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ASSUNTO: Análise jurídica acerca da possibilidade de Dispensa de Licitação para 

aquisição emergencial da transmissão da motoniveladora caterpillar- 120k com número 

de identificação CAT0120KKKJAP04396*, visando atender as demandas de 

recuperações de estradas atingidas pelas fortes chuvas que comprometeram a 

infraestrutura viária das vicinais do município de Santa Maria do Pará, até a instauração 

de regular processo licitatório. 

 
I- RELATÓRIO 

 
 

Trata-se de análise de processo referente a pedido de dispensa de licitação com 

objetivo de contratação da empresa TRACTORPA COMERCIO DE PEÇAS E 

ACESSORIOS LTDA, CNPJ Nº 37.464.802/0001-62, para aquisição emergencial da 

transmissão da motoniveladora caterpillar- 120k com número de identificação 

CAT0120KKKJAP04396*, visando atender as demandas de recuperações de 

estradas atingidas pelas fortes chuvas que comprometeram a infraestrutura viária 

das vicinais do município de Santa Maria do Pará, fundamentado no artigo 24, inciso 

IV, da lei nº 8.666/93 (emergencial). 

Consta nos autos, que o processo passou pelas autorizações necessárias das 

autoridades competentes, pela avaliação prévia, justificativa quanto ao preço etc… 



 

 

É o breve relatório. 

 
II- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

A Constituição Federal de 1998, ao dispor sobre os princípios que regem a 

Administração Pública, estabeleceu condições necessárias para toda a atividade 

administrativa, como a contratação de obras, serviços, compras e alienações, denominada 

licitação, através do art. 37, inciso XXI, in verbis: 

Art. 37 (…) 
 

XXI – Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

os 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 

efetiva da proposta no termo da lei, o qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. 

Entretanto, a Carta Magna prevê expressamente a existência de situações que 

excepcionam o dever de licitar. São os casos das licitações tidas por inexigíveis, 

dispensadas ou dispensáveis. 

O art. 24 da Lei 8.666/93 traz um rol taxativo de situações em que é dispensável a 

realização de certame, hipóteses estas que não admitem interpretações extensivas, são 

taxativas e vinculadas. 

Dentre as hipóteses elencadas no art. 24, IV da Lei 8.666/93, o r. diploma prevê 

que: 
 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação 

que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 



 

 

particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento 

da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 

e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 

dos respectivos contratos. (Grifou-se) 

Posto isto, acordo com a Lei n. 8.666/1993, é possível ocorrer dispensa de licitação 

quando ficar caracterizada urgência de atendimento a situações que possam ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 

bens, públicos ou particulares. 

Para a contratação emergencial da prestação de serviços, é indispensável que a 

situação emergencial seja justificada adequadamente no respectivo processo e apontados 

os problemas que poderão advir da não execução de tais serviços, comprovando-se a 

ocorrência de prejuízo ao interesse público, conforme jurisprudência do TCU: 

A contratação direta com base na emergência prevista no inc. IV 

do art. 24 da Lei 8.666/1993 deve ser adequadamente justificada, 

de maneira a se afastar qualquer tipo de dúvida quanto à 

regularidade no uso do dispositivo. Informativo do TCU n. 81 

Indique a efetiva urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens quando de 

contratações emergenciais, nos termos do art. 24, inciso IV, da 

Lei nº 8.666/1993. Acórdão 1573/2008 Plenário 

Admite-se, em caráter excepcional, e com fundamento no 

interesse público, contratação emergencial da prestação de 

serviços que não possam sofrer solução de continuidade, 

desde que justificada adequadamente no respectivo processo 

e apontados os problemas que poderão advir da paralisação 

de tais serviços, comprovando-se a ocorrência de prejuízo ao 



 

 

interesse público. A contratação será apenas durante o prazo 

necessário para a realização do novo processo licitatório, 

observando-se o disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/1993. 

Acórdão do TCU n. 727/2009 Plenário 

No caso em análise, de acordo com a justificativa fundamentada a aquisição 

emergencial da transmissão da motoniveladora caterpillar-120k com número de 

identificação cat0120kkkjap04396*, se justifica em razão do deterioramento das estradas 

vicinais ocasionado pelo período chuvoso na região, tornando a trafegabilidade difícil, e 

com o início do verão há a necessidade urgente de recuperação das estradas e ramais para 

escoamento da produção e melhorar a trafegabilidade nas vicinais, não tendo a prefeitura 

um prévia previsão de quebra das peças da máquina para atender a demanda. 

Dessa maneira, a possibilidade de contratação do objeto em análise, está 

plenamente prevista na Lei nº 8.666/93 e suas alterações como já destacado 

anteriormente. 

Ademais, muito embora a situação emergencial torne a licitação dispensável, não 

pode a Administração Pública ser omissa as mínimas formalidades necessárias à garantia 

dos princípios que vinculam sua atividade e do interesse público. Desse modo, ainda que 

torne desnecessária a observância, em integralidade, do procedimento complexo das 

licitações, também a dispensa de licitação exigirá os procedimentos corretos. Com 

especial atenção, o art. 26, da Lei nº 8.666/93, estabelece o procedimento prévio a ser 

adotado pela Administração ao realizar contratações diretas. 

Portanto, RECOMENDA-SE, sobretudo, que seja realizada a publicidade do 

extrato do contrato na imprensa oficial, sem que haja prejuízo das publicações efetuadas 

no sítio da internet, destacadamente, no Portal da Transparência Municipal, sistemas do 

TCMPA, dentre outros necessários conforme o caso. 

III- CONCLUSÕES 
 

EX POSITIS, feita as considerações que julgamos cabíveis e pertinentes, 

ressaltamos que esta Instrução tem caráter técnico opinativo, sendo assim, tendo em vista 

os termos expostos a esta assessoria OPINO pela possibilidade jurídica de adoção da 



 

 

modalidade de Dispensa de Licitação, nos moldes do art. 24, IV, da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

É o parecer. 

 

 

Belém Pará – PA, 22 de junho de 2022. 
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