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PARECER JURÍDICO – ASSEJUR / PGM/ PMAP 
 
ASSUNTO: Processo administrativo de dispensa de licitação nº 7/2021-0010 

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO COM MANUTENÇÃO A 
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – INTERNET BANDA 
LARGA ILIMITADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS DO 
MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ. LEI Nº 8.666/93. PROCESSO DE 
URGÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO TOMADA NOS AUTOS 
DO PROCESSO Nº 1.109001.2021.2.0008 QUE TRAMITA SOB 
COMPETÊNCIA DA 4ª CONTROLADORIA DO TCM/PA 
REQUISITOS ATENDIDOS. INTERESSE PÚBLICO. PARECER 
FAVORÁVEL. 

 

Vieram os autos do departamento de licitações contratos, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura de Aurora do Pará, solicitando análise jurídica 
quanto à viabilidade de contratação de empresa para fornecimento de link dedicado com 
manutenção a rede mundial de computadores, internet banda larga ilimitada, objetivando 
atender as necessidades da prefeitura municipal, secretarias e fundos do município de Aurora 
do Pará. 

É o breve relatório. 

Passo a fundamentar: 

 

1 – DA CONTRATAÇÃO DE URGÊNCIA – REVOGAÇÃO DO PREGÃO 012/2021 – 
SERVIÇOS DE INTERNET CONSIDERADO COM ESSENCIAL AO 
DESENVOLVIMENTO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

A administração pública municipal havia instaurado o Pregão Eletrônico nº 012/2021 
cujo objeto era a contratação dos serviços de internet – semelhante ao sub oculis – , contudo, 
durante a sua tramitação a empresa licitante SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E 
INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ nº 13.400.311/0001-90 apresentou denúncia ao 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA autuada sob número 
1.109001.2021.2.0008 cujo mérito versava sobre possível direcionamento e ato irregular da 
autoridade condutora do certame, à época. 

A Corte de Contas recebeu os autos e citou a municipalidade a se manifestar a qual, 
após juízo administrativo de prelibação sumária entendeu que a referida denúncia possui 
indícios de procedência e, por cautela administrativa, procedeu à revogação integral do pregão 
eletrônico nº 12/2021, ato devidamente comunicado ao TCM/PA através do protocolo de nº 
1.109001.2021.2.0016. 
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Portanto, ao passo que a revogação administrativa se efetivou a contratação dos 
serviços de internet restou materialmente prejudicada impactando diretamente nas execuções 
dos atos administrativos essenciais à materialização de políticas públicas de competência deste 
Ente Municipal. 

In casu, é de clareza solar e incontroverso que nos dias atuais o “acesso à internet” é 
considerado um “bem essencial” principalmente para a administração pública que conduz a 
execução dos seus mais diversos atos administrativos através de interligação e conexões 
telemáticas impossível de se realizar sem tal serviços o qual, nem de longe pode ser prestado 
pela própria administração contratante. Além disso, é de sabença trivial que a nova contratação 
deve se dar através da deflagração de novo processo licitatório – também na modalidade de pregão 
eletrônico o qual já está em andamento – contudo, até a sua conclusão é necessário o transcurso de 
lapso cronológico legal, tempo este no qual a administração pública não pode de forma alguma 
permanecer sem o usufruto de tal serviço. 

Eis aí a urgência da contratação! 

Portanto, o presente procedimento de dispensa de licitação somente pode abarcar o 
período no qual encontrar-se-á pendente a conclusão do novo pregão eletrônico e consequente 
contratação definitiva. 

 

2 – DA LEGALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: 

Por força do dispositivo constitucional (XXI, art. 37, CF/88) e infraconstitucional (art. 2º 
da Lei nº 8.666/93), a Administração Pública, em regra, deve escolher seus contratados mediante 
prévio certame licitatório (princípio da obrigatoriedade), contudo o legislador ressalvou 
hipóteses em que a seleção de contratados pode prescindir da licitação, as exceções são 
classicamente dominadas de “dispensa” e “inexigibilidade”, e as hipóteses legais estão fixadas 
nos art. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93, respectivamente. 

Em outras palavras, quando a Lei prevê hipóteses de contratação direta (dispensa e 
inexigibilidade) é porque admite que por vezes a realização do certame não levará à melhor 
contratação pela Administração ou que, pelo menos, a sujeição do negócio ao procedimento 
formal e burocrático previsto pelo estatuto não serve ao eficaz atendimento do interesse público 
para a finalidade específica.  

Dentre as hipóteses legais de dispensa de licitação encontra-se a urgência para atender 
as necessidades da Administração Pública que, caso não realizadas, podem causar prejuízos ao 
interesse público. Vejamos: 

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 
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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;   

(destaquei) 

Para o caso em questão, conforme já destacado no tópico acima, verifica-se a 
necessidade de contratação emergencial do referido serviço somente durante o 
desenvolvimento e transcurso do novel procedimento licitatório tudo com a finalidade de se 
evitar prejuízos para administração pública e a comunidade imediatamente atendida. 

Noutro giro, vislumbramos no processo a JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO, 
RAZÃO DA ESCOLHA E DO PREÇO, atestando-se que o preço a ser contratado encontra-se 
dentro a proporcionalidade e razoabilidade mercadológica, restando assim satisfeito o primeiro 
requisito de modo que ficou registrada a compatibilidade do preço com o mercado local.  

Assim, os citados requisitos à dispensa de licitação – a priori, restam satisfeitos, 
objetivando a contratação de empresa para fornecimento de link dedicado com manutenção a 
rede mundial de computadores, internet banda larga ilimitada. 

 

3 – CONCLUSÃO: 

Portanto, considerando a fundamentação jurídica disposta acima; diante do interesse 
público devidamente justificado, e baseados nos princípios da economicidade, necessidade, 
finalidade e na continuidade do serviço público, bem como nos documentos anexos a este 
processo de dispensa, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela POSSIBILIDADE de dispensa 
para contratação de empresa para fornecimento de link dedicado com manutenção a rede 
mundial de computadores – internet banda larga ilimitada visando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos do Município de Aurora do Pará e, na presente 
análise, pela PROCEDÊNCIA E LEGALIDADE na Dispensa de Licitação nº 7/2021-0010, com 
fundamento no inciso IV do Art. 24, da Lei nº 8.666/93. 

É o parecer. Submeto-o à apreciação da autoridade superior por ser o mesmo 
meramente opinativo. 

Aurora do Pará, 26 de novembro de 2021. 

 

 

Advogado OAB/PA 16502. 
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