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RETIFICAÇÃO: NA PUBLICAÇÃO HAVIDA NO DIÁRIO OFICIAL DE 02/11/2012, 
PÁGINA 97, COLUNA 02, LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:  
  
 
PARECER Nº 1628/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 602/11.  
De autoria do nobre Vereador Donato, o presente projeto de lei regulamenta a 
contratação de obras e serviços de engenharia por emergência e também a celebração 
de aditivos contratuais no âmbito da administração direta e indireta do município.  
A proposição obriga os órgãos e entidades da municipalidade, inclusive da 
administração indireta, a fazer cotação com no mínimo 3 (três) empresas distintas 
para celebração de contratos emergenciais. Estabelece, também, que os aditivos 
contratuais deverão contar com orçamento específico, mantendo o desconto ofertado 
pelo contratado quando da licitação.  
Segundo o autor, para contratação de obras e serviços de engenharia por emergência, 
em especial os celebrados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 
(SIURB), não é feito cotação de preços. A SIURB usa a sua própria tabela de custos 
unitários e contrata a empresa de seu interesse. Destaca que a municipalidade paga 
todos os serviços executados de acordo com a tabela da SIURB sem qualquer 
desconto. Por fim, enfatiza que os preços das obras e serviços de engenharia licitados 
são significativamente menores do que o orçamento de referência (baseado na tabela 
SIURB).  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade da proposição.  
Obras, serviços, compras e alienações do Poder Público, exceto em casos especificado 
na legislação, deverão ser contratados mediante processo licitatório 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” (art. 37, XXI, da 
Constituição Federal)  
A Lei 8.666/93, conhecida como Lei de Licitações, regulamentou o art. 37, inciso XXI, 
estabelecendo normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços no âmbito dos Poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos 
Municípios.  
De forma simplificada podemos considerar Licitação como o procedimento 
administrativo, mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais 
vantajosa para o contrato de seu interesse, propiciando oportunidade igual para todos 
os interessados, atuando como fator de eficiência e moralidade nos negócios 
administrativos (Meirelles, 2003).  
O art. 3º da Constituição Federal apresenta a seguinte definição para Licitação:  
“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional, e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 495, de 2010)”  



A Lei de Licitações reserva algumas exceções à obrigação de licitar: a inexigibilidade e 
a dispensa. A inexigibilidade ocorre quando a competição for inviável, ou seja, não há 
como promover a competição. A dispensa, por sua vez, continua adstrita aos princípios 
que norteiam à licitação, não desvinculando o administrador do atendimento ao 
interesse público.  
O art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 enumera os casos em que a licitação é 
dispensável. O inciso IV deste artigo trata da dispensa quando da ocorrência de 
emergência ou calamidade pública:  
“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”  
Para aplicação da dispensa preconizada no citado dispositivo, o processo deverá ser 
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; (iv) documento de 
aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados” (art. 26, 
parágrafo único da Lei 8.666/93).  
A dispensa de licitação, como podemos observar, não se trata de ato arbitrário, mas 
uma margem de atuação do agente público, prevista em lei, no interesse da sociedade. 
Nesse sentido entendemos que cotar preços com no mínimo 3 (três) empresas, para 
contratação de obras e serviços de engenharia por emergência, vem, além de 
respaldar a escolha do agente, contribuir para um melhor uso dos recursos públicos.  
A preocupação com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é outro ponto a ser 
destacado. A proposição estabelece proporcionalidade do valor do aditivo com a 
proposta original, ou seja, exige que o desconto dado pelo contratado seja aplicado 
sobre o preço dos “serviços extracontratuais”, evitando-se sobrepreços nos preços 
unitários dos serviços.  
Face ao exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente à proposição.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 31/10/2012  
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