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Parecer 015/13/PJM 

 

 
 
Consulente:  Secção de Licitações, Compras e Contratos (SELIC). 

Assunto:  Análise de processo de dispensa de licitação. 

Referência: Processo Administrativo nº. 210/2013. 
 
 

Ementa:  LICITAÇÃO. DISPENSA Nº. 03/2012. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE 
ESCOLAR. Demonstrada de forma efetiva a 
potencialidade de dano caso não haja execução do 
serviço de transporte escolar, mostra-se a contratação 
direta como via adequada para eliminar o risco, salvo se 
for possível e razoável adiar o início do ano letivo. 
SITUAÇÃO EMERGENCIAL, EM TESE, EVITÁVEL. 
Deve haver melhor planejamento das atividades 
administrativas a fim de não surgirem situações 
emergenciais evitáveis, devendo o agente que omitir as 
providências necessárias indenizar eventual dano ao 
erário, caso comprovado. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Para exame e parecer desta Procuradoria Jurídica Municipal, a 

Secção de Licitações, Compras e Contratos (SELIC), por intermédio de sua chefia, 

encaminhou o Processo Administrativo nº. 210/2013, que versa sobre processo de 

dispensa de licitação. 

 

A consulta versa sobre a regularidade do processo de dispensa 

de licitação por força de situação emergencial, instaurado com vistas à contratação 

de empresa para execução do serviço de transporte escolar. 

 

Feito o sintético relatório, passo a fundamentar. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1. Do aspecto material do processo de dispensa de  licitação  por força de 
situação emergencial 
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É dispensável a licitação nos casos de emergência, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, consoante artigo 24, IV, da Lei 8.666/93, 

senão vejamos: 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

[...] 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de sit uação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pe ssoas , 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; (grifei) 

 

In casu, através do processo de dispensa de licitação posto em 

análise, a Administração Municipal pretende realizar contratação direta de empresas 

com vistas ao transporte escolar, haja vista a iminência de interrupção desses 

serviços. 

 

Conforme termo de fls. 02/04, diante das alterações nos roteiros, 

que implicaram significativa redução nos novos trajetos, as atuais empresas 

prestadoras do serviço de transporte escolar não manifestaram interesse em aditivar 

o contrato entabulado entre as partes, não possuindo o Município infraestrutura – 

veículos apropriados e pessoal disponível – para a execução direta desse serviço. 

 

Além disso, verifica-se que já existe processo licitatório 

instaurado visando à contratação de empresa para execução dos serviços de 

transporte escolar, o qual não fora concluído por força do cancelamento da sessão 

designada para o dia 19.02.2013, haja vista a necessidade de alteração da planilha 

de custos. 

 

No entanto, considerando que o início do ano letivo de 2013 

ocorrerá no próximo dia 27.02.2013, não se mostra razoável admitir a inexecução 

desse serviço público, essencial à população em idade escolar, até a ultimação do 

procedimento licitatório em andamento, o que poderá levar vários dias. 
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Na abalizada lição do eminente administrativista Marçal Justen 

Filho, a contratação direta por motivo de emergência ou calamidade deve ser 

sempre precedida da análise de dois requisitos: (i) demonstração concreta e efetiva 

da potencialidade de dano, e (ii) demonstração de que a contratação é via adequada 

e efetiva para eliminar o risco1. 

 

Segundo o renomado doutrinador, o primeiro requisito não trata 

da urgência meramente teórica, mas sim daquela concreta, cujos dados que a 

evidenciam possam ser efetivamente aferidos2. 

 

Inobstante ser notório o prejuízo advindo da inexecução do 

serviço de transporte escolar, cumpre observar que este decorre de uma obrigação 

constitucional contida no artigo 208, VII, da Lei Maior3. 

 

Note-se, assim, que o próprio legislador constituinte definiu o 

caráter essencial do serviço público de transporte escolar. 

 

Dessarte, in casu tenho por demonstrada de forma efetiva a 

potencialidade de dano caso não haja a execução dos serviços de transporte 

escolar, mostrando-se a contratação direta como a única via apta a eliminar o risco, 

salvo se for possível e razoável adiar o início do ano letivo. 

 

Contudo, isso não significa que toda a contratação de empresa 

para a prestação de serviço essencial será dispensável, sob pena de se acarretar 

verdadeira distorção dos princípios da Administração Pública, tornando-se regra 

geral a dispensa de licitação. 

 

Cumpre destacar que, aparentemente, um planejamento mais 

eficiente das atividades da Administração poderia ter evitado a situação emergencial 

deparada e, consequentemente, a presente contratação direta. 

 

Ora, se o procedimento licitatório para contratação de novas 

                                                 
1 In Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 8ª ed. São Paulo: Dialética, 2000. p.239/240. 
2 Op. cit. p. 239. 
3 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] VII - atendimento ao 
educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material 
didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
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empresas para prestação dos serviços de transporte escolar tivesse sido deflagrado 

30 ou 60 dias antes da data marcada para o início do ano letivo de 2013, 

possivelmente não haveria a necessidade de a Administração se socorrer da 

contratação por dispensa de licitação.  

 

Assim, conforme adverte MARÇAL, “Comprovando-se que, 

mediante licitação formal e comum, a Administração teria obtido melhor resultado, o 

prejuízo sofrido deverá ser indenizado pelo agente que omitiu as providências 

necessárias [para evitar a situação de emergência]”4. 

 

2.2. Dos aspectos formais do processo de dispensa d e licitação 

 

Quanto à formalização do processo de dispensa de licitação, 

reza o artigo 26 da Lei 8.666/93, in verbis: 

 
Art. 26. As dispensas previstas  nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no 

inciso III e seguintes do art. 24 , as situações de inexigibilidade referidas no 
art. 25, necessariamente justificadas , e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 
(três) dias, à autoridade superior, para ratificaçã o e publicação na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos . (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Parágrafo único.  O processo de dispensa , de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos : 

I - caracterização da situação emergencial  ou calamitosa que 
justifique a dispensa, quando for o caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante ; 

III - justificativa do preço ; 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 
bens serão alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) (grifei) 
 

Dessa forma, infere-se que em casos como o presente deve o 

contratante: (i) justificar a situação de dispensa; (ii) como condição para a eficácia 

dos atos, comunicar, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior para ratificação e 

publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias; (iii) justificar a escolha do 

contratado; e (iv) justificar a aceitação da proposta. 

 

A justificativa da situação de dispensa, consolidada no termo de 

                                                 
4 Op. cit. p. 241. 
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fls. 02/04, foi amplamente apreciada por ocasião da análise do aspecto material 

realizada acima. 

 

Quanto ao preço, consoante certidão de fl. 11, percebe-se que 

os valores ajustados para a contratação correspondem àqueles apurados pela 

Administração com vistas a instruir o processo de Pregão Presencial nº 11/2013, 

através do qual se busca a contratação, porquanto se presume plenamente 

justificado. 

 

No que tange à escolha da empresa a ser contratada 

diretamente, Marçal Justen Filho assevera, litteris: 

 

Não é possível inviabilizar a atividade administrat iva para 
tutelar o princípio da isonomia. A Administração ne cessita realizar o 
contrato e terá de contratar um único sujeito – ou,  pelo menos, não 
poderá contratar todos os sujeitos potencialmente e m condições 
equivalentes  de conhecimento, experiência e notório saber. É impossível 
estabelecer critério objetivo de seleção da melhor alternativa. Logo e 
havendo situações equivalentes, a única solução é l egitimar escolha 
fundada na vontade do agente administrativo. Isso c orresponde ao 
conceito de discricionariedade . (grifei) 
 

Dessarte, inobstante a legitimidade da escolha discricionária de 

“sujeitos potencialmente em condições equivalentes”, percebe-se que a contratação 

recairá sobre as empresas que vinham prestando regularmente o serviço de 

transporte escolar para o Município, razão pela qual não vislumbro o que censurar 

em relação ao ponto. 

 

Noutro giro, quanto à eficácia da contratação, após sua 

efetivação, não há falar em comunicação desta à autoridade superior para 

ratificação, na medida em que o ato é formalizado pelo próprio Prefeito. 

 

Contudo, a publicação na imprensa oficial do extrato da 

contratação por inexigibilidade, no prazo de 5 (cinco) dias, é medida imprescindível 

que deverá ser observada pela Administração. 

 

Por fim, no que se refere às exigências da Lei Complementar nº 
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101/01, cumpre destacar há declaração da Administração, emitida através da 

Secretaria da Fazenda e Orçamento (fl. 05), de que a contratação não se trata de 

criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 

aumento de despesa, restando observado o disposto artigo 16, § 4º, I, Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

2.2. Da minuta contratual 

 

Inobstante o presente processo não tenha sido instruído com 

minuta contratual para fins de exame, recomendo que a Administração observe as 

cláusulas obrigatórias previstas no artigo 55 da Lei de Licitações, bem como a 

minuta integrante do Parecer Conjunto nº 002/12/PJM, de 13 de julho de 2012, no 

que couber. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Ante todo o exposto, concluo: 

 

1. está demonstrada de forma efetiva a potencialidade de 

dano caso não haja a execução do serviço de transporte escolar, mostrando-se a 

contratação direta como única via apta a eliminar o risco, salvo se for possível e 

razoável adiar o início do ano letivo; 

 

2. contudo, deve a Administração melhor planejar suas 

atividades a fim de não se deparar com situações emergenciais evitáveis, razão pela 

qual deverá a Administração, se for o caso, tomar as medidas cabíveis para que o(s) 

agente(s) que omitiu(aram) as providências necessárias indenize(m) eventual dano 

ao erário, caso comprovado que mediante licitação formal e comum o Município teria 

obtido melhor resultado; 

 
3. quando da elaboração do contrato, deve a Administração 

observar as cláusulas obrigatórias previstas no artigo 55 da Lei de Licitações, bem 

como a minuta integrante do Parecer Conjunto nº 002/12/PJM, de 13 de julho de 

2012, no que couber; 
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4. como condição para a eficácia da contratação, após a 

efetivação desta, deve a Administração publicar na imprensa oficial, no prazo de 5 

(cinco) dias, o respectivo extrato. 

 

É o parecer. 

 

Rolador, RS, 26 de dezembro de 2013. 
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