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PARECER JURÍDICO 
 
 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021 - 020303 

 
Processo nº 00020303 

 
Parecer n° 12 

 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL NA SUA MORTALIDADE E, COM MEDIDA PREVENTIVA, EM ATENDIMENTO AOS ÒBITOS AUMENTADOS NO 

MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – COVID 19. 

 
 
 

I. PRELIMINAR DE OPINIÃO 
 
 
 
 

Antes de se adentrar ao mérito do presente parecer é de ser verificado 

que a condução da análise técnico jurídica é vinculada à atividade prevista legalmente da 

função da advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n. 8.906/94, que 

estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. 

 
 

Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é de ser 

observada a isenção do profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2o, § 3o da Lei referida), 

corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do responsável, gestor, já que 

este poderá ou não seguir a opinião técnica segundo sua conveniência e finalidade. 

 
 

Reitera-se a liberdade de opinião do profissional, conforme o 

entendimento jurisprudencial que segue, assim como a desvinculação do profissional à 

opinião, cabendo ao gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência. 

 
 

O presente parecer, por essência, é um instrumento de opinião não 

passível de vinculação à decisão da administração pública, assim entende a jurisprudência: 
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO 

PARECERISTA. SUPOSTO CRIME EM PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO. ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93. PLEITO DE 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CABIMENTO. 

INEXISTÊNCIA D EINDICAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DO 

CAUSÍDICO. ORDEM QUE DEVE SER CONCEDIDA. 1. Não 

se pode deixar de considerar que sendo o ato do 

parecerista um ato opinativo, a manifestação jurídica não 

se constitui como ato administrativo em si, podendo 

apenas ser usada como elemento de fundamentação de um 

ato administrativo posteriormente praticado. 2. Precedente: 

STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Min. 

Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008. 

 
 
 
 

O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos 

realizados no procedimento interno de apuração da presente licitação para devida 

análise quanto aos eventos ocorridos. Assim, excluindo-se os elementos técnicos e 

econômicos que embasaram o procedimento, é realizada a presente análise sobre 

os elementos ou requisitos estritamente jurídicos dos autos. 

 

 
Neste sentido cabe a ressalva técnica que ao gestor público é livre a 

condução da Administração Pública, subordinando-se, contudo, às vertentes das normas 

de regência, em especial, os Princípios Constitucionais do Direito Administrativo. Sem 

desclassificar a presente peça como opinião técnica quanto à regularidade legal do 

procedimento, desvinculadas das finalidades que os justificam e tendo por base o próprio 

procedimento, incluso as declarações, autorizações, determinações e demais atos nele 

presentes. Cabendo ao gestor proceder aos demais atos conforme sua conveniência. 
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II – DA CONSULTA 
 
 
 

 

Trata-se de elaboração de parecer a respeito da dispensa de licitação 

para aquisição de urnas mortuários, para atender a Secretaria Municipal de Assistência 

Social na sua mortalidade e com medida preventiva, em atendimento aos óbitos 

aumentados no município em decorrência a pandemia do coronavírus – covid 19. Com 

fulcro na Lei Federal n° 13.979/2020 e suas alterações. 

 

 
Conforme justificativa da Secretária de Assistência Social: 

 
 

 

“2 - JUSTIFICATIVA para a contratação por Dispensa de Licitação 

Emergencial: 
 
 
 
 

2.1 - Considerando que a organização Mundial de Saúde declarou no 

dia 5 de março de 2020, Pandemia do COVID-19, doença que já ceifou muitas vidas e 

ameaça milhares de pessoas simultaneamente em todo o planeta. 

 
 

2.2 - A transmissão do coronavírus no Brasil foi considerada 

comunitária, conforme Portaria do Ministério da Saúde n. 454/2020, temos em 2021 o 

fenômeno denominado segunda onda, com o aumento do número de casos e 

agravamento de casos no município de Juruti/PA. 

 
O enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de serviços 

e insumos de prevenção de contágio, transmissão e manejo clínico dos casos 

diagnosticados. 
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2.3 - Considerando as informações, obtidas na página eletrônica do 

Ministério da Saúde do Governo Federal (https://covid.saude.gov.br/), realizada no dia 06 

de janeiro de 2021 as 19:20h, foram registrados: 7.873.830 diagnosticados; 638.326 em 

acompanhamento; 7.036.530 recuperados e 198.974 óbitos confirmados no Brasil, 1.242 

apenas no dia 06/01/2021. 

 

 

 

2.4 - De acordo com a última atualização da Secretaria de Estado de 

Saúde Pública do Pará em 06 de janeiro de 2021 as 19:18h, foram registrados: 297.974 

casos confirmados, 279.527 casos recuperados e 7.263 óbitos. 

 
 

Acesso em: https://www.covid-19.pa.gov.br/#/ 
 
 

 

2.5 – Que ante a essa situação a Prefeitura de Juruti, por meio do 

Decreto em anexo, que Declara situação de calamidade pública, estabelece regime de 

https://covid.saude.gov.br/
https://www.covid-19.pa.gov.br/%23/
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quarentena no Município de Juruti, Estado do Pará, e define outras medidas para o 

enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavirus (COVI D-19) Decretos de 

Calamidade Pública em virtude da Pandemia de COVID-19, em seu Artigo 5º que autoriza 

a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços para o combate e manejo do 

COVID-19. 

 
Decreto n° 4.493, de 06 de janeiro de 2021, que Atualiza as medidas 

temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de Importância 

Internacional decorrente do novo Coronavírus (COVLD-19), no âmbito do Município de 

Juruti, conforme previsto na Lei Federal n° 13.979/2020. 

 
2.6 – De forma que em nosso Município de Juruti-Pa, foram 

identificados 2.720 casos confirmados, 2.592 casos recuperados; 92 óbitos, 32 casos 

notificados com sintomas nas ultimas 24H, 08 casos confirmados nas últimas 24H, 

conforme foi publicado no Boletim Epidemiológico de 08 de janeiro de 2021, às 15h. 

Portanto, pode-se dizer que ainda estamos diante de situação anormal e excepcionalíssima 

que merece tratamento e consequências diferenciadas. 
 

 

 
 

2.7 - O coronavírus afeta a humanidade desde o início do ano de 

2020. Mais recentemente, o Brasil passou a sofrer com seus males e seus reflexos na vida 

da população, face às medidas de isolamento e de quarentena, que foram flexibiizadas, e 

voltaram a ser implementadas. Inevitavelmente, essa crise possuiu reflexos econômicos, 

como quase tudo o que ocorre no âmbito social. 

 
2.8 - A crise gerada pela pandemia é uma realidade de grandes 

desafios à saúde pública, visto que, da análise dos casos apresentados e principalmente 
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pelo célere aumento de contaminações, óbitos e casos monitorados em Juriti, projetou-se 

um clima de máxima incerteza quanto à capacidade de atendimento e operacionalidade por 

profissionais da saúde, nos locais designados para o enfrentamento do vírus em nosso 

município. 

 

2.9 - Essa característica, por sua vez, refere-se ao intenso caráter 

“volátil” da crise, o que impede que se definam cenários minimamente estáveis para 

enfrentá-la. Aliás, o que a experiência nos demonstra é que as avaliações necessitam ser 

realizadas dia a dia, concomitantemente com o avanço dos fatos, e soluções, por sua vez, 

definidas a partir dessa realidade e suscetíveis de serem alteradas conforme ela se 

modificar. 

2.10 - Considerando que a saúde é um direito de todos, compõem o  
rol garantias constitucionais e estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. 

Nesta linha, cabe transcrever o que dispõe os Arts. 196 e 197 da Constituição Federal de 

1988. 

 

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. 

“Art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre 

sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. 

 
2.11 - Por fim, cumpre destacar que esta contratação direta abarcará 

única e exclusivamente aquisição de urnas mortuários, para atender a secretaria municipal 

de assistência social na sua mortalidade e, com medida preventiva, em atendimento aos 

óbitos aumentados no município em decorrência a pandemia do coronavírus – covid 19 e 

será pelo período de vigência do Estado de Excepcionalidade. 
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2.12 - A necessidade da contratação pública fundamenta-se em 

critérios técnicos tomando por base a doença e transmissão do vírus, assim como as 

projeções do seu comportamento, além das orientações dos órgãos oficiais de saúde, 

especialmente quanto da mão de obra para atendimento da população, que se fizer 

necessário. 

 
2.13 - Neste sentido é necessária a aquisição por contratação direta 

emergencial no município de Juruti-PA de forma emergencial para o enfrentamento da 

transmissão comunitária do vírus. 

 
2.14 – A utilização de urnas mortuárias, Objeto desta contratação 

emergencial se dará na Secretaria Municipal de Assistência Social no município de 

Juruti-PÁ, e será organizada da seguinte forma: 

 
 

Os autos foram regularmente formalizados e se encontram instruídos 

com os seguintes documentos: 

 
 

a) Solicitação de abertura de Processo de Dispensa de 

Licitação; 

b) Termo de Referência; 
 

c) Justificativa do Gestor; 
 

d) Solicitação de cotação de preços; 
 

e) Dotação Orçamentária; 
 

f) Justificativa da CPL e Razão da Escolha; 
 

g) Minuta do contrato e anexos. 

 

 
Inicialmente, cabe dizer que a Constituição Federal de 1998, no 

capítulo que trata das disposições gerais acerca da Administração Pública, 

estabelece no Art. 37, inciso XXI que as obras, serviços, compras e alienações, 
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ressalvados os casos específicos em lei, serão contratados mediante prévio processo 

de licitação pública, em que seja assegurado o atendimento ao princípio da igualdade 

de condições a todos os concorrentes, prevendo cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

expressos em lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensável à garantia de cumprimento das obrigações, devendo a 

Administração Pública pautar todas suas ações e decisões. 

 
Como aduz Marçal Justen Filho, um interesse deixa de ser 

privado e se transmuta em público quando seu atendimento não puder ser objeto de 

transigência, pois as regras não podem ser as mesmas dos interesses individuais. 

Segundo o autor, “modernamente, o conceito de interesse público não se constrói a 

partir da impossibilidade técnica de os particulares satisfazerem determinados 

interesses individuais, mas pela afirmação da impossibilidade ética de deixar de 

atendê-los”. 

No caso em comento, é uma situação emergencial, e é 

asseguradora da regular dispensa de licitação, aquela que precisa ser atendida com 

urgência, objetivando a não ocorrência de prejuízos, não sendo comprovada a 

desídia do Administrador ou falta de planejamento. 

 
Neste mesmo diapasão, ressalta-se a modalidade de dispensa 

recepcionada pelo art. 24 da Lei 8.666/93, que regulamenta a exceção de licitar 

quando há prévia existência de motivos caracterizadores de estado de emergência 

por Calamidade Pública. 

 

A dispensa de Licitação é uma dessas modalidades de contratação 

direta. O Art. 24, da Lei nº 8.666/93 elenca os possíveis casos de dispensa, especificando 

em seu inciso IV que 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, 
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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 de 180 (cento e oitenta) 

dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 

da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

 

 
Como se vê, é nos dois casos é possível ocorrer dispensa de 

licitação quando claramente caracterizada a urgência de atendimento a situação que 

possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. 

 

 
Vale frisar ainda que, para que a contratação direta 

fundamentada nos casos de emergência seja realizada de forma lícita, necessário 

faz a plena demonstração da potencialidade do dano e eficácia da contratação para 

elidir tal risco. 

 

Por fim a Miuta do contrato juntada no presente feito está nos 

moldes do artigo 55 e seguintes da lei nº 8.666/1993 não havendo nada a ser 

exposto, inclusive a cláusula resolutiva dos contratos emergenciais como dispõe os 

julgados TCU acórdãos nº 9.873/2017 e 3.474/2018. 

 
 

 
III - CONCLUSÃO 

 

 

Diante do exposto, encontrando-se o processo dentro dos 

permissivos legais, OPINA esta Procuradoria Jurídica favoravelmente, ressaltando 

que este órgão jurídico não possui competência para opinar sobre estimativa de 

preços, Termo de referência, natureza ou qualificação técnica, quantidade e 

qualidade do objeto preços, Projeto Básico referência, natureza ou qualificação 



Prefeitura Municipal de Juruti 

PROCURADORIA JURÍDICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI - CNPJ Nº: 05.257.555/0001-37 
Rodovia PA 257, KM 01, S/Nº, (Trânslago) - Nova Jerusalém - CEP:68.170-000 - Juruti - Pará 

 

 

técnica, quantidade e qualidade do objeto. 

 

 
Este é o parecer, S.M.J. 

 

 
Juruti/PA, 09 de março de 2021. 

 
 
 
 

MÁRCIO JOSÉ GOMES DE SOUSA 

ASSESSOR JURÍDICO 
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