
Boletim Informativo da Procuradoria Consultiva 

Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco 

1. Alterações promovidas na Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 
13.500/2017 - Parte 1: Grave e iminente risco à segurança pú-
blica como hipótese de dispensa de licitação para construção, 
ampliação, reforma e aprimoramento de estabelecimentos pe-
nais 
 
No último dia 27 de outubro de 2017, foi publicada e entrou em vi-
gor a Lei Federal nº 13.500, de 26/10/2017, resultante da conver-
são em lei da Medida Provisória nº 781, de 23 de maio de 2017. 
 
Além de alterar a Lei Complementar nº 79/1994 (que dispõe sobre a 
transferência de recursos financeiros do Fundo Penitenciário Nacio-
nal  - FUNPEN),  a Lei nº 11.473/2007 (que trata da cooperação fe-
derativa no âmbito da segurança pública) e a Lei nº 10.826/2003 
(Estatuto do Desarmamento), a recente Lei nº 13.500/2017 modifi-
cou a Lei nº 8.666/93, inserindo, dentre outras modificações legisla-
tivas, o inciso XXXV ao art. 24 da Lei de Licitações, com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 24. É dispensável a licitação: 
 
(...) 
 
XXXV – para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimo-
ramento de estabelecimentos penais, desde que configurada 
situação de grave e iminente risco à segurança pública”. 

 
Trata-se, pois, de nova hipótese de dispensa de licitação, cujos fun-
damentos fáticos – situação de grave e iminente risco à segurança 
pública – já estavam contemplados, de certo modo, no inciso IV do 
mesmo art. 24 da Lei nº 8.666/93, que autoriza a contratação direta 
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que pos-
sa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, o-
bras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particula-
res.  
 
Confrontando o recém-inserido inciso XXXV do art. 24 da Lei de Lici-
tações com a redação do inciso IV do mesmo artigo, observa-se que, 
no dispositivo acrescido pela Lei nº 13.500/2017, o legislador não 
restringiu a nova hipótese de dispensa às “parcelas de obras e servi-
ços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oiten-
ta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emer-
gência ou calamidade”, tampouco vedou a prorrogação dos respecti-
vos contratos.  
 
A inexistência de limitação temporal expressa não significa, todavia, 
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autorização legislativa para contratações diretas ilimitadas, devendo a dispensa ficar 
adstrita às atividades comprovadamente necessárias ao afastamento do grave e imi-
nente risco à segurança pública.  
 
Paralelamente à inserção do inciso XXXV ao art. 24, foi alterado o inciso I do parágra-
fo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, que passou a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 26. ............................................................................................................ 
 
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retarda-
mento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes 
elementos: 
 
I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e imi-
nente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o 
caso;” 

 
Desse modo, os autos dos procedimentos de contratação direta fundados no inciso 
XXXV do art. 24 da Lei de Licitações deverão ser instruídos com os elementos neces-
sários à demonstração da situação de grave e iminente risco à segurança pública que 
justifique a dispensa, bem como do nexo de causalidade entre a situação de risco e o 
objeto contratual.  
 
Importante pontuar que o uso dos adjetivos “grave” e “iminente” é indicativo de que, 
para subsunção à nova hipótese de dispensa de licitação, são insuficientes riscos de 
grau médio ou meramente potenciais à segurança pública, exigindo a norma que haja 
um risco qualificado por sua gravidade e por já estar em vias de ocorrer. 
 
Registra-se, por fim, que a dispensa autorizada no inciso XXXV do art. 24 da Lei de 
Licitações aplica-se exclusivamente à construção, ampliação, reforma e aprimora-
mento de estabelecimentos penais.  
 
Nos termos dos arts. 82 a 104 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1984), os esta-
belecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de seguran-
ça, ao preso provisório e ao egresso, subdividindo-se em penitenciária, colônia, hospi-
tal de custódia, casa de albergado, centro de observação e cadeia pública. 
 
Assim, ainda que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública, 
eventual contratação direta de objeto que não caracterize construção, ampliação, re-
forma e aprimoramento de estabelecimentos penais permanecerá regida pelo inciso IV 
do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e ficará limitada às parcelas que possam ser concluídas 
no prazo máximo de cento e oitenta dias. 
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2. Alterações promovidas na Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 13.500/2017-Parte 2: 
Autorização para que a Administração Pública exija, em editais de licitação 
para a contratação de serviços, que percentual mínimo da mão de obra da con-
tratada seja oriunda ou egressa do sistema prisional 
 
Com o objetivo de transformar os contratos administrativos em mais um instru-
mento de promoção da ressocialização dos apenados/reeducandos, a Lei Federal nº 
13.500/2017 acrescentou o §5º ao art. 40 da Lei nº 8.666/93, permitindo a inser-
ção, nos editais de licitação, de cláusula exigindo que um percentual de mão de o-
bra da futura contratada seja oriundo ou egresso do sistema prisional. 
 
A norma não esclarece, contudo, se o percentual mínimo adotará como base o total 
de empregados da contratada ou apenas a mão de obra especificamente utilizada 
na execução do contrato com a Administração, tampouco estabelece diretrizes para  
fixação dos limites percentuais a serem adotados, o que deve ser objeto do regula-
mento de que trata a parte final do novel §5º do art. 40 da Lei de Licitações.  
 
Vale lembrar que, no âmbito do Estado de Pernambuco, a Lei nº 15.209, de 17 de 
dezembro de  2013 – pendente de regulamentação quanto a alguns de seus precei-
tos - determina que os editais de licitação para contratação de serviços terceiriza-
dos exijam que, caso a empresa contratada possua cem ou mais empregados, pelo 
menos dois por cento de sua mão de obra seja composta por pessoas acompanha-
das pelo Programa Atitude, bem como por adolescentes e jovens residentes em regi-
me de colocação familiar/acolhimento institucional ou que cumpram medidas so-
cioeducativas, desde que haja disponibilidade de beneficiários, de acordo com os 
bancos de dados do Programa Atitude e da Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Criança e Juventude.  
 
 
3. Pesquisa de Preços e Orçamento Referencial: detalhamento das diretrizes 
do Boletim Informativo nº 11/2014 e orientação quanto aos procedimentos a 
serem observados após a completa implantação do sistema PE - Integrado 

O Boletim Informativo nº 11/2014, desta Consultiva, elenca os seguintes meios de 

pesquisa de preços para formação de orçamentos referenciais em licitações: 

a) Portais de compras governamentais: esse primeiro e preferencial meio de 
pesquisa se refere aos portais de compras governamentais do Estado de Per-
nambuco (E - fisco, Redecompras ou Compras-PE e PE—Integrado); 
 
b) contratações similares de outros entes públicos: além da utilização dos 
portais de compras do Estado de Pernambuco, a pesquisa de preços pode ser 
ampliada para fins de utilização de outros sítios governamentais, abrangendo, 
por exemplo, o Sistema de Compras do Governo Federal-Painel de Preços-
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disponível no endereço eletrônico (paineldeprecos.planejamento.gov.br).  A pes-
quisa em apreço também pode ser efetivada por intermédio de documentos fí-
sicos que comprovem que a contratação se deu por ente público, desde que es-
tejam em execução ou tenham sido concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data da pesquisa de preços (observando-se o boletim desta PGE 
que admite a atualização dos valores, através de índices apropriados, caso o 
citado prazo tenha sido ultrapassado); 
 
c) pesquisa em mídia especializada e em sítios eletrônicos: os preços refe-
rentes à mídia especializada não necessitam estar vinculados a um portal na 
Internet, podendo a Administração se valer de outros meios, como jornais, re-
vistas, estudos etc., desde que amplamente reconhecidos no respectivo âmbito 
de atuação. Ex: Tabela de Preço Médio de Veículos, conhecida como Tabela FI-
PE, derivada de estudos realizados em todo o país pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas.  Os sítios eletrônicos, por sua vez, são aqueles vincula-
dos a um portal na Internet, com a utilização de ferramentas de busca de pre-
ços ou tabela com listas de preços, atuando de forma exclusiva ou predomi-
nante na análise de preços de mercado. Tais sítios eletrônicos também devem 
ser notoriamente conhecidos nas suas áreas de atuação. Exemplos: site espe-
cializado em pesquisa de preço de veículos (www.webmotors.com.br). O concei-
to de sítio eletrônico também abrange sites nacionais de comércio eletrônico ou 
de fabricante do produto, detentores de boa credibilidade no ramo de atuação. 
Em todo caso, devem ser adotadas as cautelas necessárias à verificação de que 
os sites são seguros e detentores de certificados garantidores de sua confiabili-
dade;  
 
d) Pesquisa com fornecedores: a solicitação de cotações junto a fornecedores 
é a última das opções elencadas e a menos recomendada, pois os preços assim 
colhidos nem sempre se mostram condizentes com os parâmetros de mercado, 
notadamente quando quem apresenta a cotação está ciente de que o valor pro-
posto servirá apenas de base para o orçamento de referência. Não sendo possí-
vel utilizar as demais opções (impossibilidade esta que deve ser demonstrada e 
justificada nos autos) e uma vez obtida a cotação junto às empresas do ramo, 
pode-se considerar os valores atuais e presumivelmente compatíveis com o 
mercado por até 180 (cento e oitenta) dias. Ultrapassado tal período, deve o ór-
gão promover nova pesquisa de preços. 

 
 
Em regra, a utilização dos resultados das pesquisas de preço utilizadas para forma-
ção do orçamento referencial de uma dada licitação fica adstrita ao órgão ou entida-
de responsável pelo futuro certame. Entretanto, o Sistema Integrado de Gestão de 
Compras, Contratos, Licitações, Patrimônio e Almoxarifado (PE - Integrado) poderá, 
após sua plena implantação, atuar como ferramenta de compartilhamento de infor-
mações para aferição dos preços de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos 
pela Administração.  
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Com efeito, o PE - Integrado está sendo implementado com o objetivo de fornecer 

maior eficiência, eficácia, economicidade e efetividade para as áreas de compras, 

contratos, licitações, patrimônio e almoxarifado, no âmbito dos órgãos e entidades 

integrantes do Poder Executivo Estadual. Quando estiver em pleno funcionamento, 

todos os processos licitatórios correrão através do referido sistema. Haverá, portanto, 

um “banco de preços” que permitirá acesso às cotações realizadas por todos os ór-

gãos que utilizarão a funcionalidade em comento.  

 

Não obstante o compartilhamento de cotações obtidas por órgãos e entidades da Ad-
ministração Estadual seja inegável fator de eficiência, as seguintes cautelas devem 
ser observadas quando da utilização do banco de preços do PE - Integrado: 
 
a) Os preços constantes do PE - integrado devem ser analisados de forma crítica, em 
especial quando houver grande variação entre os demais valores a serem considera-
dos. Em outras palavras, não devem ser computados no cálculo do preço referencial 
os valores inexequíveis e/ou excessivamente elevados; 
 
b) Os responsáveis pela alimentação do sistema do PE - Integrado devem ter cuidado 
para não inserirem preços que não guardem compatibilidade com a realidade merca-
dológica; 
 
c) Os responsáveis pela elaboração do mapa de preços referencial devem atestar que 
os preços considerados no cálculo encontram-se em conformidade com a realidade 
mercadológica. Ou seja, mesmo que não tenham realizado diretamente a cotação ob-
tida no PE-Integrado, só devem aproveitá-la se for condizente com a realidade, ates-
tando essa circunstância no bojo dos autos. 
 

Fundamento: Parecer PGE nº 0732/2017. 

 
 
Inovações Legislativas  
  
 
Lei Federal nº 13.500, de 26/10/2017, alterando a Lei Complementar nº 79/1994 e 
as Leis nºs 11.473/2007, 10.826/2003 e 8.666/93; 
 
Lei Federal nº 13.499, de 26/10/2017, estabelecendo critérios para a celebração de 
adit ivos contratuais relat ivos às outorgas nos contratos 
de parceria no setor aeroportuário;  
 

Lei Federal nº 13.491, de 13/10/2017, alterando o Decreto-Lei n o 1.001, de 21 de 
outubro de 1969 - Código Penal Militar ;  
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Lei Federal nº 13.490, de 10/10/2017, alterando o art. 53 da Lei n o 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); 

 

Lei Federal nº 13.489, de 06/10/2017, alterando a Lei n o 8.935, de 18 de novem-

bro de 1994 - Lei dos Cartórios, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal; 

 

Lei Federal nº 13.485, de 02/10/2017, dispondo sobre o parcelamento de débitos 
com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilida-
de dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida pre-
videnciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal, e alterando a Lei n o 9.796, 

de 5 de maio de 1999;  

 

Lei Complementar Estadual nº 372, de 26/10/2017, alterando a Lei Complemen-
tar nº 171/2011, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis 

estaduais; 

 

Lei Estadual nº 16.182, de 31/10/2017, acrescentando o inciso IX ao art. 6º da Lei 
nº 14.789/2012, que institui no âmbito do Estado de Pernambuco a Política Estadu-

al da Pessoa com Deficiência;  

 

Lei Estadual nº 16.174, de 26/10/2017, alterando a Lei nº 12.387/2003, que obri-
ga o Estado de Pernambuco a informar o que especifica nas obras públicas de cons-

trução, reforma e ampliação de prédios e espaços públicos; 

 

Lei Estadual nº 16.171, de 26/10/2017, dispondo sobre o Prêmio de Defesa Social - 

PDS, no âmbito do Estado de Pernambuco;  

 

Lei Estadual nº 16.170, de 25/10/2017, dispondo sobre a Gratificação Pacto pela 

Vida - GPPV, aos Policiais Civis e Policiais Militares; 

 

Lei Estadual nº 16.167, de 25/10/2017, fixando o valor da Gratificação de Risco e 
Regime de Plantão para os servidores ocupantes dos cargos de Médico e Hemo-

Médico, no âmbito do Poder Executivo Estadual; 

 

Lei Estadual nº 16.166, de 19/10/2017, requalificando o Programa Universidade 
para Todos em Pernambuco - PROUPE nas Autarquias Municipais de Ensino Superi-

or do Estado; 
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Lei Estadual nº 16.165, de 11/10/2017, alterando a Lei nº 15.936/2016, que auto-
riza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal - 
CEF ou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; 

 

Lei Estadual nº 16.160, de 06/10/2017, dispondo sobre a destinação prioritária de 
imóveis que integram os programas estaduais de habitação a mulheres responsáveis 
pela unidade familiar, e dá outras providências;  
 

Lei Estadual nº 16.158, de 06/10/2017, alterando a Lei nº 14.916/2013, que con-
cede às pessoas com deficiência gratuidade nos veículos do Sistema de Transporte 
Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife - STPP/RMR, e dá outras 
providências;  
 

Lei Estadual nº 16.155, de 05/10/2017, alterando a Lei nº 15.210/2013, que dis-
põe sobre as Organizações Sociais de Saúde - OSS, no âmbito do Estado de Pernam-
buco;  

 

Lei Estadual nº 16.154, de 05/10/2017, fixando o quantitativo dos cargos de provi-
mento efetivo do Grupo Ocupacional Saúde Pública, integrante do Quadro Perma-
nente de Pessoal da Secretaria de Saúde;  
 

Lei Estadual nº 16.152, de 03/10/2017, altera a Lei nº 15.210/2013, que dispõe 
sobre as Organizações Sociais de Saúde - OSS, no âmbito do Estado de Pernambuco;  

 

Decreto Estadual nº 45.192, de 30/10/2017, revogando o art. 3º do Decreto 
44.828, de 04/08/2017, que modifica o Decreto nº 14.876/1991 e o Decreto 
44.650/2017, relativamente ao Programa de Investimento em Infraestrutura – Proin-
fra; 
 
Decreto Estadual nº 45.185, de 26/10/2017, regulamentando a concessão do ho-
rário especial de trabalho de que trata o artigo 174-A, da Lei nº 6.123, de 20 de julho 
de 1968; 
 
Decreto Estadual nº 45.166, de 25/10/2017, alterando o Decreto nº 44.956, de 5 
de setembro de 2017, que cria o Comitê Executivo para acompanhamento do proces-
so de implantação do Sistema PE-Integrado; 
 
Decreto Estadual nº 45.165, de 25/10/2017, aprovando o Plano Estadual de Miti-
gação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a consolidação de uma economia 
de baixa Emissão de carbono na Agricultura -  Plano ABC Pernambuco;  
 

Decreto Estadual nº 45.163, de 23/10/2017, regulamentando o Fundo Estadual de 
Pagamento por Serviços Ambientais - FEPSA, instituído na Lei nº 15.809, de 17 de 
maio de 2016;  
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Decreto Estadual nº 45.157, de 23/10/2017, dispondo sobre o uso do meio eletrô-
nico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entida-
des da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional ; 
 
Decreto Estadual nº 45.148, de 19/10/2017, ativando, organizando e atribuindo 
denominação à Organização Militar Estadual da Polícia Militar; 
 
Decreto Estadual nº 45.140, de 19/10/2017, regulamentando o tratamento favore-
cido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte 
e microempreendedores individuais nas licitações de bens, serviços e obras no âmbi-
to da Administração Pública Estadual ; 
 
Decreto Estadual nº 45.129, de 10/10/2017, regulamentando a Lei nº 16.077, de 
20 de junho de 2017, que autoriza a concessão de auxílio-moradia emergencial;  
 

Decreto Estadual nº 45.092, de 04/10/2017, instituindo a Medalha Pernambucana 
do Mérito Educacional Policial Militar .  


