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URGENTE 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por seu 

Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições, com fundamento nos artigos 

127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, no artigo 303, do Código de 
Processo Civil, requer: 

 
 

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE 
 
 

em face de: 

 

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrita no CNPJ de n.º 22.980.999/0001-15, representado 
pelo EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, DARCI JOSÉ LERMEN, CPF 

n.º 441.755.230-49, ambos, com endereço no Morro dos Ventos, 

Quadra Especial, Lote s/n - Beira Rio II, Parauapebas – PA; 
 
 

1) DOS FATOS: 
 

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de 

Obras, publicou ontem, 2 de junho de 2020, no Diário Oficial do Estado do Pará, 

o extrato de dispensa de licitação nº 7/2020-001/SEMOB, sob o pretexto da 

pandemia do coronavírus, para contratação emergencial com valor de R$ 

12.746.120,64. 

 

Ressalte-se que não consegui encontrar tal procedimento de 

dispensa no portal da transparência.  

 

Transcrevo objeto da dispensa:  
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“Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para locação 

de equipamentos/caminhões (com operador/motorista e 

combustível) destinados a suprir serviços emergenciais de 

manutenção e restauração de estradas/vicinais existentes, vilas 

habitacionais - zona rural e de vias urbanas não pavimentadas do 

munícipio as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do 

Município de Parauapebas/Pa”. 

 

Consta como contratada a empresa A & L LOCAÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA08.054.995/0001-85, porém não consta – ou, pelo menos, não encontrei – 

se houve empenho ou pagamento do valor.  

 

O serviço contratado é de pavimentação de vias urbanas e 

assemelhados, ou seja, nada tem a ver com o combate ao coronavírus que 

justifique a dispensa.  

 

Consta ainda que o contrato já está a viger, desde 28 de Maio de 

2020, devendo vigorar até 28 de Agosto de 2020.  

 

A dispensa foi ratificada pelo secretário de obras Sr. Wanterlor 

Bandeira Nunes, e foi fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93: 

 

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).  

 

Ocorre que o estado de calamidade pública não autoriza toda e 

qualquer dispensa, mas tão somente aquelas relacionadas aos fatos geradores 

da calamidade, e para os fins de combater tal calamidade. É o que diz a Lei 

13.979/2020:  

 

Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 



4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARAUAPEBAS 
 

 

 

4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARAUAPEBAS 
 

 

 
 

emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.   

 

E para que os servidores da Prefeitura não aleguem 

desconhecimento da lei, o Ministério Público expediu ao Prefeito e Secretários a 

Recomendação 07/2020/4ªPJPA – anexa – cujo teor é o seguinte:  

 

Garantam que os procedimentos para aquisição de bens e 

serviços com dispensa de licitação fundados na Lei 

13.979/2020 sejam rigorosamente destinados para atender 

as condições de emergência ensejadas pela condição de 

Pandemia do COVID-19, atuando diante da necessidade de pronto 

atendimento da situação de emergência; da existência de risco a 

segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos 

e outros bens, públicos ou particulares; e ainda limitando as 

contratações à parcela necessária ao atendimento da situação de 

emergência. 

 

NÃO CELEBREM novos contratos onerosos para o Município, 

excetuados aqueles relacionados ao enfrentamento da emergência 

em saúde pública, decorrente do novo Coronavírus, ou 

ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEIS ao funcionamento de serviços 

essenciais; 

 

Portanto, o objetivo da despesa da SEMOB não tem qualquer 

relação com a legislação que rege as situações emergenciais de combate 

a pandemia do coronavírus, mesmo assim foi realizada sem licitação. 

 

Resumindo, são fatos graves. Uma dispensa indevida, sem 

transparência, e burlando recomendação ministerial que visava a moralização da 

administração pública de Parauapebas.  

 

Em caso de sucesso da presente ação, os fatos podem convolar em 

ato de improbidade: 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 

bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e 

notadamente:  
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VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo 

para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou 

dispensá-los indevidamente;   

 

Porém, tendo em vista que o contrato já está em vigor e precisa 

urgentemente ser suspenso, foi necessária a presente ação, visto que não se 

pode aguardar a instrução de um inquérito para suspender o contrato ora em 

curso.  
 

2) DO DIREITO:  
 

Assim dispõe o art. 37, caput, da CF/1988, in verbis: 

 

Art. 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: 

 

Nesse contexto, ressalta-se que as normas atinentes da Lei da Ação 

Civil Pública (Lei n. 7347/85), estabelece a sobre a legitimidade do Ministério 

Público e do cabimento da ação cautelar para suspender o certame, in verbis: 

 

Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, 

objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, 

ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos 

raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens 

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. 

 

Desse modo, o Parquet objetiva prevenir danos ao interesse 

público. O pedido urgente consiste na suspensão dos efeitos do contrato em 

vigor, de modo a evitar a permanência de atos lesivos a Administração Pública.  

 

Ante a existência de fortes indícios de que tal contrato 

originou-se de dispensa ilegal, e não havendo transparência da Prefeitura 
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se houve ou não pagamento do contrato, deve este ser suspenso, inclusive 

quaisquer pagamentos pendentes a respeito do mesmo.  

 

Nesse contexto, é sabido que o exame pelo Poder Judiciário do 

ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da 

separação dos poderes. 

 

O Código de Processo Civil atual dispõe sobre a possibilidade 

do autor manejar pedido de tutela de urgência de modo antecedente à 

ação principal:  

 

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela 

final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  

 

Destaco que, recentemente, em caso praticamente idêntico, 

esse juízo deferiu o pedido urgente de suspensão da licitação em 

resguardo ao patrimônio público. Trata-se da ação 0802128-

72.2020.8.14.0040, cuja decisão liminar, datada de 30 de março de 2020, 

determinou o seguinte:   

 

“A) CONCEDO a tutela de urgência requerida e DETERMINO que 

o procedimento administrativo em questão - Pregão Licitatório 

9/2020-001SEMOB - fique sobrestado, inclusive sua execução 

contratual, até ulterior deliberação”. 

 

3) DOS PEDIDOS: 
 

Dessa forma, o Ministério Público informa que pretende se 

valer do benefício previsto no caput, art. 303,CPC, bem por isso, requer: a 

concessão liminar de medida de urgência, espécie tutela antecipada, em 

caráter antecedente, com o fim de determinar ao Município de 

Parauapebas a imediata suspensão dos efeitos do contrato 20200241 

advindo da dispensa 7/2020-001SEMOB, inclusive cessar os 
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pagamentos porventura pendentes, sob pena de multa diária e outras 

medidas necessárias à consecução da ordem jud ic ia l .  

 

Indica-se, desde logo, nos termos do caput, art. 303, CPC, pedido 

de tutela final, a ser oportunamente deduzido, consistente em confirmar a tutela 

e anular o contrato, sem prejuízo da comprovação de atos de improbidade.  

 

Requer ainda seja dilatado o prazo previsto no 303, §1º, I, CPC, 

para 60 (sessenta) dias, pelo menos, tendo em vista que a complexidade dos fatos aqui 

narrados configuram em tese improbidade administrativa.  

 

Requer ainda a intimação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, enquanto 

chefe máximo do ente público réu, para justificar a presente contratação, devendo 

informar se houve pagamento referente ao contrato em tela, bem como juntar todo 

o procedimento da dispensa de licitação, enviando ainda a qualificação de todos os 

membros da comissão de licitação que atuou na presente dispensa.  

 

Por fim, solicita também a intimação da empresa A & L LOCAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, beneficiária da contratação, para prestar 

esclarecimentos.  

 

Dá-se à causa o valor de R$ 12.746.120,64. 

  

 

Parauapebas, 03 de junho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

EMERSON COSTA DE OLIVEIRA 

Promotor de Justiça  
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