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DISPENSA DE LICITAÇÃO 02-2022– CONTRATAÇÃO DIRETA 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. 

 

 

Dispensa de Licitação. Contratação de Pessoa 
Jurídica para Prestação De Serviço De 
Transporte Escolar De Novas Rotas Fluviais A 
Fim De Atender As Demandas da Secretaria 
Municipal de Educação do Município de 
Limoeiro do Ajuru/PA. Análise Jurídico-
Formal. Minuta de Contrato. Ausência de 
capacidade técnica e econômica. Regularidade. 

 

1. RELATÓRIO. 
 

01. Trata o presente expediente de solicitação de análise jurídica acerca 

do procedimento de contratação direta, fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei 

8666/2021, para a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação De Serviço De 

Transporte Escolar De Novas Rotas Fluviais A Fim De Atender As Demandas da Secretaria 

Municipal de Educação do Município de Limoeiro do Ajuru/PA. 

 

02. Segundo consta no termo de referência, a justificativa da contratação 

se faz em o Município de Limoeiro do Ajuru estado do Pará, possuir grande concentração 

de alunos residentes na região ribeirinha do município que precisam se deslocar até a 

localidade da escola onde foram matriculados, entretanto não possui frotas suficientes 

para atender a demanda dos alunos, sendo necessário a contratação de pessoa jurídica 

que apresentem condições para prestar os serviços de maneira satisfatória e dentro dos 

critérios estabelecidos. 

 

03. O presente processo administrativo, visa à contratação da Pessoa 

Jurídica COOPLAR Cooperativa dos Barqueiros, inscrita sob o CNPJ nº 

36.295.881/0001-62, para os serviços indicados, conforme constante na Justificativa da 

contratação.    

 

04. Outrossim, consultado, o setor contábil informou sobre a existência 

de dotação orçamentária para fazer frente à contratação pretendida. 

 

05. Foi realizada cotação, conforme mapa de apuração de preços, 

demonstrando que a referida empresa apresentou o valor mais vantajoso, no importe de 

R$ 112.479,40 (cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta reais), sendo o menor preço.  

 
06. Estes são os fatos. Passemos a análise jurídica que o caso requer. 
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2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PARECER. 
 

07. Preliminarmente, ressalta-se 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, 

portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo 

acolhimento das presentes razões, ou não. 

 

08. A licitação é procedimento obrigatório à Administração Pública para 

efetuar suas contratações, consoante preceitua o art. 37. Inciso XXI, Constituição Federal, 

ressalvados os casos em que a Administração pode ou deve deixar de realizar licitação, 

tornando-se dispensada, dispensável e inexigível. 

 

09. Da análise da situação fática aqui disposta, importa dizer 

inicialmente, que a Secretaria Municipal de Educação tem como finalidade de contratar 

pessoa jurídica para prestação de serviço de transporte escolar de novas rotas fluviais a 

fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de 

Limoeiro do Ajuru/PA. 

 

10. Segundo a Lei 8.666/93, em seu artigo 24, IV, em hipóteses tais, a 

Administração Pública pode realizar a contratação direta das referidas aquisições, 

mediante contratação direta, dada a emergencialidade do caso e a urgência de 

atendimento da situação, para que não acarrete prejuízo a pessoas, obras e etc. Vejamos: 

 
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; 
 

11. Consoante se verifica do dispositivo legal acima, a Administração 

Pública é dispensada de licitar para contratação nos casos de emergência ou de 

calamidade pública, em que o não atendimento possa ocasionar prejuízo ou comprometer 

a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares. 

12. Tal licitação só pode ser feita para suprir os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial 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 
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13. A licitação dispensada, ensina Hely Lopes Meirelles, "é aquela que a 

própria lei a declarou como tal". José Santos Carvalho Filho acrescenta que esta se 

caracteriza pela circunstância de que, em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas 

que, pela particularidade do caso, decidiu o legislador não o tornar obrigatório.   

 

14. No caso em questão, trata-se de situação emergencial que visa 

garantir aos alunos do Município de Limoeiro rotas fluviais de transporte escolar, a fim 

de proporcionar ao alunado a oportunidade de frequentar as aulas sem transtornos de 

superlotação ou perigo eminente de naufrágio ou qualquer fato superveniente, já que, no 

momento tem-se dificuldade em atender a demanda de alunos. 

 

15. Além disso, o objeto da dispensa versa sobre serviços prestados 

durante o segundo semestre do ano letivo, de maneira que ao final não haverá 

transcorrido o prazo de 180 dias. 

 
 
16. Quanto a empresa contratada, estão presentes os requisitos de 

habilitação necessários para a dispensa, nos termos do artigo 27 da Lei 8.666/93, sendo 

habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; 

regularidade fiscal e trabalhista; cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 

Constituição Federal.    

 
17. Também há regularidade sobre a existência de capacidade 

técnica e também econômica da empresa, estando presentes todos os documentos 

e atestados necessários para 0 processo, conforme o artigo no Art. 30 e 31 da Lei 8666/93. 

 
18. Neste sentido, efetuou-se a juntada de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social, assim como, juntaram documentos 

que comprovem a boa situação financeira da empresa.  

 

19.  Portanto, verifica-se a regularidade do procedimento em relação à 

escolha da empresa e à justificativa do preço, tendo em vista o preenchimento de 

requisitos necessários para a realização do processo de licitação. 

 
 

3. CONCLUSÃO. 
 

20. ANTE O EXPOSTO, o processo atende as exigências contidas na Lei nº 

8.666/93, no que tange à razão da escolha e comprovação de habilitação para o objeto 

contratado escolha e justificativa de preços, o que permite a esta Assessoria Jurídica 

manifestar-se pela regularidade, sendo favorável à continuidade do processo que visa à 

Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação De Serviço De Transporte Escolar De 

Novas Rotas Fluviais A Fim De Atender As Demandas da Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Limoeiro do Ajuru/PA. 
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É o Parecer, s.m.j. 
 

Limoeiro do Ajuru (PA), 05 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 
 Amanda Lima Figueiredo 

Advogada – OAB/PA 11.751 
 

Adrielly de Lima Lima 
Advogada – OAB/PA 32.118 
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