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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
PODER EXECUTIVO 

Assessoria Jurídica

PARECER JURIDICO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 021/2020 
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº067/2020 

INTERESSADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 
KITS PARA AJUDA HUMANITÁRIA PARA OS 
ATINGIDOS DIRETAMENTE PELAS CHUVAS 
INTENSAS NO MUNICÍPIO DE PLACAS; 

 Versam os presentes autos sobre a aquisição emergencial de kits para 
ajuda humanitária para os atingidos diretamente pelas chuvas intensas no 
município de placas, através de dispensa de licitação, amparado pelo disposto 
no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº8.666/93 e pelo Decreto nº036/2020 
que declara o estado de emergência no Município de Placas.   

 Vale ressaltar, que o processo de dispensa de licitação não exige o cum-
primento de etapas formais, imprescindíveis na regra geral a um processo de 
licitação, entretanto, deve obediência aos princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa, impostos 
à Administração Pública. 

 No presente caso, a contratação por dispensa de licitação encontra am-
paro legal no art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93:  

Art. 24. É dispensável a licitação:  
(…) 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade públi-
ca, 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 ininterrup-
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tos, contados da ocorrência da emergência ou calami-
dade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

  

 Dessa forma, verifica-se que o processo administrativo está formalmente 
em ordem; há requisição com descrição do objeto, justificativa, pesquisa de 
preço, bem como dotação orçamentária prevista.  

 Por fim, considerando que até então o procedimento não apresenta ne-
nhuma irregularidade, opino favoravelmente pela realização da dispensa, pre-
vista no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/1993.  

 É o Parecer 
 Salvo melhor juízo; 

Placas, 29 de junho de 2020. 

DJALMA LEITE FEITOSA FILHO 
OAB/PA Nº15.670 

Advogado
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