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Procuradoria Geral do Estado - PGE

Procuradoria de Contratos e Contratos - PGE-PCC 
  

Parecer nº 87/2019/PGE-PCC

INDEXAÇÃO: Direito Administra�vo. Contrato emergencial. Dispensa de Licitação. Possibilidade.

 

Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Geral do Estado,

 

1. RELATÓRIO

Os autos chegaram a esta Procuradoria visando a obtenção de pronunciamento sobre a
possibilidade de celebrar contrato emergencial com as empresas GENEROS ALIMENTÍCIOS SANTISTA LTDA
no valor de R$ 2.430.208,60 referente ao LOTE I e V; BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA no
valor de R$ 1.386.055,80 referente ao LOTE VI; L&L INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI no valor de R$
2.000.164,24 referente ao LOTE II;  CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME no valor de R$
3.256.931,10 referente ao LOTE III e IV. Perfazendo o total das contratações no valor
de  R$ 9.073.359,74 (nove milhões, setenta e tres mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e
quatro centavos).

Conforme exposto no memorando nº 34/2019/SEJUS-NUALI, a opção pela dispensa se
jus�fica em razão da manutenção da suspensão do Processo Administra�vo nº  0033.433477/2018-
28 através da Decisão Monocrá�ca DM-0052/2019-GCBAA expedida pelo Tribunal de Contas de
Rondônia 5555160, que trata do procedimento licitatório para Aquisição de refeições prontas (desjejum,
almoço, jantar e lanche da noite), para atender as necessidades do Sistema Prisional Porto Velho/RO.

Ressalta que desde a referida suspensão as necessidades vem sendo atendidas através de
contratações emergenciais cujo prazo de vigência expira em 02 de junho de 2019.

A es�ma�va dos quan�ta�vos foi realizada através da iden�ficação da média de consumo
no período de SETEMBRO/2018 a FEVEREIRO/2019 e arredondamento das casas decimais para mais ou
menos e a memória do cálculo tem por base o arquivo de notas
fiscais 5814107 5814126 5814146 5814165 5814190 5814215.

Destarte, considerando que não houve o encerramento da nova licitação e a relevância dos
referidos serviços, bem como a imprescindibilidade de sua con�nuação, a Consulente pretende celebrar
instrumento contratual de caráter emergencial, nos moldes do art. 24, IV, da Lei nº 8666/93.

Conforme o aviso de dispensa de licitação (5902816) as propostas foram agendadas para
ser entregues no dia 21/05/2019 (quarta-feira).

Realizada a sessão, conforme ata de abertura dos envelopes (id 6035295) no dia previsto,
par�ciparam quatro empresas, todas classificadas conforme detalhado inicialmente. 

Registrada a ata, foi oportunizado às par�cipantes prazo de 24 horas para impugnar o
resultado. resultando na apresentação de cinco recursos administra�vos, analisados conforme informa
documento de ID  6069064, que decidiu pela manutenção do resultado.
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É o breve relatório.

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Considerações iniciais

Oportuno lembrar que esta análise limita-se, apenas, ao aspecto formal do pleito em
questão, não tendo a pretensão de analisar os aspectos discricionários da oportunidade e conveniência,
nem significando qualquer ato uma concordância com a realização de eventual contrato, da mesma
forma que não compete à Procuradoria do Estado posicionar-se em relação aos aspectos econômicos do
caso nem inves�gar eventuais ilicitudes ou beneficiamentos irregulares não evidenciados nos autos.

Frise-se, também, que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os
elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administra�vo em epígrafe.
Destarte, à luz do art. 132, da Cons�tuição Federal de 1988, e do art. 3º da Lei Complementar nº
620/2011, incumbe à Procuradoria Geral de Estado prestar consultoria sob o prisma estritamente
jurídico, não lhe compe�ndo adentrar nos aspectos discricionários dos atos pra�cados no âmbito da
Secretaria de Estado, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administra�va.

 

2.2. Da possibilidade legal de realização do contrato emergencial

O inciso XXI, ar�go 37 da nossa Carta Magna regra sobre a obrigatoriedade da
Administração Pública em realizar suas contratações através de processo licitatório:

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, man�das
as condições efe�vas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permi�rá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garan�a do cumprimento das obrigações. [Grifo nosso]

 

Percebe-se que a Cons�tuição concedeu a possibilidade da contratação sem licitação
desde que especificados em legislação, por lei ordinária. Diante disso a Lei nº 8.666/93 estabeleceu a
figura da dispensa de licitação (art. 24) e da contratação por inexigibilidade (art. 25).

A dispensa de licitação decorre da possibilidade de compe�ção, mas que diante de
peculiaridades do caso o legislador permi�u que esta não fosse obrigatória elencando um rol taxa�vo
dada a excepcionalidade que é a não realização da licitação.

o art. 24, inciso IV da Lei de Lei nº 8.666/ 1993 em seu ar�go 24, IV da Lei 8.666/93 versa
sobre a possibilidade de dispensa de licitação nos casos de emergencial ou de calamidade pública:

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 par�culares, 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 consecu�vos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respec�vos contratos;

Trata-se de situação con�ngencial que autoriza a dispensa de licitação visto que a
realização do procedimento colocaria em risco a sa�sfação do interesse público. a emergencia ou a
calamidade exige, para o resguardo do interesse público que o contrato administra�vo seja celebrado de
imediato, o que não se coaduna com o tramite de um procedimento licitatório.
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Em análise a jus�fica�va e o que mais conta no Processo Administra�vo, as razões pela
qual o gestor pretende contratar indicam a situação de urgência que demanda a con�nuidade do
fornecimento da alimentação aos presídios situados nesta capital, principalmente devido a finalidade do
objeto desejado, haja vista que sua ausência impede o devido atendimento a população. 

Ou seja, diante da situação real e atual, na qual é necessário o fornecimento de alimentos
à pessoas com a liberdade privada e que estão sob a custódia do Estado, é plenamente
possível a realização de um contrato emergencial, independentemente do que causou essa configuração
fá�ca, uma vez que a ausência de contratação pode ocasionar lesão grave a direitos humanos
fundamentais, gerando desnutrição, doenças e grande possibilidade de rebeliões, o que traria uma grave
perturbação à ordem pública.

Isto é, a não realização desse contrato emergencial traria danos a direitos fundamentais
dos reclusos (alimentação, saúde, dignidade) e um prejuízo incalculável à a�vidade-fim do Estado
(promoção da dignidade humana e segurança das pessoas).

Ressalta-se que o Gestor já iniciou as medidas necessárias para contratação dos
serviços por meio de procedimento licitatório conforme a jus�fica�va supracitada. Entretanto, não é mais
possível esperar a conclusão do certame,  tendo em vista que o referido objeto está em iminência de
falta.

Ainda assim, não há como refutar, de plano, o mal planejamento da Administração quanto
a mora na conclusão dos procedimentos licitatórios, inclusive por estar pendente decisões judiciais que
interferem diretamente nas pretendidas contratações, situação que demanda análise aprofundada em
processo administra�vo próprio.

Quanto a isso, o Tribunal de Contas da União estabeleceu os seguintes requisitos para a
contratação emergencial:

Contratação pública – Dispensa – Situação emergencial – Requisitos – TCU

Sobre a dispensa de licitação em razão de situação emergencial, o TCU deixou assente que “a
própria lei elencou requisitos cumula�vos a serem observados pelo administrador para enquadrar a
situação fá�ca à norma, a saber: a) deve o administrador demonstrar a urgência de atendimento
da situação; b) limitar o objeto da contratação aos bens necessários para afastar o risco de
prejuízo ou de comprome�mento da segurança das pessoas e bens; c) no caso de parcelas de
obras e serviços, o objeto deve ser concluído no prazo máximo de 180 dias consecu�vos e
ininterruptos, contados a par�r da data de ocorrência do fato �do como emergencial ou
calamitoso; e d) vedada à prorrogação dos contratos. (...) A ausência de quaisquer desses
requisitos legais tem o condão de descaracterizar a situação emergencial. Esse é o intuito da lei. Por
isso, a Administração deve agir de imediato, ou seja, deve ser realizada a contratação tão logo
constatada a situação emergencial, pois, após algum tempo, podem ocorrer circunstâncias que
transformem o que era emergência em passível de ser contratado por meio do procedimento
licitatório normal”. (Grifamos.) No mesmo sen�do: Acórdãos nºs 2.190/2011, Plenário, e
4.458/2011, 2ª Câmara. (TCU, Acordão nº 3.065/2012, Plenário, Rel. Min. Raimundo Carreiro, DOU
de 22.11.2012.) [Grifo nosso]

.............................

O risco a ser considerado para jus�ficar a dispensa de licitação é aquele efe�va e concretamente
demonstrado pela Administração. (...) A urgência de atendimento para a dispensa de licitação é
aquela qualificada pelo risco da ocorrência de prejuízo ou comprome�mento da segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens públicos e par�culares, caso as medidas
requeridas não sejam adotadas de pronto. (TCU, Decisão nº 347/1994, Plenário, Rel. Min. Carlos
Á�la Álvares da Silva, DOU de 21.06.1994 e RDA 197/271.)

Vê-se, portanto, que é possível a dispensa de licitação por situação emergencial,
independentemente dessa emergência ser real, ficta ou fabricada. Confirmando tal entendimento, cito o
seguinte pronunciamento do TCU:

1559 - Contratação pública – Dispensa – Urgência – Caracterização – Irrelevância dos mo�vos –
Potencial para causar prejuízo ou comprometer a segurança – TCU

No entendimento do TCU, "a situação prevista no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 não dis�ngue a
emergência real, resultante do imprevisível, daquela resultante da incúria ou inércia administra�va,
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sendo cabível,em ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que devidamente caracterizada a
urgência de atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou par�culares”. De acordo com o
Relator, “há que se separar a ausência de planejamento da contratação emergencial propriamente
dita, tratando-as como questões dis�ntas”. Diante disso, a contratação emergencial ocorreria “em
função da essencialidade do serviço ou bem que se pretende adquirir, pouco importando os
mo�vos que tornam impera�va a imediata contratação”. Assim, “na análise de contratações
emergenciais não se deve buscar a causa da emergência, mas os efeitos advindos de sua não
realização”. Segundo o Relator, “a contratação emergencial se caracterizou, sobretudo, pela
necessidade de não interrupção dos serviços de publicidade de u�lidade pública”, os quais, para ele,
dizem respeito a uma área que “está relacionada com a divulgação de serviços que tenham como
obje�vo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar segmento ou toda a população para adotar
comportamentos que lhe tragam bene�cios sociais, visando à melhoria em sua qualidade de vida”.
(Grifamos.) No mesmo sen�do: Acórdão nº 1.599/2011, Plenário. (TCU, Acórdão nº 1.138/2011,
Plenário, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 11.05.2011.)

De fato, tem-se que emergência possui diversas causas: caso fortuito, força maior, desídia,
falta de planejamento, má gestão, dolo ou culpa do agente público, etc. porém, o efeito é apenas um: o
risco de dano a bens jurídicos tutelados pelo Estado, como a vida e integridade das pessoas e bens.

assim, não há diferença entre emergência oriunda de força maior ou caso fortuito, e
aquela provocada pela desídia ou falta de planejamento, considerando os resultados danosos que o
Poder Público tem o dever de evitar, a contratação direta com base no inciso IV do art. 24 da Lei nº
8.666/93, visa efe�vamente a afastar os efeitos das emergências e não suas causas.

Assim, diante da situação real e atual, na qual é necessário a aquisição de refeições
prontas, é plenamente possível a realização de contrato emergencial, independentemente do que causou
essa configuração fá�ca, uma vez que a ausência de contratação pode ocasionar lesão grave, gerando um
prejuízo maior à Administração Pública por ser serviço essencial, confrontando, especialmente, o
disposto no art. 5º, XLIX da Cons�tuição Federal.

Portanto, caracterizada a circunstância emergencial, independente de suas causas,
verificada a adequação entre a contratação que se pretende levar a efeito, como medida saneadora da
emergência, aplica-se o disposto no art. 24, IV da Lei 8.666/93, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade do agente público que lhe deu causa, total ou parcialmente tal qual exigido pelo
Tribunal de Contas da União.

Por fim, deverá a Consulente adotar as medidas cabíveis para conclusão do
procedimento licitatório no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

2.3. Da cautela

Ressalte-se que, quando houver frustração ao procedimento licitatório por dispensa
indevida do certame, caracteriza-se lesão ao erário, com a consequente incidência das sanções previstas
nos ar�gos 10, inc. VIII, e 12, inc. II da Lei nº 8.429/92.

Art. 10. Cons�tui ato de improbidade administra�va que causa lesão ao erário qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das en�dades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente. (...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo sele�vo para celebração de parcerias
com en�dades sem fins lucra�vos, ou dispensá-los indevidamente;

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administra�vas previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem
ser aplicadas isolada ou cumula�vamente, de acordo com a gravidade do fato: (...)

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos
direitos polí�cos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber bene�cios ou incen�vos fiscais ou
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credi�cios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos;

 

Frustrar a licitude do processo licitatório e dispensá-lo indevidamente cons�tuem não
apenas atos de improbidade, mas também crime previsto na Lei 8666/93.

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades per�nentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
compe��vo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa.

 

Diante o exposto, recomenda-se cautela ao Gestor ao realizar a dispensa de licitação.

Ademais, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, a Administração deve
evitar a realização de contratações, por meio de dispensa nos moldes do art. 24, IV, da Lei nº 8666/93,
em que permaneçam os mesmos termos constantes em contrato emergencial anterior. Senão vejamos:

Impossibilidade de realizar novo contrato emergencial nos mesmos termos do anterior –
configura prorrogação do primeiro

1.7.1.1. o art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 dispõe que os contratos formalizados mediante
dispensa de licitação por situação emergencial devem ter sua duração limitada a 180 dias e que a
formalização de novo contrato nos mesmos termos do primeiro cons�tui prorrogação do
primeiro, vedada pelo aludido disposi�vo;

1.7.1.2. o atraso em procedimentos licitatórios decorrentes da demora no agir não caracteriza
situação emergencial que jus�fique a contratação mediante dispensa de licitação com amparo no
art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993; (ACÓRDÃO Nº 154/2017 - TCU – Plenário/ Rel. Benjamin
Zymler) [Grifo nosso]

Ou seja, entende-se por mesmos termos a existência de cláusulas com o mesmo
objeto, valores e partes, o que configura a prorrogação de contrato emergencial, devendo ser afastado
este �po de conduta, tendo em vista que a Lei de Licitação estabelece expressamente que estes contratos
são improrrogáveis.

No caso em tela, verifica-se que as empresas Bandolin Fornecimento de Refeições LTDA
e Caleche Comércio e Serviços LTDA-ME tem man�do contratos emergenciais com a SEJUS para
fornecimento de refeições desde o ano de 2015, mo�vo pelo qual esta Procuradoria recomenda que
Gestor se acautele quanto as condutas adotadas no momento da realização de cotações, pesquisa
mercadológica e escolha dos fornecedores, devendo observar os princípios norteadores da
Administração, mormente ao princípio da impessoalidade, eficiência e interesse público. Ademais, o
Ministério Público Estadual deverá ser oficiado para fins de averiguar o que ensejou as reiteradas
contratações com as mesmas empresas, posto que o objeto em questão possui considerável quan�dade
de fornecedores neste Estado.

2.4. Da análise da decisão sobre os recursos

Conforme documento de id 6098705, a Secretaria solicita ainda análise sobre a informação
nº 44 (ID 6069064) que trata sobre a deliberação quanto aos recursos apresentados pelas empresas
par�cipantes. 

Pois bem. Inicialmente cabe destacar a incapacidade técnica da Procuradoria para analisar
os documento de qualificação técnica e econômico-financeira das proponentes, ou seja, não cabe a PGE
cer�ficar se as empresas possuem capacidade técnica e financeira para executar o objeto do contrato.
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Portanto, recai sobre os agente técnicos envolvidos, mais especificamente aqueles arrolados no
documento de id 6035295, a responsabilidade pela verificação e atesto desses referidos documentos.

Dito isso, cabe salientar que a contratação ora realizada trata-se de uma dispensa de
licitação em razão da emergencialidade, e, em que pese tal procedimento não excluir a regular instrução
processual, com cumprimento dos requisitos exigidos pela lei nº 8.666/93, ou seja, com apresentação do
termo de referência, jus�fica�vas, cotações, exigência de habilitação jurídica, qualificação técnica,
econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, se difere do procedimento licitatório comum, pois
na dispensa não se tem a rigorosidade formal daquela, cabendo à Administração a verificação sobretudo
a capacidade da proponente de fornecer o objeto contratado de forma sa�sfatória, da regularidade fiscal
e trabalhista, capacidade jurídica e financeira de manter o contrato.

Posto isso, verifica-se que os recursos apresentados não tratam de matéria relevante apta
a desclassificar as proponentes. Ademais, os contratados deverão obediência ao instrumento contratual a
ser assinado, o qual constará todas as especificações do objeto e obrigações a serem fielmente cumpridas
por ambas as partes. Assim, a par�r da ra�ficação contratual as contratadas assumem a obrigatoriedade
em cumprir o objeto conforme a necessidade da Administração, do contrário sofrerão as penalidades
legalmente e contratualmente cabíveis.

Logo, as elucidações trazidas ao bojo do processo, quais sejam: data de entrega além do
prazo de 15 dias previsto; erro no cardápio quanto a qualidade da carne; não anexação de cardápio
conforme anexo I do Projeto Básico, além de não ter muita significância diante da relevância da
contratação, já foram afastadas nos termos dos fundamentos elucidados na informação 44, o qual acolho
na integralidade.

 

2.5. Da abertura de processo administrativo

A possibilidade de realização de contratação emergencial, como no caso em apreço, busca
evitar a descon�nuidade do serviço público e não configurar com subterfúgio ao administrador para
frustrar o procedimento licitatório regular. Deste modo, sua aplicação decorre de situação
obrigatoriamente dotada de imprevisibilidade, ou intermitência não causada pelo gestor. Assim, abra-se
processo administra�vo para averiguar quem deu azo as circunstâncias vinculadas a este processo,
respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa.

 

2.6. Considerações finais 

Antes de adentrar às conclusões, é importante frisar que: 

Este Parecer tem como finalidade, unicamente, analisar a possibilidade de configuração de
dispensa de licitação prevista no art. 24, IV da Lei 8.666/93. Ademais:

·         O contrato emergencial só pode viger enquanto suspensa e não concluída a licitação;

·      A escolha da empresa que irá executar o novo contrato emergencial é da responsabilidade do
Administrador Público, atendidos os princípios da eficiência, impessoalidade e economicidade, legalidade e
moralidade.

Frise-se, novamente, que esta Procuradoria não tem atribuição nem possibilidade de
verificar a auten�cidade, legi�midade e veracidade das informações, declarações e documentos trazidos
aos autos. Por conta disso, o Administrador Público, pelo seu poder/dever de fiscalização e de análise
discricionária do mérito administra�vo, tem a total responsabilidade pela dispensa de licitação. 

Ademais, deve o órgão consulente proceder com a comunicação, das reiteradas
contratações emergenciais com a mesma empresa, para o Ministério Público do Estado e Tribunal de
Contas, vez que tal situação configura uma �pica emergência fabricada.
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3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, com as considerações e advertências acima, opina-se que é possível
a configuração de dispensa de licitação em razão da situação emergencial conforme art. 24, IV da Lei
8.666/93, devendo ser elaborado instrumento contratual com as empresas: 

1. GENEROS ALIMENTÍCIOS SANTISTA LTDA (LOTE I e V); 

2. L&L Indústria e Comércio de Alimentos EIRELI (LOTE II);

3. Caleche Comércio e Serviços LTDA-ME (LOTE III e IV);

4. Bandolin Fornecimento de Refeições LTDA (LOTE VI); 

Frise-se deverá ser instaurado o respec�vo processo administra�vo para apuração de
responsabilidade, nos termos explanados no presente parecer.

Recomenda-se ao gestor que promova todos os meios que lhe competem e lhe são
cabíveis para o retorno do procedimento licitatório suspenso. 

Eis o parecer que se submete à apreciação superior.

  

 

Porto Velho, 31 de maio de 2019.

 

Leonardo Falcão Ribeiro
Diretor da Procuradoria de Contratos e Convênios

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Falcao Ribeiro, Procurador(a), em 01/06/2019,
às 21:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 6170186 e o código CRC F2955B79.
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