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PARECER JURÍDICO 

 

Vistos. 

Cuida-se aqui de solicitação de análise e parecer, oriunda da Comissão de 

Licitação quanto à análise final do Processo Administrativo nº 20200501- GAB/PMSMP/PA – 

dispensa de licitação nº 7/2020-060501, e o faço nos seguintes termos: 

Todo e qualquer contrato administrativo deve obrigatoriamente regência aos 

preceitos de Direito Público esculpidos na Lei 8.666/93. A razão dessa exigência encontra 

abrigo no fato de que o poder público não pode escolher livremente um fornecedor 

qualquer, devendo respeitar sempre os imperativos da isonomia, impessoalidade, 

moralidade e indisponibilidade do interesse público, que informam a atuação da 

Administração, obrigam a realização de um processo público para a seleção imparcial da 

melhor proposta, garantindo iguais condições a todos que queiram concorrer para a 

celebração do contrato. (art. 37, XXI da CF1) 

O processo em questão encontra respaldo na dispensa de licitação 

ocasionado pela situação de emergência e estado de calamidade declarados não apenas no 

âmbito municipal mas em todo o pais e em outros países. No Brasil a Lei que prevê a 

dispensa de licitação é a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre medidas para 

enfrentamento da emergência em saúde decorrente do coronavírus (Covid-19). 

 
1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:            (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
[...] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 
ASSESSORIA JURÍDICA 

 
 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará – Av. Santa Maria, 001 – Centro 
Praça da Matriz – CEP: 68738-000 – Santa Maria do Pará/PA 

 
 

No Município de Santa Maria foi declarado Estado de Emergência através 

do Decreto Municipal 220 de 18 de março de 2020 e posteriormente declarada a 

Calamidade Pública através do decreto 234 de 04 de maio de 2020, prevendo dentre outras 

questões, a possibilidade de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e 

insumos enquanto perdurar essa situação.  

Assim, é possível a utilização da Lei federal n. 13.979/2020 para 

fundamentar as aquisições e contratações públicas a serem realizadas pelos Estado ou 

Municípios durante a epidemia do coronavírus (Covid-2019).  

Contudo, a contratação direta para atender emergência ou calamidade 

pública, seja ela baseada na Lei Federal n. 13.979/2020, na Lei Geral de Licitações (artigo 

24, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993) ou em regramentos específicos editados para 

atendimento das necessidades durante a pandemia, requer a demonstração da pertinência 

da contratação à situação concreta (adequação do objeto).  

Salienta-se que cada caso deve ser analisado de acordo com suas 

peculiaridades, sendo que deve ser adotada a alternativa mais adequada ao atendimento 

da necessidade pública em questão.  

A Dispensa de licitação com base no artigo 4º da Lei Federal n. 13.979/2020 

(alterada pela Medida Provisória n. 926/2020) – trata-se de uma nova hipótese temporária 

de dispensa de licitação, vigente enquanto perdurar a emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus (Covid-19). Aplica-se à aquisição de bens, serviços, inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento dessa situação, e devem estar 

presumidas as seguintes condições: ocorrência de situação de emergência; necessidade de 

pronto atendimento da situação de emergência; existência de risco à segurança de pessoas, 

obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e 

limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.  

Analisando os autos, claramente justifica-se a espécie de contratação 

escolhida eis que houve a preterição de fornecimento de insumos alimentares por parte 

dos licitantes vencedores do certame da Merenda Escolar realizada no dia 03 de março do 

corrente ano, com a alegação de que só forneceriam se houvesse realinhamento de preços 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 
ASSESSORIA JURÍDICA 

 
 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará – Av. Santa Maria, 001 – Centro 
Praça da Matriz – CEP: 68738-000 – Santa Maria do Pará/PA 

 
 

já que em razão da pandemia os preços objetos de sua declaração de vencido no certame, 

já não eram mais os que o mercado aplica. 

Ocorre que o certame já ocorreu durante a declaração da pandemia pelo 

Governo Federal, eis que a própria Lei de Enfrentamento é datada de 06 de fevereiro de 

2020, quando o mercado já sofria o impacto da pandemia, muito embora no Pará ainda 

não tivesse declarado nenhum caso no Pará. 

Observo ainda que a responsável pelo contrato requereu o fornecimento dos 

produtos escolhidos para o KIT ESCOLAR (que difere-se da Merenda Escolar servida 

regularmente nas escolas), e quedaram inertes. Em suas respostas não tinham a 

quantidade solicitada ou queriam ofertar marcas diferentes, o que de fato não pode ser 

aceito pela administração pública sob pena de fornecimento de marcas que poderiam não 

atender o valor nutricional adequado. 

Vejo que ultrapassada a questão do fornecimento pelos licitantes 

vencedores, houve a pesquisa de preço para o fornecimento dos objetos do KIT ESCOLAR, 

tendo sido escolhido o melhor fornecedor pela qualidade do produto e pelo melhor valor 

global, além disso toda a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, 

ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação foram analisados, pelo que 

está apto ao fornecimento  

Nas contratações amparadas pela Lei Federal n. 13.979/2020, o termo de 

referência ou projeto básico poderão ser simplificados, atendendo o conteúdo previsto no 

artigo 4º-E, §1º: declaração do objeto, fundamentação simplificada da contratação, 

requisitos da contratação; critérios de medição e pagamento; estimativas dos preços 

obtidos por meio de, no mínimo, um dos parâmetros indicados na lei e adequação 

orçamentária.  

A publicidade dessas contratações e aquisições deve ocorrer imediatamente, 

mediante publicação no site oficial do órgão, contendo — no que couber —, além das 

informações previstas no artigo 8º, §3º, da Lei Federal n. 12.527/2011, o nome do 

contratado, sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 

respectivo processo de contratação, pelo que se sugere neste ato a publicação. 
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Importante destacar, que discricionariedade, diferentemente de 

arbitrariedade, tem ligação com submissão à ordem legal. Significa que o Poder Público 

age de acordo com a conveniência e oportunidade da situação, mas sem desrespeitar o 

ordenamento jurídico, obedecendo aos princípios gerais da Administração. Portanto, a 

discricionariedade, ainda que permita ao agente público desfrutar de certa liberalidade, 

pressupõe obediência à lei, e tal obediência está presente quando se constata que a 

própria legislação prevê as hipóteses em que a licitação é dispensável. 

Da leitura em geral do processo administrativo observa-se que está em 

consonância com a Lei de Enfrentamento da Pandemia Covid- 19 e a Lei Licitação, não 

existindo até o momento elementos que violem a legalidade do ato nem em razão da sua 

forma e nem quanto as cláusulas propostas.  

Diante do exposto, considerando a presença dos pressupostos necessários a 

formalização do contrato administrativo através de dispensa à exceção da pandemia do 

Novo Coronavírus, constatamos a legalidade dos atos até então praticados, pelo que 

opinamos favorável à sua homologação. 

É o nosso parecer salvo melhor entendimento 

Santa Maria do Pará, 07 de maio de 2020. 

 

 

Lia Adriane de Sá Gonçalves 

Assessora Jurídica do Município de Santa Maria do Pará 
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