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ESTADO DA BAHIA

m CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pg:a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapcio - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 011/2022 

DISPENSA 007/2022

CONTRATADO/A: POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
SERVICOS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de combustiveis (gasolina comum) para a Camara Municipal de 
Lapao.

CNPJ: 04.666.264/0001-30

VALOR GLOBAL: R$ 9.975,00 (NOVE MIL, NOVECENTOS E 
SETENTA E CINCO REAIS).

Fundamentafao legal: art. 24, inciso IV, lei n.° 8.666/93.

JANEIRO/2022.

MENOR VALOR APRESENTADO: R$ 9.975,00 (nove mil, novecentos e
setenta e cinco reais).

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

O PROCESSO EM EPIGRAFE CONTEM__ FOLHAS, NUMERADAS E
RUBRICADAS PELO ORGAO COMPETENTE.
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HI ESTADO DA BAHIA

^ CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
1^ P$a. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapcio - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

SOLICITA^AO DE DESPESA 2022
6RGAO SOLICITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAPAO
UNIDADE REQUISITANTE: DIRETORIA ADMfNISTRATIVA
OBJETO: (Fornecimento de combustiveis (gasolina comum) para a Camara Municipal de Lapao.

JUSTIFICATIVA: E NECESSARY A AQUISICAO DOS MATERIAIS ACIMA REUCIONADOS.PARA MANUTENCAO.DOS SERVIPCOS DA 
CAMARA MUNICIPAL DE LAPAoJ

VALOR MENSAL: unica parcela no valor de R$ 9.975,00 (nove mil/ 
'novecentos^ setenta e cinco reals))

VALOR ESTIMADO GLOBAL DA CONTRATAQAO:
R$ 9.975,00 (nove mil, novecentos e setenta e cinco reals)]

REGIME DE EXECUCAO: INDIRETO POR PREQO GLOBAL.
VIGlNCIA DO CONTRATO: 21/01/2022> 13/02/2022^ PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO: ;24 (vinte) diasJ
CONDIC6ES DE PAGAMENTO: TIPO DE OBJETO SOLICITADO:
q"pagamento'devido~ao;contratado;serA'efetuado
EM 0r(UMA)~PARCELA(S)rATi^O 319_DIA DO N\£S DEZEMBROJ 
MEDIANTE lEMISSAO l"DE,~NOTA^FIS^L^E"ATEST07POR
SERVIDOR RESPONSAVeD

TIPO DE OBJETO SOLICITADO:
() OBRA () SERVICO (X) FORNECIMENTO,

DOTACAO ORCAMENTARIA:
DOTACAO ORCAMENTARIA: OHIO - CAMARA MUNICIPAL DE 
LAPAO / ATIVIDADE: 2002- Manuten?ao dos Services da 
Camara Municipal / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 - 
MATERIAL DE CONSUMO

DIRETOR ADMINISTRATIVO
DATA: 21/01/2022}

declaracAo de exist!ncia/>e^ecursos orcamentArio.PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAPAO

fyj/yjt/J 7 ^

pE CONTABIUEJADE
NUVIA CARLANE R. DE L S. E SOUZA 

PRESIDENTS
DATA: 21/01/2022DATA: 21/01/2022

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PLANEJAMENTO - CORELDECLARO QUE 0 CONTRATADO PREENCHE OS REQUISITOS DE 
HABILITACAO E QUALIFICACAO NECESSARIAS.

^EPARTAMEf'lTO DE COMPRAS, LICITAC^ES E CONTRATOS.S' fJ/7 fb CONTR&ADORIA INTERNA

DATA: 21/01/2022 DATA: 21/01/2022
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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
4 Pqa. Br^iulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

JUSTIFICATIVA DA EMERGfiNCIA

A preseate JUSTIFICATIVA objetiva atender dispositive legal que respalde a contrataqao direta 
por emergencia, de empresa para o fomecimento de combustiveis (Gasolina comum), para abastecimento do 
veiculo desta Camara Municipal, a ser fomecido diariamente em bombas de combustiveis instaladas no perimetro 
urbano de Lapao-BA, a Camara de Vereadores de Lapao-BA, nos termos e condi^oes a seguir explicitadas.

Ao caso em comento, aplica-se a hipotese preconizada no art. 24, Inciso IV, c/c art. 26 da Lei 
Federal no. 8.666/93, alterada e consolidada.

Art. 24 - E dispensavel a licitaqao:
I-...;
IV- nos casos de emergencia ou de calamidade publica, quando caracterizada 
urgencia de atendimento de situaqao que possa ocasionar prejmzo ou comprometer 
a seguranqa de pessoas, obras, services, equipamentos e outros bens, publicos ou 
particulares, e somente para os bens necessarios ao atendimento da situaqao 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e services que possam ser 
conclmdas no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrencia da emergencia ou calamidade, vedada a 
prorroga9ao dos respectivos contratos;

Quanto a necessidade do enquadramento legal, vinculando-se o fundamento legal do Art. 24, 
inciso IV, da Lei de licitaqoes, segundo o administrativista Antonio Carlos Cintra do Amaral diz, “in verbis”:

a emergencia e, a nosso ver caracterizada pela inadequate do procedimento 
formal licitatorio ao caso concreto. Mais especificamente: um caso e de emergencia 
quando reclama solugao imediata, de qual modo que a realizaqao de licitato, com 
os prazos e formalidades que exige, pode causar prejuizo a empresa (obviamente 
prejuizo relevante) ou comprometer a seguran9a de pessoas, obras, serviqos ou 
bens, ou ainda, provocar a paralisa9ao ou prejudicar a regularidade de suas 
atividades especificas (obra cit., Ulisses Jacoby Fernandes).

No mesmo sentido Hely Lopes Meirelles, afirma que:
A emergencia ha de ser reconhecida e declarada em cada caso, a fim de justificar a 
dispensa de licitaqao para obras, servi9os, compras ou alienaqoes relacionadas com 
a anormalidade que a administraqao visa corrigir, ou como prejuizo a ser evitado. 
Nisto se distingue dos casos de guerra, grave perturbaqao da ordem ou calamidade 
publica, e que a anormalidade ou o risco e generalizado, autorizando a dispensa de 
licita9ao em toda a area atingida pelo evento. (Licitaqao e contrato Administrativo, 
9a Ed., Revista dos Tribunais, Sao Paulo: 1990, p. 97) .

A.lem disso, ressalte-se que, nestes casos relacionados pela legislaqao, ha a discricionariedade da 
Administra9ao na escolha da dispensa ou nao do certame, devendo sempre levar em conta o interesse publico. 
Muitas vezes, o administrador opta pela dispensa, posto que, como afirma o ilustre Ma^aljusten Filho, "in verbis":

"a dispensa de licitaqao verifica-se em situa96es em que, embora viavel competiqao 
entre particulares, a licita9ao afigura-se inconveniente ao interesse publico. (...).

/»
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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. Brdulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap3o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84MPAO-QA.

Muitas vezes, sabe-se de antemao que a relagao custo-beneScio sera desequilibrada. 
Os custos necessarios a licita^ao ultrapassarao beneficios que dela poderao advir."

E de se inferir das transcribes acima que a dispensa de licita^ao, prevista no art. 24 da Lei 
8.666/93, so deve ocorrer por razoes de interesse publico, como no caso em analise. Obviamente, nesses casos, a 
realiza^ao da licita^ao viria tao somente sacrificar o interesse publico, motive pelo qual o legislador concedeu ao 
administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos expressamente previstos.

Contudo ainda, a jurisprudencia do TCU e bastante clara ao afirmar que outras situagoes podem 
ensejar a emergencia necessaria para se dispensar uma licitaqio, vejamos:

Para o fim de enquadramento na hipotese de dispensa de licita^ao prevista no inc. 
IY do art. 24 da Lei 8.666/1993 nao ha que se fazer distin^ao entre a emergencia 
resultante de fato imprevisivel e a decorrente da incuria ou desidia administrativa, 
desde que devidamente caracterizada a urgencia de atendimento a situa^ao que 
possa ocasionar prejuizo ou comprometer a seguran^a de pessoas, obras, services, 
equipamentos e outros bens, publicos ou particulares (negritamos). “A situa^ao 
prevista no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 nao distingue a emergencia real, 
resultante do imprevisivel, daquela resultante da incuria ou inercia administrativa, 
sendo cabivel, em ambas as hipoteses, a contrata9ao direta, desde que devidamente 
caracterizada a urgencia de atendimento a situa^ao que possa ocasionar prejuizo ou 
comprometer a seguran9a de pessoas, obras, servujos, equipamentos e outros bens, 
publicos ou particulares”. Com esse entendimento, o Tribunal julgou 
knprocedente representa9ao contra a Companhia Hidro Eletrica do Sao Francisco 
- (Chesf), acerca de irregularidades na contrata9ao de empresa, para a presta9ao de 
servi9os na area de propaganda e publicidade, por meio de process© de dispensa de 
Ucita9ao fundamentada no art. 24. inciso IV. da Lei n.° 8.666/1993 (situa9ao 
emergencia!). Para a unidade tecnica, na especie, o uso da dispensa de licita9ao tem 
se revelado indevido, pois a “a caracteriza9ao de suposta situa9ao emergencial nao 
restou fundamentada em fatos novos e imprevisiveis, mas em situa9ao decorrente 
de omissao do agente publico, que nao providenciou a licita9ao em tempo habil”. 
Na instru9ao do process©, informou-se que serv^os nao relacionados a essas 
campanhas tambem teriam sido contratados por meio de dispensa de licita9ao, 
amparada na emergencia. Propos-se, entao, que os responsaveis pela contrata9ao 
emergencia!, supostamente irregular, fossem apenados com multa. O Relator, 
todavia, dissentiu do encaminhamento. Segundo ele, “Ha que se separar a ausencia 
de planejamento da contrata9ao emergencial propriamente dita, tratando-as como 
questbes distintas”. Nesse quatro, a contrata9ao emergencial ocorreria “em fun9ao 
da essencialidade do servi90 ou bem que se pretende adquirir, pouco importando 
os motivos que tomam imperativa a imediata contrata9ao”. Assim, “na analise de 
contrata9bes emergenciais nao se deve buscar a causa da emergencia, mas os 
efeitos advindos da sua nao realizagao”. A partir da verifica9ao desses efeitos, 
caberia a Administragao sopesar a imperadvidade da contratagao emergencial e 
avaliar a pertinencia da aplicagao da excepcionalidade permitida pelo art. 24. IV. da 
Lei de Licitagbes. No caso concrete, o relator entendeu que “a contratagao 
emergencial de caracterizou, sobretudo, pela necessidade de nao interrupgao dos
servigos de publicidade de utiUdade publica”, os quais, para, ele, dizem respeito ^
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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P^a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

uma area que “esta relacionada com a di\mlga9ao de servi9os que tenham como 
objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar segmento ou toda a 
popula9ao para adotar comportamentos que Ihe tragam beneficios sociais, visando 
a melhoria em sua qualidade de vida’. Aditou que a principal atividade previsca na 
area de servi90s de publicidade de utilidade publica era a campanha de preven9ao 
de queimadas, destacando que “incendios em canaviais existentes sob linhas de 
transmissao da Chesf tern provocado, no penodo da colheita, interrup9ao no 
fbmecimento de energia eletrica, principalmente em Pernambuco e Alagoas. A 
campanha que a Chesf vem fazendo nas ultimas decadas, atxaves de emissoras de 
radio e televisao, contribui decisivamente para a redu9§o de desligamentos”. 
Consignou o relator, ainda, que a epoca da queima dos canaviais no nordeste do 
pais, os desligamentos de linhas de transmissao, em decorrencia de tais queimadas, 
apresentaria acentuado crescimento, caracterizando situa9ao que poderia ocasionar 
prejuizo ou comprometer a seguran9a de pessoas, obras, serv^os, equipamentos e 
outros bens, publicos ou particulares, fato que autorizaria a utiliza9ao da 
contrata9ao direta prevista no art 24, IV, da Lei n° 8.666/93. Em face do exposto, 
o Plenario manifestou sua anuencia, acompanhando o relator no entendimento de 
que a representa9ao nao mereceria ser provida. Acordao n.° 1138/2011-Plenario, 
TC- 006.399/2008- 2, rei. Min. Ubiratan Aguiar, 04.05.2011.

Superada essa distin9ao, trataremos doravante somente com os aspectos relacionados a 
“emergencia”. Como se ve, para que a hipotese de emergencia possibilite a dispensa de licita9ao, nao basta que o 
gestor publico entenda dessa forma. Necessario se faz a comprova9ao da situa9ao emergencial, caracterizada pela 
inadequa9ao do procedimento formal licitatorio ao caso concreto.

A dispensa por emergencia tern lugar quando a situa9ao que a justifica exige da Administra9ao 
Publica providencias rapidas e eficazes para debelar ou, pelo menos, minorar as consequencias lesivas a coletividade. 
Nesse sentido, ensina Antonio Carlos Cintra do Amaral:

... A Emergencia e, a nosso ver, caracterizada pela inadequa9ao do procedimento 
formal licitatorio ao caso concreto. Mais especificamente: um caso e de emergencia 
quando reciama solu9ao imediata, de tal modo que a reaJiza9ao de Ucita9ao, com os 
prazos e formalidades que exige, pode causar prejuizo (obviamente prejuizo 
relevante) ou comprometer a seguran9a de pessoas, obras, serv^os ou bens, ou, 
ainda, provocar a paralisa9ao ou prejudicar a regularidade de suas atividades 
especificas. Quando a realiza9ao de licita9ao nao e incompativel com a solu9ao 
necessaria, no momento preconizado, nao se caracteriza a emergencia. (AMARAL, 
2001:4).

geral pela Administra9ao da Camara de Vereadores de LapaoA aquisi9ao de combustiveis
visa atender a necessidade dos serv^os essenciais e imprescindiveis, alem da circula9ao da frota de veiculos dessa 
Casa Legislativa.

em

I- Objeto: Dispensa Emergencial para aquis^ao de combustivel. Empresa POSTO 
OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIQOS LTDA, pessoa juridica de direito privado.
inscrita no CNPJ n°. 04.666.264/0001-30

II- Caracteriza9ao da Situa9ao que justifica a Dispensa de Licita9ao:
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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAOm Pga. Br£ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000
CNPJ 16.250.755/0001-84

Atraves da presente, vimos justificar a solicita^ao para contrata^ao direta, em carater de 
emergencia, ate a conclusao do procedimento licitatorio anual. Ressaltamos que novo certame encontra-se em 
andamento, apesar de ter demandado tempo maior que o esperado em sua fase interna, em ra2ao da necessidade de 
realiza^ao de levantamentos e avalia^oes indispensavets a sua organiza^ao.

Assim sendo, ate que os serv^os estejam regularmente homologados por meio de processo 
licitatorio, faz-se necessaria sua contrata^o emergencial, por tratar-se de servi9os publicos essenciais. Nao e preciso 
maiores divaga9oes para demonstrar a impossibilidade de paralisa9ao dos referidos servi9os, ate a conclusao do 
processo licitatorio que se encontra em franco andamento, sem que ocorram prejuizos a essa Camara Municipal.

Ante o exposto, solicitamos a contrata9ao emergencial dos serv^os mencionados pelo prazo 
compreendido entre 21 de janeiro de 2022 e 13 de fevereiro de 2022, com devida URGENCIA e na forma acima 
exposta, para que nao ocorra a paralisa9ao dos servi9os essenciais.

Lapao (BA), 21 de Janeiro de 2022.

r Presidente da COPEL

Membra d/COPEL

Membra da PEL

Andre Hen^qu^'^ie^Se Oliveira 

Procurador Juridico 
OAB/BA n°. 38.425
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P$a. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000
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PARECER JURIDICO

DISPENSA DE LICITAgAO N° 007/2022 
MATERIA: Dispensa de Licita^ao
OBJETIVO: Fomecimento de combustiveis (gasolina comum) para a Camara Municipal de Lapao.

RELATORIO:
Analisa a presente solidta^ao de dispensa de licita9ao por motive emergencial para 

fomecimento de combustiveis (gasolina comum) para a Camara Municipal de Lapao.
Justifica a autoridade solicitante que trata a contrata^ao provisoria sugerida de uma necessidade 

imperiosa dessa Camara Municipal, uma vez que os services publicos essenciais nao podem em hipotese alguma 
softer solugao de descontinuidade, sob pena de ocasionar danos a Administragao Publica, inclusive.

Valido mencionar que a contratagao que ora se pretende leva em consideragao a relevancia do 
objeto na satisfagao do interesse publico primario.

E o relatorio.

1.

2.

3.

DAS RAZdES DO PARECER

O art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal, estabelece a obrigatoriedade das contratagoes 
de obras, servigos, compras e alienagoes da Administragao Publica ser precedidas de licitagao. No entanto, o referido 
dispositivo submete a legislagao infraconstitucional a tarefa de excepcionar a regra geral.

Neste timbre, foi editada pela Uniao Federal, no uso de sua competencia constitucional, a Lei 
n° 8.666/93 que regulamenta o art. 37, XXI, da CF, acima mencionado, inclusive no que atine as hipoteses de 
possibilidade de nao realizagao de certame licitatorio.

Registre-se que por se constituir o direito um complexo essencial de leis harmonicas, e que foi 
precise excepcionar hipoteses a regra da obrigatoriedade da licitagao, ja que nesses casos se verifica um confronto 
entre o principio da licitagao e outros igualmente tutelados pela ordem jurldica, tendo sido o primeiro subjugado por 
esses.

4.

5.

6.

Com efeito, a dispensa que aqui se sugestiona, prevista no art. 24, IV, do Estatuto das 
Licitagoes, se justifica porque a situagao de emergencia em aprego coloca em conflito o principio da licitagao e o da 
continuidade da prestagao do servigo publico, decidindo o legislador ante a prevalencia do interesse publico nesses 
casos pela contratagao direta.

7.

Valido mencionar que a contratagao que ora se pretende leva em consideragao a relevancia do 
objeto na satisfagao do interesse publico primario.

Assim, reconhece-se neste contrato o alcance de todas as limitagoes legais para sua existencia, 
denominadamente aquelas insculpidas na Lei n° 8.666/93, que diz respeito ao atendimento da situagao emergencial, 
o que de fato nos interessa.

8.

9.

Diante disso, parece razoavel e legal a providencia adotada pela Comissao de Licitagao, ou seja, 
proceder a dispensa emergencial do certame para atender provisoriamente as necessidades da Casa Legislativa.

Obtempere-se que se trata de um caso exceptional em que o legislador e, sobretudo, os orgaos 
de controle tern admitido, como se ve pelos termos da consulta realizada ao TCDF, Processo n0 1085/99, in verbis:

10.

11.

“(...) II) informar ao ilustre consulente que, sem prejuizo do cumprimento das 
formalidades previstas no art. 26 da Lei 8.666/93, e possivel a contratagao direta de 
obras, servigos (continuados ou nao) e bens, com fulcro no art. 24, IV, da referida norma 
legal, se estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisites, devidamente 
demonstrados em processo administrativo proprio:

1



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
Pga. Br£ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

a) a licita9ao tenha se iniciado em tempo habii, considerando com folga, os prazos 
previstos no Estatuto Fundamental das Contrata9oes para abertura do procedimento 
licitatorio e interpos^ao dos recursos administrativos, bem assim aqueles necessarios a 
elabora9ao do instrumento convocatorio, analise dos documentos de habilita9ao e das 
propostas, adjudica9ao do objeto e homologa9ao do certame;
b) o atraso porventura ocorrido na conclusao do procedimento licitatorio nao tenha sido 
resultante de falta de planejamento, ou que em hipotese alguma, possa ser attibmdo ao 
agente publico envolvido.
c) a situa9ao exija da Administra9ao a ado9ao de medidas urgentes e imediatas, sob pena 
de ocasionar prejuizo a servi9os, obras ou equipamentos, publicos ou particulates.
d) a contrata9ao direta pretendida seja o meio mais adequado e eficiente para afastar o 
iminente risco detectado.
e) a dura9ao do contrato, em se tratando de obras e serv^os, nao ultrapasse o prazo de 
180 dias, contados a partir da ocorrencia do fato tido como emergencial. (...)”

Destarte, a situa9ao trazida a lan90 obser\ra todos os requisitos enumerados acima para o caso 
analog© submetido a aprecia9ao do Tribunal de Contas do Distrito Federal, donde mais uma vez nao resta duvida 
que a contrata9ao direta se impoe.

12.

13. E mais, ainda nas hipoteses em que se verifique desidia ou ausencia de planejamento do 
Gestor Publico, o que nao e o caso, doutrina e jurisprudencia tem se posicionado no sentido de que proporcional e 
uma atua9ao administrativa que, ao final, garante a presta9ao do servi9o publico essencial.

Nao ha duvida que a regra para as contrata9oes do Poder Publico e o planejamento, isto e, as 
obras, serv^os e bens sao contratados obedecendo a um piano estabelecido, e, portanto, observando o prinripio 
constitucional da obrigatoriedade de licitar.

14.

15. No entanto, nas varias atividades desenvolvidas pelo Poder Publico podem ocorrer situa9des 
que demandem providencias e medidas imediatas, derivadas de caso fortuito ou de for9a maior, evitando que 
ocorram prejuizos ou haja comprometimento a seguran9a de pessoas, obras, serv^os, equipamento e bens em geral, 
publicos ou particulates.

Sobre o tema Mat9al Justen Filho ja se manifestou, trazendo a lume a discussao sobre a 
proporcionalidade entre a contrata9ao imediata por dispensa emergencial e a supressao dos riscos, vejamos:

Trata-se, portanto, de expor a rela9ao de causalidade entre a ausencia de contrata9ao e a 
ocorrencia do dano — ou, mais precisamente, a rela9ao de causalidade entre a contrata9ao 
e a supressao do risco de dano. Em ultima analise, aplica-se o prindpio da 
proporcionalidade. A contrata9ao devera ser o instrumento satisfatorio de elimina9ao do 
risco de sacrificio dos interesses envolvidos.

16.

17. E continua:
Quando fosse concluida a licita9ao, o dano ja estaria concretizado. A dispensa de licita9ao 
e a contrata9ao imediata representam uma modalidade de atividade acautelatoria dos 
interesses que estao sob tutela estatal. A emergencia consiste em ocorrencia fatica que 
produz modifica9ao na situa9ao visualizada pelo legislador como padrao. A ocorrencia 
anomola (emergencia) conduzira ao sacrificio de certos valores se for mantida a disciplina 
juridica estabelecida como regra geral. A situa9ao emergencial poe em risco a satisfa9ao 
dos valores buscados pela propria norma ou pelo ordenamento em seu todo.

Foi nessa linha de pensamento que o Tribunal de Contas da Uniao recentemente se 
manifestou sobre o assunto no acordao n.° 1599/2011-Plenario, TC-013.519/2005-8, rel. Min. Ubiratan Aguiar, 
15.06.2011:

18.

A dispensa de licitagao prevista no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/1993 nao
distingne a emergencia real, resultante do imprevisfvel. daquela resultante da
incuria ou inercia administrativa. cabendo a urilizagao do dispositive desde que
devidamente caracterizada a urgencia de atendimento a situagao que possa
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CNPJ 16.250.755/0001-84

ocasionar prejufzo ou comprometer a seguranga de pessoas. obras. servicos.
equipamentos e outros bens, publicos ou particulares.
Pedido de reexame interposto pelo ex-Superintendente da Administrate dos Portos de 
Paranagoa e Antonina - (APPA) contra o Acordao 2.659/2010, do Plenario, que tratou, 
originariamente, de solicitagao do Congress© Nacional para que apurasse eventuais 
prejuizos ao patrimonio publico federal, decorrentes de ‘gestao temetaria’ e de 
descumprimento do Convenio de Delegagao dos Portos de Paranagua e Antonina. O 
recorrente manifestou inconformismo diante da multa que Ihe fora aplicada por conta de 
process© de contrata^ao emergencial, com dispensa de licita^ao, para execute de 
services de dragagem na Barra da Galheta, situada na Baia de Paranagua. Por ocasiao da 
prolate do julgado anterior, o Tribunal entendeu que a situa^ao emergencial teria 
resultado da desidia administrativa, falta de planejamento e ma-gestao dos recursos 
publicos, caso em que, nos termos do entendimento fixado na Decisao TCU 347/1994- 
Plenario, o gestor deveria ser responsabilizado, em face de sua omissao quanto ao dever 
de agir a tempo. Na presente etapa processual, a unidade tecnica, ao examinar o tecurso, 
afirmou que “nao e razoavel apenar o gestor por falta de planejamento”, pois o proprio 
TCU reconhecera a necessidade urgente dos services de dragagem e que a falta de tais 
services decorreu de dificuldades administrativas, consoante o voto que fundamentou a 
deliberate recorrida. Alem disso, ainda conforme a unidade tecnica, a licita^ao instaurada 
pela APPA para contratar os services de dragagem acabou frustrada, em razao de a unica 
concorrente habilitada ter proposto pre^o superior ao maximo or^ado pela 
Administrate. Finalmente, apontou a unidade instrutiva existencia de encraves de cunho 
ambienta! para a execugao dos services. Por todas essas razoes, sugeriu, por conseguinte, 
que o TCU desse provimento parcial ao pedido de reexame, a fim de reduzir a multa 
aplicada ao recorrente. Em seu voto. o relator destacou a necessidade de se separar 
a ausencia de planejamento da contratagao emergencial propriamente dita. por
entender que “a contratagao emergencial se da em fungao da essencialidade do
servigo ou do bem que se pretende adquirir. pouco importando os modvos que
tomam imperadva a imediata contratagao”. Assim. com base em acordao
proferido anteriormente pelo Tribunal, fez registrar que “asituagao prevista no
art. 24. IV. da Lei n0 8.666/93 nao distingue a emergencia real, resultante do
imprevisiveL daquela resultants da incuria ou inercia administrativa. sendo
cabivel. em ambas as hlpoteses. a contratagao direta. desde que devidamente
caracterizada a urgencia de atendimento a situagao que possa ocasionar prejufzo
ou comprometer a seguranga de pessoas. obras. servigos. equipamentos e outros
bens, publicos ou particulares.

E de se reconhecer, portanto, que consectario logico e necessario para dispensa 
emergencial e a caracterizagao da situagao de emerg£ncia, exatamente nos termos do caso que nos foi 
descrito, haja vista que nao resta menor duvida de que a ausencia de aquisigao ou prestagao de servigo 
necessaria implicara problematica de grande relevancia para a Camara Municipal.

Adite-se que e o interesse social que exige a contratagao sem licitagao. Assim, se a 
administragao o fizer estara contrariando o interesse social tutelado pelo ordenamento juridico, motive 
pelo qual se deve adotar a dispensa para afastar o prejufzo do interesse publico.

Cumpre aludir, por derradeiro, que as especiflcagoes dos bens e os pregos estimados sao de 
responsabilidade da autoridade ordenadora da despesa, bem como da solicitante, nao merecendo qualquer avaliagao 
dessa Procuradoria nesse particular.

19.

20.

21.

DOS PARECERES
Por outro lado, por ser importance a compreensao da natureza deste ato, segue uma rapida 

digressao acerca da essencia juridica do parecer.
Segundo Mauro Gomes de Matos, “Os pareceres sao pegas opinativas, despidas de efeito 

vinculante, exteriorizando uma opiniao juridica que nao possui uma prescrigao normativa acerca de determinado 
tema”.

22.

23.



ESTADO DA BAHIA
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Pga. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap§o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

TERMO DE DISPENSA DE UCITACAO N2 007/2022

DATA: 21/01/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO N8 011/2022I

NOME DO PRESTADOR DE SERVtgO OU FORNECEDOR: POSTO OURO BOM LTDA..

6RGAO EXPEDIDOR:CPF/CNPJ: 04.666.264/0001-30 CNPJ: 04.666.264/0001-30

MUNldPIO: Lapao UF: BA1BAIRRO: Centro

ENDEREgO: Avenida 9 de maio, ns 149

objeto: Fornecimento de combustiveis (gasolina comum) para a Camara Municipal de Lapao.

VALOR GLOBAL: R$ 9.975,00 (nove miirnovecentos e setenta e cinco reals))

CARACTERIZAgAO DA CONTRATAgAO, JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVigO E 
JUSTIFICATIVA DO PREgO: ^"NECESSARioyAaulSICAo;DOS;MATERIAI5~AaMA^RELACIONADOS>ARA"FUNCTONAMENYo'E 
manutencAo Dos servicosda'ca'maramunIcipaloe LAPAO?

I

DOTACAO ORgAMENTARIA^ DOTAgAO ORgAMENTARIA: OHIO - CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO / ATIVIDADE: 2002- 
Manuten?ao dos servigos da Camara Municipal de Lapao / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO

BASE LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei Federal N? 8.666/93.

jg
PRESIDENTS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DATA: :21/01/2022DATA: :21/oT/2Q22)

OESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA - AUTORIZO A REALIZAgAo DA DESPESA, REALIZE A CONFECgAO DO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO E O RESPECTIVO EMPENHO.

ll^R^JEV^L^fSOUZA
NUVIAC

DATA-121/01/2022PRESIDENTE

4



yPOSTO

OUROBOM •/

PROPOSTA DE PRECO

V

DADOS DO PROPONETE: Posto Ourobom
Razao social: Posto Ourobom Comercio Comercio de CombusbVeis LTDA 
CNPJ; 04.666.264/0001-30
Enderego: Av. Nove de Maio 149, Centro Lapao BA

ITEM VALOR
TOTAL

QUANTIOADE DESCRICAO VALOR DO 
LITRO

9.975,001.500 Gasolina
para

motores de 
uso

automotivo.

6,6501

Valor Total: 9.975,00 R$ Nove Mil, novecentos e setenta e cinco Reals,

LAPAO - BA 03 de Janeiro 2022 '

\

:Ina Targino

fe\S'a*'U

AVENIDA 9 DE MAIO, 149, CENTRO, TEL:3657-157, E-EMAIL; OUROBOM@HOTMAIL.COM 
LAPAO/BA CNPJ.04,666.264/0001-30

mailto:OUROBOM@HOTMAIL.COM


A Camara Municipal

Orgamento:

Quantidade Produto Valor Total
1.500 Gasolina comum 6,899 10.348,50

J.

J
u

AV12NIDA DARIO VILE LA, 200, CENTRO, TEL: 3657 1587, e-mail:
CNPJ: 23.548.986/0001-347...

\.,Y



S. » '

:

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO

Segue orgamento solicitado:

ITEM QUANTIDADE . PRODUTO VALOR LITRO TOTAL
1 1.500 GASOLINA

ADITIVADA
6.889 10.333,50

Lapao -BA 03 de Janeiro 2022

;

CNPJ:.04.680.265/0003-09 E-MAIL: grupojsidney@hotmail.com
ROD BA 148, S/N - CENTRO, QUEIMADA DO MENDE5, BARRA DO MENDES - BA

mailto:grupojsidney@hotmail.com
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ESTADO DA BAHIA

M CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
Pga. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

MAPA COMPARATIVO DAS PROPOSTAS REFERENTES A DISPENSA N9 007/2022

ESCOLHA DO CONTRATADO EM RAZAO DO MENOR PRECO APRESENTADO MEDIANTE AS COTAfdES SOLICITADAS
PELO SETOR DE COMPRAS

OBiETO: Fornecimento de combustlveis (gasolina comum) para a Camara Municipal de 
Lapao.

PARTICIPANTES:

1. POSTO OUROBOM COM. DE COMBUST1VEIS E SERVigOS LTDA.
CNPJ/CPF: 04.666.264/0001-30
Valor Global da Proposta: ^$.'9,975,00 (nove mil, novecentos e setenta e cinco reais)

2. MEGA POSTO LIDER.
CNPJ/CPF: 23.548.986/0001-34
Valor Global da Proposta: R$10.348,50 (dez mil, trezentos e quarenta e oito reais e 

cinquenta centavos)

3. LIDER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
CNPJ/CPF: 04.680.265/0002-10
Valor global da Proposta: R$ 10.333,50 (dez mil, trezentos e trinta e tres reais e 

cinquenta centavos)

Lapao-BA, 21 de Janeiro de 2022?

■y

Presidente da COPEL

Membro da COPEL

Membro da COPEL

3
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ESTADO DA BAHIA 
MUNICIPIO DE LAPAO 
CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO CNPJ: 16250755000184

Janeiro/2022NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 01210001 ]

FORNECEDOR
Nome: POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMB. E SERVIQOS LTDA. 
Endereco: AV. MOVE DE MAIO, 149 Compl: CASA

CNPJ/CPF: 04666264000130 NIT/PIS/PASEP: Cfdade: Lapao UF: BA

CLASSIFICAgAO

Programa Trabalho: 012002 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE LAPAO 
Agio: 2002 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE LAPAO

Tipo: GLOBAL

Saldo Anterior Valor Saldo Disponivel
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 
SubElemento: 02 - COMBUSTiVEIS 
Ponte Recurso; 1001 - Recursos Ordin&rios

77.671,00 9.975.00 67.696,00

Centro de Custo: 0510 - MATERIAL DE CONSTRUQAO

LtCITAgAO: DI007/2022 / 2022 - OISPENSAVEL, ART, 24, INCISO IV, LEI 8.666/93 Tipo OrgSo: MESMO ORGAO Identlflcador OrgSo:

CONTRATO: DI011/2022 / 2022 • FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo OrgSo: MESMO ORGAO Identlflcador OrgSo:

histOrico

VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTiVEIS PARA MANUTENQAO DE VElCULO OFICIAL 
DA CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, CONFORME CONTRATO DE N" 011/2022.

No. EspecificafSo Unid Qtde Unltarlo Total

AQUISICpAO DE COMBUSTiVEIS1 UNID 9.975,001,0000 9.975.0000

///NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS/// 9.975,00

Autorlzo o empenho Detpesa empenhada em credito prdprlo

Data: 21/01/2022 Data:<2T/01/2022/
it™ iwiJ-Y&tJcr /

NUVIA CARLANE RODRIGUES DE LIMA SILVA E SOUZA - PRESIDENTA ITOR RODRIGUE^PE OLIVEIRA SANTOS

[2919157:1101:GovNel by Link3 Versao:2022020907h] Sistema de InformagSo do MUNICIPIO DE LAPAO Pag: 1 /1



29/12/202V15:05 Consults Regularidade do Empregador

CAIXA
CAtXA ECON6M8CA FEDERAL

Certiflcado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscri^ao: 04.666.264/000i-30
Razao Social^osio ourobom com de combus e serv ltda
Enderego: avenida nove de maio 149 / centro / lapao / ba / 44905-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

0 presente Certiflcado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com 0 FGTS.

Validade:29/12/2021 a 27/01/2022

Certificagao Numero: 2021122901042586857680

Informagao obtida em 29/12/2021 15:05:00

A utilizagao deste Certiflcado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1/1https://consuKa-crf.caixa.gov.br/consuKacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

http://www.caixa.gov.br
https://consuKa-crf.caixa.gov.br/consuKacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIARIO 
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.666.264/0001-30 
Certidaon0: 22957528/2021 
Expedigao: 28/07/2021, £s 10:59:49 
Validade: 23/01/2022 
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.666.264/0001-30, 

NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrative n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencies ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se A verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries A identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorArios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao PrAvia.

Duvi&as e sug®stfte£: cndta'tsfc . jus .br

http://www.tst.jus.br


ministErio da fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Naclonal

certidAo positiva com efeitos de negativa de d£bito$ RELATIVOS AOS tributos
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNlAO

Nome: POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LIDA 
CNPJ: 04.666.264/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, § certificado que:

1. constam d6bitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Cddigo Tributdrio Nacional (CTN), ou objeto de decisSo judicial que determina sua 
desconsidera^do para fins de certifica^So da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. n9o constam inscrigfles em Divida Ativa da Uni§o (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certid§o 
negativa.

Esta certiddo 6 vdlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os 6rg§os e fundos publicos da administrate direta a ele vinculados. Refere-se a situate do 
sujeito passivo no dmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuites socials previstas 
nasallneas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitato desta certidSo esta condicionada 6 verificato de sua autenticidade na Internet, nos 
endereQos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

CertidSo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ds 09:25:24 do dia 02/12/2021 <hora e data de Bras(lia>.
Vaiida ate 31/05/2022.
C6digo de controle da certidSo: 8B79.C5E6.1D3C.FAB5 
Qualquer rasura ou emenda invalidare este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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mm Prefeitura Municipal de Lapao
SECRETARIA DE FINANQAS
AV. JUSTINIANO C. DOURADO, 136 BL. B - CENTRO ADMINISTRATIVO 
CENTRO - LAPAO - BA CEP: 44905-000 
CNPJ: 13.891.528/0001-40

4y

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
Numero: 000299/2021.E

Nome/RazSo Social: POSTO OUROBOM COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIQOS LIDA 

POSTO OURO BOMNome Fantasia:

Inscri^ao Municipal: 20351 

Enderepo:
CPF/CNPJ: 04.666.264/0001-30

AVN 09 DE MAIO, 149
CENTRO LAPAO - BA CEP: 44905-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUEVIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE, £ CERTIFICADO QUE, ATS A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS 
TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO.

ObservapSo:

w******************************-************************************************#**********************************************

29/12/2021Esta certiddo foi emitida em com base no C6digo Tribut^rio Municipal.

CertidSo vaiida at6: 27/02/2022

Esta certiddo abrange somente a InscripSo Municipal acima identificada.

Cddigo de controle desta certidSo: 9600006581200000000260060000299202112290

Certiddo emitida eletronicamente via internet. A aceitapdo desta certiddo estd condicionada d verificapdo de sua 
autenticidade na Internet, no enderepo eletrdnico:
https://lapao.saatri.com.br, Econdmico - Certiddo Negativa - Verificar Autenticidade

Atenpdo: Qualquer rasura ou emenda invalidard este documento.

Impresso em 29/12/2021 ds 15:00:07

https://lapao.saatri.com.br
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ESTADO DA BAl4lA

^ CAMARA
^ Psa. Braulio Cardoso, 5

MUNICIPAL DE LAPAOm
til 58 - Centro- Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000 

CNPJ 16.250.755/0001-84

AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N0 007/2022

A Comisslo Permanente de licita^So da Camara Municipal de Lap2o declara ser inexigivel, de 
acordo com o Art. 25, Inciso IV da Lei 8.666/93, a contrata^So da POSTO OUROBOM 
COMERCIO DE COMBUSlilVEIS E SERVINGS LTDA, CNPJ n°: 04.666.264/0001-30, que se 
responsabilizard pelo fome<!imento de combustlveis (gasolina comum), visando atender a 
necessidade da Camara Mur icipal de LapSo, por um valor global de R$ 9.975,00 (nove mil, 
novecenlos e setenta e cinco reais). Mircio Greik Belannino de Castro - Presidents da CPL.

AVISO DE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO
[Processo Administrativo n0. 011/2022

DISPENSA DE LICITACAO O. 007/2022

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, toma piiblico que ratificou/homologou 
em 21/01/2022, os atos praticados pela Comissao Permanente de Licita^o, na DISPENSA n° 
007/2022, em favor da empresa POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 
SERVINGS LTDA, CNPJ ri0: 04.666.264/0001-31), que se responsabilizara pelo fomecimento de 
combustlveis (gasolina comum), visando atender a necessidade da C&mara Municipal de LapSo,. 
Niivia Carlane Rodrigues de Lima e Souza - Presidente da Camara Municipal de Lapao.

EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa de licitapSo n° 00,7/2022. Contrato n° 011/2022 - Contratante: Camara Municipal de 
Lapao. Contratado; empresa POSTO OUROBOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, localizada i 
Avenida 9 de maio, 149, Centro, LapSo-BA, CNPJ n°: 04.666.264/0001-30, que se responsabilizara 
pelo fomecimento de combustlveis (gasolina comum), visando atender a necessidade da CSmara 
Municipal de Laplo. por unj valor global de R$ 9.975,00 (nove mil, novecentos e setenta e cinco 
reais).Vigencia do contrato: j2l/01/2022 2 13/02/2022. Niivia Carlane Rodrigues de Lima e Souza - 
Presidente da Camara Municipal de Lap3o.

10

CertificagSo Digital: 11APWWL1-9TDNCPTW-HXEZUE5G-EFNROMNU
VersSo eletrdnica disponlvel em: http://doem.org.br/pl/ba/lapao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil

http://doem.org.br/pl/ba/lapao

