
DA PROCURADORIA DA SAE

AO SUPERINTENDENTE

Trata-se de pedido de parecer derivado da necessidade de
manutenção do poço localizado na sede desta autarquia, realizado nos dias
2 e 3 do mês de setembro, conforme relato do Diretor de Operações.

Informa que referidos procedimentos se deram em caráter
emergencial em razão da prejudicialidade aos munícipes pela ausência de
abastecimento de água.

Houve o acionamento de duas empresas para proceder à
manutenção, sendo uma delas sediada na cidade de Ourinhos, Zanuto
Transportes que disponibilizou os serviços de guindastes (içamento do pólo
artesiano) correspondente a 20 (vinte) horas trabalhadas no valor de R$
150,00 (cento e cinquenta) a hora, num custo total de R$ 3.000,00 (três
mil reais) e a empresa Silva & Filho Hidrobombas Ltda (HidroSilva) que
prestou o serviço de retirada e instalação do conjunto motobomba
submersa, totalizando R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

É, em síntese, o relatório do necessário.

O ordenamento jurídico pátrio consagrou o instituto da licitação como
regra para contratação pela Administração Pública direta ou indireta com
particulares, nesse sentido, podemos concluir que a dispensa ou a
inexigibilidade serão as exceções para contratos realizados com
Administração Pública, desde que essas exceções estejam previamente
estipulados em lei específica.

' SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS r

A,A,tlnoAranteS,369- Pone (14, 3322,866 / Pax (14) 3322-1645 - CEP 19900-031 - OURINHOS - SP - CNPJ 49,3,287/000,



Em sua obra, o professor Marcai Justen Filho trata do tema exposto:

"A supremacia do interesse público fundamenta a
exigência, como regra geral, de licitação para
contratações da Administração Pública. No entanto,
existem hipóteses em que a licitação formal seria
impossível ou frustraria a própria consecução dos
interesse públicos.(...). Por isso, autoriza-se a
Administração a adotar um outro procedimento, em que
formalidades são suprimidas ou substituídas por outras".
(JUSTEN, Filho, Marcai, 2000)

Nesse raciocínio, a Carta Magna em seu art. 37, inciso XXI assegura o
entendimento em casos de situações excepcionais, a lei permite o
afastamento da competição na contratação direta com Administração
Pública é que veremos a seguir:

37, A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e .dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (...)

XXI -ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública
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 económica
indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações"

Deve-se analisar a possibilidade de dispensa quando houver a
demonstração efetiva e concreta da potencialidade do dano. Essa via visa
diminuir, dentro do possível, a existência de risco. Na visão doutrinária, não
basta a existência de emergência, mas é necessário que o gestor público
comprove que havendo a dispensa, esta será usada como medida efetiva e
eficiente de evitar o dano e também suprir o atendimento das carências a
serem comprovadas.
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Pela análise do mencionado pelo diretor de operações, o fato ocorreu
em caráter extraordinário e a medida optada teve como supedâneo o
interesse público, já que a ausência do procedimento adotado iria causar
um transtorno à população Ourinhense pela falta de água. A
administração, portanto, encontrava-se diante de uma situação emergencial
a justificar a dispensa do certame licitatório pela ausência de interesse
público a justificar o certame.

Muito embora o argumento exarado pelo diretor do departamento de
operações e a providência imediata adotada, devemos observar que uma
das finalidade principais dessa autarquia é a produção e distribuição de
água, sendo assim, por óbvio, deve ter ao seu pronto acesso medidas de
prevenção e reparo para urgências e para emergências, como neste caso. É
totalmente previsível que um equipamento eletromecânico como este
venha a causar defeito como o apresentado e, mais ainda cause transtorno
aos usuários, não podendo admitir que em to.das as oportunidades seja
feita a contratação direta utilizando como argumento a urgência do serviço.

A jurisprudência é vasta e denomina o ocorrido de emergência
fabricada, que ocorre quando a situação de emergência decorre da ação
dolosa ou culposa do administrador, seja ela consequência da falta de
planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos
públicos. Isto é, a emergência aqui é "fabricada" pelo próprio agente
público responsável.

Nota-se que o ocorrido encontra-se perfeitamente enquadrado nesta
prática doutrinária, já que é evidente as problemáticas que podem ocorrer
com a citada bomba e, portanto, capaz de previamente sustentar um
procedimento licitatório.

A antiga jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) não
admitia a dispensa de licitação em caso de emergência causada pelo
administrador público, porém, tal entendimento criava um requisito não
previsto em lei e ainda punia a sociedade por uma falha do gestor, como
no caso em apreço, com a ausência de água por vários dias.

Dessa forma, a atual jurisprudência da corte de contas admite a
contratação direta, desde que, obviamente, seja verificado se o fato foi
realmente extraordinário ou se derivou de má gestão. Pedimos escusas
para abaixo transcrever a orientação normativa do TCU:

TCU: "RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO EM PROCESSO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. QUESTÕES RELACIONADAS
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A LICITAÇÕES E CONTRATOS. DISPENSAS
FUNDAMENTADAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO APRESENTADO
PELO ADMINISTRADOR, NÃO-PROVIMENTO DO
RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA.

1. A situação prevista no art. 24, VI, da Lei n° 8.666/93
não distingue a emergência real, resultante do
imprevisível, daquela resultante da incúria ou inércia
administrativa, sendo cabível, em ambas as hipóteses, a
contratação direta, desde que devidamente 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.

2. A incúria ou inércia administrativa caracteriza-se em
relação ao comportamento individual de determinado
agente público, não sendo possível falar-se da existência
de tais situações de forma genérica, sem individualização
de culpas".

(Acórdão 1876/2007-Plenário, Processo n° 008.403/1999-
6, Rei. Aroldo Sedraz, 14.09.2997).

Sendo assim, deve a administração utilizar o instituto da dispensa de
licitação em caráter eminentemente EXTRAORDINÁRIO e em situações que
não haja a previsibilidade da ocorrência do defeito e do dano, como no
caso em apreço.

No tocante a motobomba submersa que se encontra na sede da
empresa aguardando autorização para sua manutenção, solicitamos do
administrador que diante de sua discricionariedade opte primeiramente pela
realização do procedimento licitatório ou não e, após, encaminhe para
parecer jurídico. Informamos, em que pese à morosidade do procedimento
acima mencionado, devemos respeitar a hierarquia e a capacidade
decisória do administrador, já que não cabe a procuradoria optar pelo
melhor método a ser adotado quanto à referida bomba.

Ante ao exposto e, considerando que a urgência, mesmo que
fabricada, ocorreu efetivamente, além da providencia adotada ter sido
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capaz de evitar o dano aos munícipes, opinamos pelo pagamento dos
serviços já prestados pelas empresas prestadoras do serviço.

Salvo melhor juízo. É o parecer.

Ourinhos, 25 de setembro de 2017.
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