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PARECER N. 113/2021 – PGM 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/404 – PMC  

DISPENSA ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CPL/PMC 

 
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 

(CORONAVIRUS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO COLARES/PA. 

 
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 

CONTRATO. ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMBATE DA 

PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). DISPENSA 

DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

DA EMPRESA C J A PARENTE, COM FULCRO NO 

INCISO IV DO ART. 24 DA LEI 8.666/93. ART. 4º DA LEI 

Nº 13.979, DE 2020.  

I –  DO RELATÓRIO 

 
Fora encaminhado para esta Procuradoria, na forma do art. 38, VI e parágrafo 

único da Lei 8666/93, o presente processo administrativo, que visa aquisição emergencial 

de medicamento destinado ao combate da pandemia do covid-19 (CORONAVIRUS). 

As condições da presente análise envolvem a juntada aos autos do Ofício da 

SMS/PMC, solicitando a presente contratação com quantitativo, termo de referência 

justificativa, dotação orçamentária, cotação de preços com descrição das propostas. 

É o Relatório, passa-se ao parecer opinativo. 

 
II - FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Vale ressaltar, que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito 

de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de 

acordo com a documentação apresentada, não sendo, desta forma, a conveniência da 

realização de determinada contratação fica a cargo do Gestor Público, ordenador das 
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despesas. 

 Pois bem, a Constituição da República, em seu artigo 37, XXI, prevê a 

obrigatoriedade de licitação para as contratações realizadas pela Administração Pública: 

 
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, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”. 

 
A Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a chamada "Lei das Licitações", foi 

publicada com o objetivo de regulamentar o citado dispositivo constitucional, e criar padrões 

e procedimentos para reger a contratação pela Administração. 

A obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um corolário do 

princípio constitucional da isonomia, previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, I), 

pelo qual, todos devem receber tratamento igual pelo Estado. Evita-se, desse modo que os 

parceiros sejam escolhidos por critérios de amizade pessoal e outros interesses que não o 

da consecução da finalidade pública. Assim, o objeto imediato e próprio da licitação é evitar 

a ocorrência do arbítrio e do favoritismo. Segundo o constitucionalista Alexandre de Morais, 

"a licitação representa, portanto, a oportunidade de atendimento ao interesse público, pelos 

particulares, numa situação de igualdade". 

Sempre que haja possibilidade de concorrência, sem prejuízo ao interesse 

público, deverá haver licitação. A contratação direta, sem realização do prévio certame 

licitatório, somente é admitida excepcionalmente, nas hipóteses trazidas na própria lei. Tais 

situações, contudo, configuram-se em exceções à regra geral. A licitação é regra; a 

contratação direta, exceção. 

Para contratação de serviços e compras, é prevista a obrigatoriedade da 

realização do certame licitatório, de acordo com o artigo 2º da Leia de Licitações: 

 

Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas 

com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 

hipóteses previstas nesta Lei. (grifo nosso). 
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Assim, retiradas as hipóteses de excepcionalidade, é obrigatória a realização do 

procedimento licitatório pela Administração Pública. 

Em que pese à obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório, o próprio 

dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva 

dos casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de 

licitação. 

Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos 

em que a licitação poderá deixar de ser realizada, autorizando a Administração Pública a 

celebrar, de forma discricionária, contratações diretas sem a concretização de certame 

licitatório. 

A dispensa de licitação é uma dessas modalidades de contratação direta. O artigo 

24, da Lei 8.666/93 elenca os possíveis casos de dispensa. 

Tendo em vista os casos de emergência ou de calamidade pública, o responsável 

pelas Licitações, Compras e Contratos sugere que a aquisição se dê por dispensa de 

licitação, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. 

 
“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;” 

 
Cabe aqui certa discricionariedade do agente administrativo, já que a licitação não 

é proibida. Entretanto, este deve levar em conta que a realização do certame deve também 

ser vantajosa para a Administração e respeitar o princípio da economicidade. 

A Lei nº 8.666/93, ao instituir as normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, autorizou a dispensa de licitação em várias hipóteses, ainda que 

possível a competição. São circunstâncias peculiares que aconselham a contratação direta, 

desde que preenchidos os requisitos previstos em lei. 
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II.1 – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE 

SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO 

CORONAVÍRUS  

 
A Organização Mundial da Saúde reconheceu, no dia 11 de março de 2020, que 

o coronavírus, responsável pela doença catalogada como COVID-19, espalhou-se por 

diversas partes do mundo, a ponto de tal situação merecer ser caracterizada como uma 

pandemia. No Brasil, já há vários casos e a totalidade do território nacional já foi considerada 

em situação de transmissão comunitária, aquela em que não é mais possível rastrear a 

origem da contaminação. Tal realidade favorece o aumento drástico do contágio viral e 

dificulta o combate à situação pandêmica.  

Com isso, os governos federal, estaduais, distrital e municipais têm adotado 

severas medidas de combate à transmissão do coronavírus, almejando que, assim, os danos 

causados pela COVID-19 à saúde da população e à economia da nação brasileira sejam o 

menor possível. Nesse ponto, ressalta-se a Lei nº 13.979, de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.  

Uma das medidas previstas no mencionado diploma legal é a excepcional 

hipótese de contratação de bens, serviços e insumos sem licitação, nos casos em que o 

objeto contratado tiver como finalidade o combate ao coronavírus. O art. 4º da Lei nº 13.979, 

de 2020, prevê que a licitação é dispensável nesses casos com o seguinte texto: 

 
Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.  

 

§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e 

aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus.  

 

§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas 

no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, 

o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e 

o respectivo processo de contratação ou aquisição.  
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§ 3º  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, 

serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o 

direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando 

se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

 
Trata-se de hipótese de contratação direta temporária e destinada a uma política 

de saúde pública específica, o enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. 

Passado todo esse contexto de combate à transmissibilidade do referido vírus, esse caso de 

dispensa de licitação não poderá mais ser aplicado. Ou seja, o art. 4º acima transcrito é uma 

norma de vigência temporária, nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro. Sua vigência está vinculada ao estado de emergência decorrente do 

coronavírus. Na presente situação, ainda vigora atualmente a mencionada situação de 

urgência, de modo que a norma acima transcrita ainda se encontra vigente, motivo pelo qual 

a Administração pode seguir seus preceitos e contratar sem licitação.  

É lícito dizer que a aplicação escorreita da contratação direta em análise exige a 

presença de alguns requisitos de ordem temporal, material e procedimental (formal). Quanto 

ao temporal, é a já mencionada emergência em decorrência do coronavírus ratificadas pelo 

o Decreto Estadual nº 800 de 31 de maio de 2020, Decreto Municipal 016/2020 de 18 de 

março de 2020 e seguintes da antiga gestão, quanto os atuais Decretos nº. 027/2021 de 15 

de janeiro de 2021 ao Decreto 63/2021, republicado em 11/03/2021/, 22/03/2021 e 

23/03/2021. Os requisitos procedimentais serão analisados no tópico seguinte, pelo que 

passamos à análise dos requisitos materiais.  

A exigências de ordem material dizem respeito à configuração dos fatos 

geradores da dispensa prevista no art. 4º da Lei nº 13.979, de 2020. Os elementos que 

caracterizam tais fatos geradores foram listados no art. 4º-B do mesmo diploma legal, que 

diz: 

“Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-

se atendidas as condições de:  

I - ocorrência de situação de emergência; 

 II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;  

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e  

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 

emergência.” 
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Assim, para a incidência da hipótese de contratação direta em estudo, é preciso 

que: a) vigore a emergência de combate ao coronavírus (temporal); b) haja necessidade de 

atendimento imediato para o enfrentamento do vírus; c) estejam em risco em decorrência do 

coronavírus pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos ou 

particulares; e d) limitação da contratação ao necessário para o atendimento da emergência.  

Embora a norma transcrita fale que esses elementos são presumidos, deve o 

gestor tomar o cuidado de expor nos autos cada um desses requisitos. Assim, para 

possibilitar a identificação de tais requisitos, a justificativa simplificada juntada nos autos 

demonstrou o integral atendimento: 

 
“[...]a necessidade de criar ações efetivas que busque a proteção individual adequada 

à todos os profissionais de saúde envolvidos no enfrentamento da disseminação da 

pandemia, assim como na prevenção de população de nosso Município por meio do 

sistema Único de Saúde-SUS, nos termos e condições a seguir.” 

 
Além disso, foi constatada existência de crédito orçamentário para atender o 

objeto com a Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 10.122.0008.2.045, 

(Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde) e Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 

(Material de Consumo). 

Diante de todo o exposto, o dispositivo legal citado excepciona a regra de 

exigência de licitação para o combate e enfrentamento a covid19 (Coronavirus) previsto no 

inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93, valor não superior aos preços comparativamente 

praticados no mercado conforme cotação de preços, opino pela possibilidade da contratação 

direta para aquisição emergencial de medicamentos destinado ao combate da pandemia do 

covid-19 pela empresa C J A PARENTE., inscrita no CNPJ nº. 83.646.307/0001-91, com 

valor total de R$ 201.694,00 (duzentos e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais), 

com fundamento no art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, art. 4º da Lei nº 13.979, de 2020 e as 

alterações que lhe foram realizadas. 

 
III - CONCLUSÕES  

 
Face ao exposto, feitas as considerações desta Procuradoria Jurídica, à luz das 

disposições normativas pertinentes, em especial o disposto no art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, 

e da Lei nº 13.979, de 2020, esta Procuradoria manifesta-se FAVORÁVEL à legalidade da 

Dispensa Especial de Licitação em comento e posterior contratação da empresa C J 
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A PARENTE., inscrita no CNPJ nº. 83.646.307/0001-91, para aquisição emergencial de 

medicamentos destinado ao combate da pandemia do covid-19. 

Salvo melhor entendimento, é o parecer. 

Colares/PA, 29 de março de 2021. 

 

 

PEDRO ARTHUR MENDES 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

Decreto 60/2021 – OAB/PA nº. 23.639 
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