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PARECER JURÍDICO 

 

LICITAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE 

ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO EM 

CARÁTER EMERGENCIAL. DANO POTENCIAL AO 

EDUCANDO CASO NÃO HAJA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 

DISPENSA COMO VIA ADEQUADA PARA ELIMINAR O 

RISCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 24, IV DA LEI Nº 

8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES.  

 

Chega para análise desta Assessoria Jurídica processo administrativo que 

tomou o nº 20171101, disparado a partir da iniciativa da Secretária Municipal de 

Educação, cuja titular é a Professora Jacineth Pinheiro de Lima Magno, que trata de 

dispensa de licitação e sua aplicação no caso concreto, caracterizado pela situação 

emergencial de contratação de Serviço de Transporte Escolar, conforme condições, 

quantidades e exigências constantes dos anexos do Termo de Referência. 

 

Portanto, o processo administrativo foi instaurado com vistas à contratação de 

empresa para execução do serviço de transporte escolar e a análise jurídica deve 

primar pela observância do aspecto material do processo de dispensa de licitação por 

força de situação emergencial. 

 

A justificativa da instauração do processo licitatório está assim fundamentada: 

 

2.1. A referida licitação se faz necessária, em face da falta de 
instrumentos que autorizem a contratação de transporte de 
alunos que utilizam o transporte escolar fluvial na rede municipal 
de ensino de São Sebastião da Boa Vista, nas áreas rurais de 
difícil acesso ou mesmo para garantir o acesso e permanência de 
alunos nas escolas de ensino fundamental e médio por ocasião 
do início letivo, quando residentes em áreas rurais deste 
município, contribuindo assim para a diminuição dos índices de 
repetências e evasão escolar, consequência  da falta de transição 
de mandato como orientou o Tribunal de Contas do Estado 
(TCM/PA) entre a administração e a administração que a 
aconteceu, pois não foi obedecida as regras contidas na 
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Instrução Normativa nº 001/2016, daquela Corte de Contas, com a 
consequente ameaça de interrupção dos serviços de transporte 
do escolar já no mês de fevereiro/2017. 
2.2. Dentre as necessidades mais imediatas está o atendimento 
de alunos do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME), 
que funciona desde a década de 1980 por iniciativa da Secretaria 
de Estado de Educação (SEDUC), com objetivo de levar a 
educação básica às comunidades rurais ribeirinhas que se 
encontram mais distantes dos centros urbanos, tendo um 
calendário escolar diferenciado, inclusive contemplando 
reposição de disciplinas que não foram ofertadas no ano letivo 
normal e vêm ser respostas no período de janeiro a março no ano 
seguinte. 
2.3. Apesar de ser o ensino médio de competência do estado 
(SEDUC), existe um Termo de Cooperação Técnica entre Estado 
do Pará e o Município de São Sebastião da Boa Vista, no qual este 
se responsabiliza pelo transporte escolar dos alunos da sua 
jurisdição que participam do SOME e, segundo a Cooperação 
Técnica, cabe ao Sistema de Ensino Municipal dar o suporte 
necessário, principalmente no que diz respeito ao transporte 
escolar. 

 

É sabido em todo o município que não houve transição de mandato entre a 

gestão finda em dezembro de 2016 e a atual, e estamos sob um nova gestão que 

precisa resolver problemas de forma urgente para que os serviços essenciais não 

sejam interrompidos, e em casos de interrupção de serviços essenciais, é dispensável 

a licitação, pois tratam-se de situações de emergência, que merece urgência na 

solução dos problemas que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 

de pessoas, consoante artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/1993, senão vejamos: 

 

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 prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;  
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No processo de dispensa de licitação posto em análise, a Administração 

Municipal de São Sebastião da Boa Vista pretende realizar contratação de empresa 

para o transporte escolar especialmente para a área rural do município, haja vista a 

iminência de interrupção desses serviços e o consequente prejuízo aos alunos da rede 

de ensino municipal, ainda mais se considerarmos que o município não tem estrutura 

nem veículos hidroviários ou terrestres apropriados para esse tipo de transporte e a 

instauração de um processo licitatório regular demandará tempo para sua conclusão. 

 

O mestre Marçal Justen Filho1, ao reportar-se à contratação direta por motivo 

de emergência ou calamidade, ensina que esta deve ser sempre precedida da análise 

de dois requisitos: 

 

a) demonstração concreta e efetiva da potencialidade de dano; e  
b) demonstração de que a contratação é via adequada e efetiva 
para eliminar o risco.  

 

Além dos requisitos referidos pelo professor, que desde já reconheço 

presentes no processo, deve ser levado em conta que o transporte escolar é serviço 

definido como uma obrigação constitucional, expressa no artigo 208, inciso VII da 

Constituição Federal, como serviço público de caráter essencial, ficando demonstrada, 

de forma efetiva, a potencialidade de dano caso não haja a execução dos serviços de 

transporte escolar para os alunos ribeirinhos, tanto que recebendo reposição de aulas 

quanto aos que iniciarão o período letivo de 2017. Diz o artigo 208 da Constituição 

Federal: 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de:  
[...] VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas suplementares de 
material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. 

                                                           
1 Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 8ª ed. São Paulo: Dialética, 
2000. p.239/240. 
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Ora, dentre as razões da contratação emergencial está o atendimento aos 

alunos do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME), criado pelo Governo 

do Estado do Pará em 1980, mas só implantado em 1982, vinculado à Secretaria de 

Estado de Educação (SEDUC), e que tem por finalidade levar a educação básica às 

comunidades rurais ribeirinhas que se encontram mais distantes dos centros urbanos, 

sendo uma estratégia para levar o ensino médio para as localidades de acesso difícil 

ou com dificuldades estruturais por conta da localização e que hoje não oferta apenas 

o ensino médio como também o ensino fundamental completo. 

 

Segundo dados colhidos na Secretaria Municipal de Educação de São 

Sebastião da Boa Vista, o SOME tem um calendário especial, que promove reposição 

de disciplinas que não foram ofertadas no ano letivo normal e vêm ser repostas no 

período de janeiro a março do ano seguinte, justificando, assim o uso de transporte 

escolar nos meses de janeiro a março de cada ano letivo para atender essa demanda 

significativa da comunidade ribeirinha do município. 

 

Portanto, ao indicar a dispensa como forma de resolver a situação posta em 

análise, o processo deve seguir observando alguns aspectos previstos na legislação 

que regulamenta as licitações e contratos na administração pública, especialmente o 

comando do artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, com destaque para a publicação na 

imprensa oficial do extrato da contratação por inexigibilidade, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sendo medida que deverá ser observada pela Administração. 

 

Atendendo todos os aspectos legais, entende-se plenamente justificado a 

dispensa de licitação no presente caso. 

 

Quanto a minuta do contrato, recomenda-se que a Administração Municipal 

observe as cláusulas obrigatórias previstas no artigo 55 da Lei de Licitações 
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Por fim, conclui-se estar demonstrada de forma efetiva a potencialidade de 

dano caso não haja a execução do serviço de transporte escolar, mostrando-se a 

contratação direta como única via apta a eliminar o risco em face da urgência, devendo 

a Administração observar as cláusulas obrigatórias previstas no artigo 55 da Lei de 

Licitações como condição para a eficácia da contratação, após a efetivação desta, 

deve a Administração publicar na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

respectivo extrato.  

 

É o parecer.  

 

São Sebastião da Boa Vista/PA,24 de janeiro de 2017 

 

 

 

RÍSIA CELENE FARIAS DOS SANTOS 
Assessora Jurídica da PMSSBV 

OAB(PA) nº 20.414 
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