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JUSTIFICATIVA PARA OBRA EMERGENCIAL NA PONTE MUNICIPAL 

CHIQUINHO NABIÇA.  

 

Cametá, 03 de Outubro de 2018. 

 

Ao Senhor 

Prefeito Municipal de Cametá 

Nesta, 

 

Senhor Prefeito, 

 

Em atenção à solicitação feita pelo Gabinete do Prefeito/Secretaria 

Municipal de Saúde, vimos apresentar justificativa, conforme prevê art. 26 da Lei 

8.666/93, para proceder com a DISPENSA Nº 00. 026/18, destinada a OBRAS 

EMERGENCIAIS NA PONTE CHIQUINHO NABIÇA. Informamos que, na 

legislação vigente, existe a possibilidade da contratação direta, conforme 

justificativas elencadas a seguir: 

 

1 – DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

O estatuto de licitações e Contrato (Lei Federal nº 8.666/1993), quando 

define os preceitos de contratação pela administração Pública, determina que 

eventos dessa natureza sejam precedidos dos respectivos processos licitatórios, 

exceto em algumas hipóteses, quando essa ação pode ser realizada através de 

“dispensa de licitação” (art. 24) e “inexigibilidade de licitação” (art. 25). 

Para se utilizar dessa exceção, a lei exige que o objeto a ser contratado 

esteja enquadrado nas permissões previstas nos artigos antes citados. 

 

2 – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Para a contratação desejada, de obras emergenciais na ponte Chiquinho 

Nabiça, a permissão legal está prevista no art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93, 

que se transcreve abaixo: 

“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 
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prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 

da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos”. 

 

A “Emergência”, na escorreita lição Hely Lopes Meirelles, é assim 

delineada: 

“A emergência caracteriza-se pela urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a 

segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, exigindo rápidas providências da 

Administração para debelar ou minorar suas 

conseqüências lesivas à coletividade.” (Direito 

Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 253). 

 

3- DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO PELO MENOR PREÇO:  

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do 

art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as 

situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento 

previsto no final do parágrafo único do art. 8o 

desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 

(três) dias, à autoridade superior, para ratificação 

e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 

(cinco) dias, como condição para a eficácia dos 

atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de 

inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 

artigo, será instruído, no que couber, com os 

seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial ou 

calamitosa que justifique a dispensa, quando for 

o caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou 

executante; 

III - justificativa do preço. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art26..
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IV - documento de aprovação dos projetos de 

pesquisa aos quais os bens serão alocados. 

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). 

 

Assim, das 03 (três) COTAÇÕES apresentadas, a que se enquadrou nos 

parâmetros da Planilha inicial, elaborada pelo GABINETE desta Prefeitura, com 

menor preço no serviço, foi a CONSTRUTORA GOMES E FREITAS (T GOMES 

DE FREITAS CONSTRUÇÕES EIRELI), CNPJ Nº: 22.559/0001 - 60 , no valor 

total de R$ 175.689,75 ( cento e setenta e cinco reais seiscentos e oitenta e 

nove reais e setenta e cinco centavos), constantes na planilha em anexo a 

este processo. Configurando – se, mais vantajoso para a Administração Pública 

contratar pelo critério de menor preço, vislumbrando o atendimento dos 

princípios da Razoabilidade e da economicidade da Administração Municipal.                                                                                             

 

4- DO PROJETO BÁSICO:  

O Projeto Básico, à luz do disposto no inc. IX, do art. 6º da Lei 8.666/93, 

constitui-se no “conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras 

ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução”. 

Será a partir do Projeto Básico, portanto, que se terá exata noção das 

características do objeto a ser executado. Dito isso, e adentrando desde logo 

nos meandros da análise proposta, é oportuno colacionar as seguintes 

disposições da Lei 8.666/93: 

Art. 7º - As licitações para a execução de obras e 

para a prestação de serviços obedecerão ao 

disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 

seqüência: 

I - projeto básico; 

II - projeto executivo; 

III - execução das obras e serviços. 

§1º. A execução de cada etapa será 

obrigatoriamente precedida da conclusão e 

aprovação, pela autoridade competente, dos 

trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção 

do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido 

concomitantemente com a execução das obras e 

serviços, desde que também autorizado pela 

Administração. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art26iv
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§2º. As obras e os serviços somente poderão ser 

licitados quando: 

I - houver projeto básico aprovado pela 

autoridade competente e disponível para exame 

dos interessados em participar do processo 

licitatório; 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição de todos os seus custos 

unitários; 

III - houver previsão de recursos orçamentários que 

assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem 

executadas no exercício financeiro em curso, de 

acordo com o respectivo cronograma; 

IV - o produto dela esperado estiver contemplado 

nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que 

trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for 

o caso. 

              

Considerando isto, será inevitável a elaboração do Projeto Básico, 

quando da contratação de obras ou serviços, seja esta precedida de processo 

licitatório ou, então, contratada via dispensa de licitação (REGRA). Exceção, 

contudo, se verificará quando tal medida (leia-se, a elaboração do Projeto 

Básico) implicar no sacrifício de pessoas ou bens (o que ocorre no caso do objeto 

desta dispensa). Lembrando que, a ponte objeto desta Dispensa, é essencial 

para o embarque e desembarque de pacientes vindos do interior do município, 

por embarcação própria ou pelas embarcações do Município, sendo essencial 

para a população ribeirinha, como também para a cidade de Cametá.   Neste 

sentido, vede os seguintes ensinamentos de Marçal JUSTEN FILHO: 

1- Inexistência ou insuficiência do projeto 

básico: 

A ausência ou insuficiência do projeto básico 

configuram, como regra, defeitos sérios e 

insanáveis. (...) 

4.2- A admissibilidade em casos excepcionais: 

Existem hipóteses excepcionais em que a 

contratação e, eventualmente, um procedimento 

seletivo serão aperfeiçoados sem a existência de um 

projeto básico. Tal se passará em casos de 

urgência, em que a demora na elaboração do 

projeto básico acarretaria risco de lesão a 
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interesses relevantes (como a urgência da 

realização da obra na ponte). Em tais hipóteses, 

que podem autorizar, inclusive, a dispensa de 

licitação (art. 24, IV), é evidente que a contratação 

pode ser avençada sem um projeto básico 

prévio. Em todos os casos, no entanto, será 

imperioso adotar providências que restringem os 

riscos de uma contratação destituída de limites e 

com conteúdo impreciso. 

Também há hipóteses em que a contratação não 

apresenta maior complexidade, o que autoriza um 

projeto básico simplificado. (...) 

Suponha-se situação de emergência, que 

imponha imediata prestação de um serviço ou 

execução de uma obra. Não seria cabível exigir o 

sacrifício de bens ou de pessoas para promover, 

previamente, projetos e orçamentos detalhados. 

Isso não significa que a Administração esteja 

dispensada de realizar uma estimativa dos custos e 

dos recursos. Deverá fazê-lo, ainda que de modo 

sumário e compatível com a urgência verificada 

(grifos no original). 

No que tange ao repertório do TCU, por sua vez, vede os seguintes 

julgados: 

Voto: (...) 

5. A respeito do indício de irregularidade relativo à 

elaboração de projeto básico inadequado, o 

Tribunal tem entendido que esse instrumento 

pode ser traduzido em planilha estimativa, 

devidamente fundamentada em relatório técnico, 

sempre que tais serviços forem de característica 

emergencial e de baixa complexidade executiva. 

É preciso assinalar que esse entendimento não 

se figura no sentido de dizer que o projeto básico 

é elemento prescindível nas obras desse tipo, 

mas esclarecer que os seus elementos 

constitutivos são mais simples, compatíveis com 

as obras que pretende detalhar. Desse modo, a 

estimativa e o detalhamento dos tipos de 

serviços a serem executados, desde que 

acompanhados de fundamentação técnica e 
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compatível com o trecho em questão, podem 

servir para atender o disposto no art. 7º da Lei nº 

8.666/1993 (sem grifos no original). 

 

Acórdão: (...) 

Conferir a seguinte redação ao item 1.6 do Acórdão 

n.º 1644/2008 - Plenário: 

"Determinação/Recomendação: 

1.6. (...) mesmo em obras emergenciais, 

providencie projeto básico com todos os 

elementos indicados no art. 6º, inciso IX, da Lei 

nº 8.666/93, em consonância com o disposto no 

art. 7º, §2º, inciso II e §9º da mesma Lei, sendo 

admissível, com a finalidade precípua de afastar 

risco de dano a pessoas ou aos patrimônios 

público e particular, que os primeiros serviços 

sejam iniciados ou executados previamente à 

conclusão do projeto básico;  

1.6.1. em casos excepcionais e devidamente 

justificados, poderão ser utilizados projetos 

básicos que não apresentem todos os elementos 

do art. 6º, inc. IX da Lei nº 8.666/1993, devendo 

constar do processo de contratação as razões 

que impossibilitam a elaboração do projeto 

completo; 

1.6.2. em atendimento ao inciso IV do art. 24 da Lei 

nº 8.666/1993, a contratação direta deve se 

restringir somente à parcela mínima necessária para 

afastar a concretização do dano ou a perda dos 

serviços executados, devendo a solução definitiva, 

conforme o caso, ser objeto de licitação formal, 

baseada em projeto básico que tenha todos os 

elementos do art. 6º, inc. IX da Lei nº 8.666/1993 

(sem grifos no original). 

Neste mesmo sentido, aliás, é o que dispõe o art. 5º da Resolução 

361/91, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), 

vejamos: 

Art. 5º - Poderá ser dispensado o Projeto Básico 

com as características descritas nos artigos 

anteriores, para os empreendimentos realizados nas 

seguintes situações: 
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I - nos casos de guerra ou graves perturbações da 

ordem; 

II - nos casos de obras ou serviços de pequeno 

porte, isolados e sem complexidade técnica de 

gerenciamento e execução; 

III - nos casos de emergência, quando 

caracterizada a urgência de atendimento de 

situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos 

e privados. 

Parágrafo único - O responsável técnico do órgão 

contratante deverá justificar a urgência para o 

atendimento dos casos de emergência, referida 

neste artigo, emitindo respectivo laudo técnico 

com Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART (sem grifos no original). 

Em síntese, portanto, em se tratando da contratação de obras e serviços, 

ainda que por meio de dispensa por emergência, sempre que possível (o que 

significa dizer, sempre que tal medida não implicar no sacrifício de pessoas ou 

bens), será indispensável a elaboração de Projeto Básico, nos moldes descritos 

pelo inc. IX, do art. 6º, da Lei 8.666/93. E, quando não for viável agir desta forma, 

adotando-se o entendimento do TCU, ainda assim remanescerá para a 

Administração o dever elaborar instrumento equivalente, mesmo que mais 

simplificado, a exemplo do mencionado detalhamento da obra/serviço a ser 

executado, acompanhado de “planilha estimativa, devidamente 

fundamentada em relatório técnico, sempre que tais serviços forem de 

característica emergencial e de baixa complexidade executiva”. Assim, no 

caso em tela, torna – se necessário e essencial a elaboração de uma planilha 

simplificada do projeto básico, por se tratar de uma necessidade emergencial, 

onde a interdição por longo período, poderá comprometer não só a segurança 

das pessoas, como também a omissão da administração pública, em não 

atender de maneira rápida e precípua as necessidades da população, 

principalmente as ribeirinhas que necessitam da ponte para embarque e 

desembarque de pacientes, advindos de várias localidades do município de 

Cametá. 

 

5 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE 

LICITAÇÃO. 

Esta contratação se faz necessária, conforme justificativa técnica de 

serviço feita pelo Eng. Civil Saymon Carlos P. Amorim – CREA 18897 D/PA. 
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Onde a mesma, será realizada baseada no orçamento da empresa que 

apresentou MENOR PREÇO para os serviços solicitados, conforme planilhas 

constantes no processo, e documentações de habilitação apresentados pela 

mesma, de acordo com o art.27 da lei 8.666/93. 

 

6– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 11 = SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE. 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.301.0052.2 -070 = MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.36.00.00 = OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRA PESSOA FÍSICA. 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00.00 = OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. 

FONTE DE RECURSOS: 010.000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 22 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.301.0257.2 - 125 = MANUTENÇÃO 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA – ESF. 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.36.00.00 = OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRA PESSOA FÍSICA. 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00.00 = OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRA PESSOA JURÍDICA. 

FONTE DE RECURSOS: 010. 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS. 

 

7 – OBSERVAÇÕES: 

Esta Comissão, encaminha a presente JUSTIFICATIVA, MAS 

informamos que o referido processo não está composto pelo DECRETO 

EMERGENCIAL E B.O (Boletim de Ocorrência), emitido pela autoridade 

competente, documentos estes exigidos pelo Tribunal de Contas do Município, 

na Resolução Administrativa Nº 43/2017/TCM – PA, de 19/12/2017). 

Pelo presente será formalizado contrato (minuta anexo). 

 

 

 

 

Márcio Vieira Gonçalves 

Pregoeiro/Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Cametá 
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