
te 
ESTADO DA BAHIA. 

mu-Nadem BE ludars 
PROCURADORIA GERAL 

Autos: 001562)2019 
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Contrafação ernergencial por dispensa de licitação- 
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Assunto: 
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DIREITO 	ADMINISTRATIVO, 

CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 24, 

[V, DA LEI 8.666/93. 

— RELATÓRIO 

Traia-se de processo iniciado pela Secreta de Serviços Urbanos, o qual já se 

encontra parcialmente relatado no bojo do Parecer acostado às fls. 72/79. 

Destarte, após a emissão daquela peça, houve a reseiaão do contraio 

administrativo 0202014, conforme se depreende da análise das fls. 80/81, culnalnando, 

posteriormente, com a decretação de situaçao de emergeneia (fls. 83(85), pelo Chefe do 
Executivo Municipal, no âmbito da Secretaria de Serviços Urfronos, especificamente 

quanto à contraterção de empresa espetioilzacia pura execração de serviço de tateia de 

reskhios .rejfialos domiciliare.s, comerciais e industrias, coleta e transporte de resíduos 

hospitalares, limpeza e desobstrução de redes de drenagens pluvial com equipamento 

de vácuo e alta pressão, lavagem e desinfreção de feiras livres e vias e limpeza de 

praias. 

Diga-se, nesse dizipestio, que e especificamente sobre a possibilidade dc 

contrafação emergencial - fundada no art. 24, IV, da Lci 8.666193 r pleiteada pelo 

órgão deflagrador do atual expediram -, que creta o presente opinativo, o qual irá 

perquirir sobre o preenchimento, ou não, da integraliciMP dos requisitos exigidos para o 

aperfeiçoamento da avença de forma direta, vale dizer, dispensando-se o procedimento 

È o relatório. Passa-se a opinar, 
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Preliminarmente, faz-mc mister pontuar que a Proeuradoria-Gend, conforme 
prevê a Lei Orgânica do Município de ilhéus, tem COMO incumbencia executar 
atividades de consultoria e assessoramento juridico do Poder Executivo, fato que 

deecure eLipn5pria natureza inerente aos ocupantes de seu quadro. 

Dessa forma., questtes que fogem ao âmbito jurídico, pertinentes às tecaicas de 

outras eincias, devem ser solucioreriaç e esclarecidas Pelos Õreads coarlaW5,  
Dessuene-se, portanto, que a feitura de opinativos ou prestação de informaçõee sobre 

instrumentos atinentes à contabilidade pública, preços de contrataçOes, —oçao dc 

regime de execuçáo de contratos, dentre outras situações alheias á matéria do Direito, 

nao se encontra, ordinariamente, nos deveres da Procuradoria, que terá, rcitere-sc, sua 

manifestação estritamente restrita à eliellábai dúvida ou situaçao jurídica suscitada. 

No que concerne aos c/mentos acima descritos, cuja Procuradoria rikE detém 
capei-Use para se manifestar, faz•sc, no momento, a presunçao de que soão reunidos 

nestes autos, atuando tal integração oomo condiçan para a regulruidade do acolhimento 
da pretcran aqui veiculada. 

Era arremate, ressalte-se que a presente peça se reveste de caráter dto 

vineulante, vale dizer, o gestor público poderá adotar orientação liiNCOLI para decidir, 

guiando-sz pelos critérios de conveniencia c oportunidade incidentes sobre os atos 
administrativos, sugerindn-se, por c,aulbelEI, que, urgir Caso, faça constar no 
procedimento a devida fundamemação utilizada para sua opção. 

2,2 Da contrafação emergencial fundada no art. 24,1V, da Lei 8.656/93. 

Conforme dispõe o art. 37, XXI, CF.188, a regra é que a Administração Pública, 
antes da celebração de seuzs contrates administrativos, realize licitação para a escolha da 

proposta mais vantajosa, somente sendo dispensável esse procedimento, admitindo-se, 
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assim, a contristação direta, nos casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de 

licirn00 provisCOS em lei. 

Nesse caminhar, o arr_ 24, da Lei de Licitações c Contratos Administrativos 
enumera os casos taxativos de licitação dispensável, cabendo ao administrador fazer uni 

juizo de valor pela opção ou Mo de licitar, conforme critérios de convenièneia e 

oportunidade. Derme essas hipote5es, o art. 24, 111, lei 8.666/93 estabelece que: 

Arr,_ 24, É clispeasávtt a licitação- 
1-- ) 
IV- nos fas0E1 de emergência' ou de calamidade pAblica, quando 
caracterizada urdacia de atendimento de sitaacau que Paaaa 
ocasionar prejubm ao comprometer a segurança de peS50134. obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimeato da situac4o 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de almas e serviçcs que 
possam ser conetaidas no prazo Ruiriam de 180 (ccalo e 
oitenta) dias consecutivos c klidterraptõál, contados da °cortada 
da erriergancia ou calamidade, vedada a prorrogação dee 
respectivas contratos, rk94i' riam? 

A contrafaço direta decorrente de estado de ernergénetia limiu-se, pois, aos bens 

c serviços destinadas a dar suporte à situeçÃo ernergencial, nifo eng/obanclo, assim, 

qualLILfer objeto, já que a justificativa de dispensa de /icitação, neste caso, é que se 

porventura esta viesse a ser realiáada, isso poderia comprometer a segurança ou causar 

prejuizos para pessoas e serviços. Justamente por ser hipótese excepcional, tais 

contrataçães devera observa- o prazo máximo de vigencia dc 180 (cento c oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, sendo vedada a prorrogaS 

O Tel.), ao analisar o terna no informativo 254, já assentou que "a dispensa de 
Volta 05a, em casos ele ernergéncia nie c-alumiara* pública  (art. 24, inciso IV, da Lei 
8.666,93). apenas é cabivei se o objeto da corirraraçdo direta for o meto adequado, 

efiçiewe «!ftlivo de *is:ar o risco iminente detectado'', confirmando, por conseguinte, 

que tal hipótese de contratação direta se trata de exceção. 

Apesar da antiga jurispnidencia do TCU não admitir a dispensa de licitação em 

USO de "-eitiergéneia fabricada", que é aquela situação em que a Administração, dolosa 
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ou culposamente, deka de adotar tempestivamente as providências necessárias á 

rcalizaçãO da licitação previsível, de modo a ser atingido o teill10 final de um Contrato 
sem que a licitação necessária à nova contratação tenha sido realizada; 

/referida eort‘rdifitlOti-de:leafeTiraimento, PassaridlirÁt-átéitipo-  iiirst-iaçãnifetia, rasrno 
/tur. caso deTweniergcnçia. fabricada:.  Isso porque conclusão diversa faria com que a 

coletividade fosse punida peia desídia do administrador, aléin de Sc erier um requisito 
não previsto era lei. 

Com efeito, veja as docisees do Tell: 

"Em seu voto, e Maior frisou que a proposta da unidade instrutiva 
baseava-se cm lantica jurispnidêncla deste Tribunal, DEtiiSiON t.. 
3-17/94 - Plenário, segundo a qual a dispensa de licita* 6 cabível 
desde que a situa* adversa, dada -COMO de nierpáncia ou de 
calamidade pública, não sc lenha originado, total ou parcialmente, da 
falia de plançjamenM, d desidia administrativa ou da má. gesitto dos 
recursos dispuuíveis1 Noentniu,o ralador chamou a atcução para 
o fato de que 'A JURISPRUDÊNCIA DETSA CORTE DE 
CONTAS EVOLUIU, :VEEDLANTE ACÓRDÃO S. 46)2002 - 
PLENÁRIO', ao sentido de que também é possível a contrata* 
direta quando a situação de emergência decorre da falta de 
planejamento, da desídia adroioinnitiva on da má gestão dm 
recursos públicos, devendo-se analisar, para fina de 
mspormatbilizaçan, a conduta do azedia OMR° que nbo adoteis, 
tempestivamente, is Presi d CI aS bkre}9" AC6f4ill) fl. 3521 Pni o-
2' Câmara, TC-029.59492009-2, rel. Min. Benjamin Zymler, 
06.07,2010 (grifo nosso) 

"A dispam de licitas-10 também se mostra possível patada a 
situaçku de emergência decorrer da falta de planejamento, da 
dedais adminlawativa ou da má gestão dos recursos públicos, pois 
a inércia do grabár, cabinas mi dolosa, não pode vir em prejuízo de 
interesse público maior tutelado pela Administração. Nessas 
situações, contudo, o rewaherimento da situação de emergência ao 
implica convalidar ou dec respaldo Jurídico à conduta °missiva do 
administrador, a quem cabe a respoinabi 'Idade pela não realização da 
licitaçao em momento oportuna" (Informativo 240, TCLY) (grifo 
nosso). 

Destarte, verificada que a urgência efetivamente existe e CD2C 4 contrafação dircta 
é a melhor solução possível frente ás circunstancias concretas, esta poderá ser realizada, 

COM vistas a não agravar ci ônus suportado pela comunidade afetada. Todavia. 
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simtdtaneamente, o procedimento licitatotio deve sliff desencadeado, providência esta 

que já foi levada a efeito, de acordo com as infonnagies constantes no autos. 
Em prosseguimento. a Orientação Normativa da AGI', a. 11 dispõe que ''A 

coniratoção direw cum fundamento no inc. TV do arr. 24 da Lei tr.9  8.666, de 1993, 
.  

.LqX)g 4pie,.,ennp?mitontenrtg,:mgield'kinerWito imo:gene-  141-  foi gerad 

2-Terst5è, hipótese que.: quem lhe 	 caadgra  

,Orronsabilizeick nu_ formo dalei:f 

jPártanto. dada-  lote, -Pifti-êâtínioads a recomenda-SC& qii-e-tlitürt_-‘,  

arie ird;lanatileirdirittrancia, ou MIL de "rrspOnsabilidade Int 

que alo adotaram as providências cabíveis para evitar a C011ralfridiO dá> 

-1,preseate contexto:distei-dando-se, 11C35C, P00101 o que . 	co 	na 	o  

',técnico de fls. 54/57.' onde pá existiu concluslio'de rufe -não houve falta ,df 

(Ililialeçamentot 
Dessa forma, a partir da análise da lei 8.666/93, do novo entendimento do 'PCU, 

bem como da demonstração da situação emergencial presente nos autos, denota-se, 

prefacialrnente, a possibilidade, jurídica da promoção da canttratacão direta, a fim de 

possibilitar a execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos dom ici liares, 

comerciais e industriais, coleta e transporte de resíduos hospitalares, limpeza e 

desobstrução de redes de drenagem pluvial com equipamento de vácuo e alta pressão, 

lavagem e desinfecção de feiras livres e vias e limpeza de praias. 
Com efeito, o interesse público primário deve 5CT observado, sob pena de 

comprometer a segurança das pessoas, configurando a relevância do interesse coletivo e 

social do °bleu) a ser contratado, bem como a urgência em seu atendimento, sendo tal 

entendimento compativei com os principios da finalidade do interesse público c 

razoabilidade, que regem a Administração Pública. 
Destarte, ainda que tenha havido ocasional desídia por parte do administrador 

público, a coletividade não pode ser penalizada, confcrrme já assentado pelo TCLI e 

visto acima. Em tal hipótese, a contratação enicrgeucial pode ser realizada_ 
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2.3 Da necessidade da observiucia do art. 26 da Lei 81,6611993. 

Por ser medida excepcional, a Lei de Licitae.3cs e Contratos Administrativos 

estabelece que certos elementos deverãe integnir o proccdimenbe de dispensa ou 

inenigibilidade de lic(tação. Senão vejamos: 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o c 40 do art. 17 c no 
inciso IR E. seguintes do art. 24, as situações de inexIgibilidade 
referidas no art. 25, necessariamente justificadeS, e o 
retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o 
desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (trãs) dias, à 
autoridade superior, para ratifiração e publicado na 
imprensa oficial. no prazo de 5 Xcinco) dias, como condido 
para a eficácia dos atos. 	(Redação dada pela Lei V' 

11107, de 2005) 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou 
de retardamento, previsto neste artigo, será instruido, no que 
couber, com os seguintes elemeatos: 

- caraetericação da situado emergenehtl, calamitosa nu de 

grave e iminente risco à segurança pública que justifique a 
dispensa, quando for o caso; 
II - razão de escolha do fornecedor ou executante; 
1.11 - justificativa do preço. 
IV - documento de Aprovação dos projetos dr pesquisa aos quais 
os bens serão aleetedos. 	anduido pela Lei tif 9.648, de 

1998) 

Veja-se 	desejando a Administraçào realizar a ~natação por dispensa, que, 
deverá, inarredavelrnente, comprovar no processo as condições acima negritadas, 

quando siS então afigurará legitima a adoção do expediente. Portanto, afigura-se 

rninudeneiar earb um dos pontos consubstanciados pala norma acima pertinente 

Cimenta: 
2.3.1 Caracterização da situado emergenciel, calamitosa ou de grave e iminente 

risco à segurança priblica que juetifique a dispensa, epnado for o caso, 

Observa-se, deitando os olhares nas peças instdie; no prowdimento 

administrativo instaurado pela Secretaria de Serviços Urbanos que a situação 

emergencial se encontra devidamente comprovada, sobretudo quando kvada cm 
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corisideraVio as seguintes manifestações e argumentos verberados: a) Nota Técnica de 
a R 

fl. 12, documento no qual se indica a impossibilidack de prestação direta dos serviços > 

pela Administração, suscitando, inclusive, a possibilidade de ocorréncia de colapso em _ 
obrigação essencial; b) Nota Técnica de lis, 50/57, que discorre com precisão a o 
caracterização da serviço de coleta de resíduos como essencial à saúde dos 	g: R 

a. g. 
administrados; e) Decreto n. 31/2019 (fls. 83/85), que estatui situação de emergencia 	á 9 , 
relacionada ao objeto protagonista do extinto contrato 026/20L4 5 > 
2.3.2 Razões da escolha do fornecedor OU executante. g a - 

	

Tal requisito, igualmente, consta no processo. condensado, principalmente, nos 	-, 5 

documentos de fls. 136 e 147, no quais foram aprovadas a capacitaçâo técnica da 	n rn 

pretensa contratada, bem como atestada a compatibilidade de sua metodologia com o 	;? 
> 

termo de referência elaborado pelo Município. 	
2: 

rn 
CC 

2.33 Justificativa do preço.. > 

Quanto a tal elemento, mostra-se que a Administração ne_alizou cotações de 

preços, junto a potenciais prestadores dos serviços protagonistas do feito, estando ta/ 

pesquisa acostada às fls, 34/47. 
expediente se tiPresehla cotardefleitaR6--, Iffiler -  • 

jeStrntinié • então, demtiostradi TrettiriTênCirdtnili-35--Tfa-  cot---itrataç 

orr.---rati, está estirnado,.de ter-bdo gl 'Oba], no montantide R8 1284275, 70 (umrnilhãO,- 

, 	c."-áitenta-  quatro mil, duAntos c se(ena-  e-ciziCo rcaeinrtertil'édeirtif;:to' s) 

,f.tn7 jtiSa1S-e Rri.852;827,10 (tris 	 5e 10 	ciaTuati.:e"titaiS-rail,- MCOCen-tb-i' 

VintaseTSettre-aft -e -dez .centav.o) relativo ao pe rio doTin tegral da vigência-tont:tatuai; 

É possível que se alegue que não é papel deste órgão de Assessoria Jurídica 

adentrar aos aspectos econômicos da contristação, o que, em pane, é verdade. Contudo, 

em hipóteses excepcionai, como forma de proteção ao Erário Público e cOm a presença 

de fatos que substanciem a manifestação nessa campo do ajuste, não se vislumbra 

qualquer impedimento nesse sentido. 

cediço que aditivb celebrado com a empresa que fignia";-va".  

cbEerçaire--  rt-d-olitfaiii026/201 4, - ditadora .07/13-2;2019',-Te've como In-  Oruárite'globat 
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riria-Raul a_quantii do R$ 9.79.:158.0 (un-oye-oc-  otos O setenta e novo mil, cen-lire eirigittata 
-e Oito reais c_aitenta c (xis centavos), prevendo, ainda, a execuçàP adiCiPnal de um iteetí-' 
de serviço, qual sola, a coletiOirans. 	porte de resíduo i infectou-to-5:: 

fbi",saa, htt_ a:j:iàsáibilictioe,ac-_um auniermilkübskincial -44:cons*ffiàtini;Ei-  á-
carjoÉ -Muiriaipaipara suportar uni páMo qüeprtv& ignal, e até Mino-  r, serviçal ,' 

g-ui-ciassiOniria na.  incrirnpretnsão dreailirsição da rescigáci levada ,a efeito 'noa-
im- aldtiaís ás. 80/81, tendo em vista, sobretudo ,_que a piCT-Tgirro ç-ão ce/abnda perduraria.  
&atd TnT m és de 

Náo se desconhece, &p-se, que a antiga prestadora alegava a oxistc-mcia de 
débitos por pane do Município, fato que .possivelmente, dificultava o desempenho de 

suas atribuições. Entretanta, a. partir do momento que pactua, em 07 de Fevereiro do 
°arreato ano, novo aditivo, porcoo-nos cotunditóno protestar por rescisão antecipada2, 
hipótese que daria ensejo, inclusive, à aplicaçào de sanções controtuais por parte da 
Administra* Municipal, na CASO de ger verificada eventual desídia por parte daquela 
Contratada 

'Poça- 	eináliftra-  da. -a -S(tuação acame vett-ãíndir,„ beto Càrnoiiirest-  tna de 
iierts-gtieerazo. 	eni -Mas 'de' 100% cem  or cento) aos váloies praticado:3 DOI* 
hillekrailititiatads. não se cohclui oda erbiNUCiel d Jer1tiwi],tjflc*cgo dç Dm.  

-consegue:manente, 'vela _possihilldádi atoai dá centrataeão nós /Soldes  
'ipresentidos.  

2.4 Aspectos formais 

Em relação aos aspectos formais, foram feitas as seguintes análises: 

A Única diferença presente em rebnão à pkenithe de Uni.' iç OS' fai u 'pudente de unidade de medida erc 
reiNg0 MS arai 1, que deixou de ser kinartés para se tornar tonelada/mês, Pres oào exSks qualquer 
etençfto ao emento de demande que justificasse a majoraetla do objeto delineado naquele item. 

Ve-et que ma Ala dP flE. 32/33. cid coosubsbuiciado iut tt empreso não efrrectria reSistkncie caso o 
MuslielplO optasse pela contiouaçla do acordo. 
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a) Abertura de processo administrativa devidamente autuado, protocolado e 
numerado', 

Verifica-se que as citadas providencias foram realizadas pelo órgão competente. 

Solicitação do objete elaborada pelo agente ou Setor competentel. 

Constata-se a presença da solicitação no bojo dos autos, 

O processo de constatação contém a indicação do recurso própria para despesas. 

Atesta-se o cumprimento do referido requisito (fl. 92). 

Regularidade fiscal, trabalhista e perante o FGTS. 

Constam, Dos autos, referidas eertidbes, ressalvando-se a neeessidade.,M 
snii~o daquelas ellio_Drazo de vitlidakieenba expirado.  

1) Autorização, emitida pela autoridade competente para realização do serviço ou 
para aquisição, 

Presente à O. 91. 

23 Termo de referência e min um Contraiu:a 

Intew-arn o procedimento o termo de referencia c a minuta courama], cabendo a 
realização das seguintes obServaNtS: 

2.5.1 Termo de referência e outros. 

a) No termo de referência acostado aos autos, ve-se equivoco logo em seu 

início, uma vez que dá a entenda que a contrafação ocorrerá por meio de 

procedimento licaatório, e no de forma direta, merecendo correção o 
seu parágrafo primeiro. 

3 Art. 38. capa, da Lei 8 665.199i. 
1  Actindlo 254/2004 Teu 
' Art. ls, 	Li 8.666r1993. 
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Outrossim, no item 1.2, houve semelhante imprecisão, haja vista a 
utilização da termo 'licitante', 	não simplesmente 'contratado", 
carecendo retificação, 

Ainda, na Comunicação Interna de fls. 29/31, mais uma vez houve 
incorreta indução4lc que o presente expediente caracteriza uma licitação. 
cm  virtude da utilização de termos como 'licitan(e', `seniços ora 

licitado' e 'presente licitação', fato que somado aos demais já e/encados 
denota certa displicência na elaboração das peças, 

2.5.2 Minuta eoutrntual 

Na cláusula 4.1 deve ser substituída a palavra 'descriminado' por 

'discriminado', com o intuito de conferir sentido à asertiva 

Na cláusula 5.1, afigura-se necessária a supressão da hipótese de prorrogação 
nos termos do am 57, 11, da Lei 8.666/93, uma vez que a contrafação 

emergencial se subtaete aos ditames do ant. 24,1V, inclusive quanto ao limite de 
prazo, 

O itcm 7.5 merece supressão, rcalizeuido-se a pertinente reordenação das 

cláusulas, uma vez que fala em beneficiário de registro de preços, hipótese et 
totalmente destoante do presente procedinfento. 

Sugere-se que na cláusula 9.1.10 seja substituída a expressão `na licitação" por 

'para a contrafação', como forma de comparibilizá-ia á realidade fittica. 

O item 10.4 demanda melhora em sua redação, dada a ausência de Clareza. 

Em relação à cláusula 12.1, frise-se que o período da avença é inferior a 1 (um) 
anu e, portanto, não caberá qualquer reajuste de preços. 

No que concerne à c/áfisula 15,1, aponte-se que a fiscalização será realizada pela 

Contratante (e não pela Contratada), bem corno a necessidade de substituição da 
expressão 'termo de referência pot 'contrato', 

Nos Itens 153 e 15.4, a grafia da palavra 'Contratante' deve ser corrigida, 
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1) No item 16.1, alerta-se, mais uma vez., para a necessidade de supressão, uma vez 
que houve a menção de realização de procedimento licitatério. 

111- CONCLUSÃO 

Em face do exposto, OPINA esta Procuradoria no sentido de que está 
configurada a situação de emergencia que, em tese, admitiria a contratar direta, com 
fulcro no art. 24, IV, da Lei Federal 8.666/93. 

Contudo, salvo melhor juizo, inexistiu, e ~tento, justificativa de preço, 
conforme protestado pelo art. 26, da Lei de Licitarrees e Contratos Administrativos, em 
virtude dos fatos esposados no item 2.3.3 da preaente peça, fino gut obsteitulin a 
fracine419 cal molde ;Malmente anres_entados,  

,-Wificre:fritarátisecessitiatle --JCVernéradi àiiLd5ji6iTv; a.apuraccão, 
forma satisfatdriiT`dfliitenti MO; de responsabilidade dos agentes que.iii& 

dr-dotaram as providencias eatihrcrs P.a.ra evilka`c-olifiíu'raptin-46'..PreseWCflatextà.- 
,-(Por derradeiro, _recanrta-se.  que, 	 _b revidade ii-OsSiftel; 

. firín;redrito lia-lite-a-  'indica/dó -- noa hViOs iejá Snzo7io já- -que—area, 'Ne - 
,(ÃrfilitlistraÇNQ Pública, éT a licitaçãç, c rulo_ sua --dIfjire-nli, 

É o parecer. Sal TIneaminte-se pura apreciação do Ilustríssimo Procurador-
Geral do Município. 

Dheus/13A, 12 cic 

PEDRO V1NICIUS,60á SILVA CATARINO 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

Acolho o parecer a. 153/2019. 

Remeta-5c o processo para o Seior de origem. 

JEFFERSON DO 	UES SANTOS 
PROCUB4iORERÀL 

tée 
Morml IkragfrO tette 
Sob PrOcia" Gni  
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