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Trata-se de Processo Administrativo instawado com objetivo de proceder a Contratação
Emergencial de Empresa paa Fomecimento de Materiais de Proteção Individual e Testes Rapido para

COVID-I9, destinados a alender a rede de saúde do município de Miranda do Norte - MA, confonne
Mernorando de solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, del3 de Abril de 2020.

Para instnrção do presente processo constam nos autos os seguintes documentos

I - Solicitâção

dâ Secretaria Municipal de Saúde;

- Termo de Referencia (prévio);
3 - Despacho paÍa Setor de Compras;
2

4

Solicitações de Cotações de Preços

- Cotação de Preços
6 - Mapa de apuração
7 - Solicitaçâo de Dotação Orçamentaria;
8 - Resposta da Dotaçâo Orçamentana;
9 - Declaração de Adequação Orçamentada;
l0 - Termo de Referencia (Aprovado);
I 1 - Resultados das Pesquisas de Preços;
12 - Autorização da Autoridade Competente para CPL;
13 - Autuação do Processo;
14 - Parecer Tecnico da CPL;
l5 - Carta de Consulta;
16 - Minuta de Contrato
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Os autos foram encaminhados a este Núcleo Jurídico pa.ra emissão de parec€r.

É o rclaÍo, em slntesc

I _ DA CONTRATAÇÃO EMEGENCIAL COM FT]LCRO NA

LEI FEDERAL N' I3.979NÍ2O

Ab initio, observa-se que a demanda ern evidência trata-se de uma hipótese de dispensa
exccpcional criada pelo legislador ordrrário federal. E importante destacar que a emergencialidâde da
contratação tem origem com

a

decretâção de calamidade pública em decorrência

do COVID-I9

disciplinada na Lei Federal ÍP 13.97912020 e Decreto Mrmicipal n' 2ll2020.
Importante mencionar que o exame dos autos processuais estâo reskitos aos seus aspectos

jurídicos, exclüdos, portanto, aqueles de natureza tecnica. Desta forma, subentende-se que

a

autoridade competente se alentou as necessidades da AdÍninistÍaçào.
Ademats, presume-se ainda que as especificações técnicas contidas no presentÊ processo,

no tocante ao detalhamento do objao da contratação, características, requisitos e avaliação do preço
estimado, foram regularrnente determinadâs pelo setor competente, com base em paÍâmetros técnicos
objetivos.

Neste diapasão, ressalta-se que

a

SecÍetaria Municipal de Saúde, nos termos do

Memorando de Solicitagão de 13 de Abril de 2020, destaca que a aquisição é justificada da seguinte
forma: "(inserir justificúiva da contratação)".

Or4 os documentos que constan nos

a

autos demonstÍam

necessidade da presente

contratação, eÍn Íazão da essencialidade que os profissionais devem estar capacitados para lidar com o

combúe ao Coüd-19, conforme mencionado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Destaca-s€ que, no cÍlso de obras, serviços, compras e alienações para a Administração
Pública" o art. 37, )O(I da Constituição Federal define a obrígatoriedade de prévia licitação. Vejamos:
AÍÍ. 37 . A administraçâo pública direta e indireta de quâlquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerá aos

de legalidade, impessoalidade, moralidade, pubticidade e
(Redação dada pela Emenda
eficiência e, também, ao seguinte
Constitucional n" 19. de 1998)
XXI - ressalvados os câsos especificados na legislação, as obras, serviços,
compms e alienações seÍâo contÍatados mediante pÍocesso de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, coln
princípios

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições

efetivas da propostq nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do

cumprimentodasobrigagões. (Regulamento)
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Por outro lado, utilizando-se da disposição constitucional e em deconência da situação da
calástrofe sanitária mundial causada pela pandemia do

covlD-l9,

o Govemo Federal editou a Lei n"

13.97912020, prevendo uma hiÉtese de dispensa excepcional, flexibilizando ainda os rigores legais
através da Medida Provisória n'926i2020.

A previsão legal que permite a dispensa da formalização do procedimento de contratação
com base na situação emeryencial em razão do Coüd-19 não dispõe que o fato gerador seja de
celarnidade natural ou fato imprevisivel. AdeÍnais, ainda que se tratando de dispensa emergencial

disposta

no aÍr. 24, lV da Lei Federal n' 8.666/1993,

esse é

o posicionamento manifestado pelo

Tribunal de Contas da União qug em seu Manual de Licitações e Contratos:

É

possivel ocorrer dispensa de licitagão quando fiçaÍ clararnente
caractenzada urgência de alendimento a situagões que possam ocasionar
prejuízo ou comprometer a seguÍança de pessoas, obras. serviços,
equipamentos e outros beng públicos ou particulares.

Nesse caso, a contratação deve serür somente para o atendimento da
situaçâo emergencial ou calamitosa e parâ etapas ou parcelas de obras e

serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade.
Sobre esta hipótese, Joel de Menezes Niebuhr menciona que:
Para fins de dispensa- o vocábulo emergência quer significar necessidade de

contratação que não pode aguardar os trâmites ordinários de licitação
públic4 sob pena de perecimento de interesse público, consubstanciado pelo
desâtendimento de alguma dernanda social ou pela soluçâo de continuidade
de atiüdade adminisnativa. Com o escopo de evitar tais gravaÍnes, autorizase a contrataqão direta, com dispensa de licitação pública.
No caso em apÍeço, o art. 4-B da Lei Federal no 13.97912020 leciona que

fut. 4'-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lsi,
presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de ernergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serúços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento dâ
situação de emergência.

-

O que acontece ó que independentemente do fato geÍador que enseja a contÍatação diÍeta,

o objao almejado deve ser extrernamente fundamental em sua condição emergencial, a fim de eütar
prejúzos a Administração hiblica.
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No mesmo sentido é como entende o Tribunal de Contas da União:

A contratação direta ernergencial, fundamentada no al"Í. 24, inciso IV, da l-ei
Federal n' 8.666/1993, deve se resringir somente à parcela mínima
necessária para afastar a concretização do dano ou a perda dos senrços
executados, devendo a solução definitiv4 conforme o c.§o, ser objeto de
licitâção formal.

Âcórdío n"

- l'

Câmara.
ú deve atsnder a situação emergencial alé a
realização de nova licitação (aÍ. 24, inciso IV. da Lei Federal n'

A

6.43912015

contÍatação emergencial

8.666/1993).

Acórdâo n' 2.9882014 - Plenário.
A ausência ou precariedade de equipamentos e serviços públicos. que podem
ser entendidas como'\rrgàrcia controlada", não caracterizam por si sós a
impreüsibilidade e a excepcionalidade exigidas para a contratação direta
fimdamentada no inciso IV do art. 24 da Lei Federal no 8.666/1993, a qual,
aind4 deve se restringir aos itens estritamente necessários ao afastamento de
riscos iminentes á segurança de pessoas, obras, serviços, eqüpaÍnentos e
outros bens, públicos ou particulares.
Acórdão n" 513/2013

-

Plenário.

Ressalta-se que o Tribunal de Contas da União não consolidou jurisprudência acerca da

I*i

n" 13.979/2020, no entanto, observa-se que há uma semelhança com a situação constante do

24,

lV

art.

da l-€i Geral de Licitações, razão pela qual, o entendimento da referida lei, se aplica a aquela.

Desta

form4 considerando os fundamentos acim4 verifica-se que no caso concreto há

hipótese ensejadora da dispensa de licitâção prevista
13.97912020, não configurando-se ofensa
insculpida no art. 37,

X),

à regra da

no

âÍ.

4o e seguintes da Lei Federal

necessária realização

no

do certarne licitarório,

da Constituição Federal de 1988.

II - DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O Fomecimento de Materiars de ProteÇão Inüvidual e Testes Rapido para COVID-I9,
pela ernpresa J. J. da Silva

&

Ssntos Ltda, localizada na Avenida: I 3 Quadra 126 , n" 28 - Maiobão

Cep: 65130-000 - Paço do Lumiar

-

MA, inscrita no CNPJ sob o n' 12.508.451/0001-13 e lnscrição

Estadual No 12.472.605-4, é compatível com

a

verificação do menor preço, em decorrência

das cotâções com a deúda natureza do objeto do procedimento.
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O valor ofertado pela empresa foi o RS 51.408,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e
oito reais), ÍazÃo Wla qual o mesmo enconlÍa-se dentro dos ditames legais para referida contratação,
ou seja, dentro do valor de mercado.

No proce.dimento de dispensa de licitação, a justiÍicativa de preço se dá mediante
apÍesentação de, no mínimo, três cotâções vríúidas de empresas do ramo ou justiÍicativa
circunstanciada se não for possível obter essa quantidade mínima. Decidiu o Tribunal de Contas da
Uniâo que:
Quanto ao preço, é certo que, mesmo nos casos de confratações diretas, deve
ser justificado, a teor do N|. 26, lll,
Let 8.666193. Ressalte-se que este
Tribunal tern entendido que a apresentação de cotações junto ao mercado é a

ü

forma preferencial de se justificar o preço em conüatações sem licitação
(dispensa de licitação), devendo ser cotadas, no mínimo, 3 propostas válida<
de ernpresas do ramo: or! caso não seja viável obter esse número de
cotações, deve-se apresentar justificativa circunstanciada (Acórdão
I 565/20 I 5-TCU-Plcnrírio)
Insta acentuar que o critério de menor preço deve resultar na escolha do adjudicatrá,rio
direto como regra geral e o meio de aferilo está comprovado nos autos ataves dajuntada de 03 (tês)
propostas.

A possibilidade de a Administração contratar diretaÍnente não a isenta de comprovar

a

regularidade dos preços e desconsidera propostas excessivas ou inexequiveis. Vale observar que a
jurisprudência do Tribunal de Contas da União é firme em indicar que a realização de pesquisa de
preços de mercado, previarnente à fase eúerna da licitação, é uma exigência legal para todos os
processos licitatórios, inclusive para os casos de dispensa e inexigibilidade.

Sobre o assunto, o TCU se manifestou da seguinte foÍma:

"adotaÍ como regra a realização de coleta de preços nas contratações de
serviço e compras dispensadas de licitagão com fundamento no aÍt.24,
inciso II, da Lei Federal n'8.666/93" (Decisão n'678/95 - TCU-PleÍrá,rio,
Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28.12.95, pag 22.603).
"Proceda quando da realização de licitação, dispensa ou inexigibilidade, à
consulta de pÍeços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial
competente ou, aind4 constantes do sistema de registro de preços, em
Çumprimento ao disposto no aÍt.26, prâgra'fo único, inciso lll, e art. 43,
inciso IV. da Lei Federal n' 8.666193, os quais devern ser anexados ao
procedimento licitatório (...)" Aórdão t 705/2003 Plenrário.
Em jurisprudência rec€nte, manteve o mesmo posicionamento. Vejamos:

Ainda que afastada a existência de sobrepreço ou superfaturamento, a falta
de pesquisa de mercado no âmbito do processo de contratação diÍeta
À\l
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representa irregularidade grave, poÍ descumprimento ao aÍt. 26, parágÍafo
único, inciso III, da Lei 8.66611993, sendo suficiente para a aplicação de
multa pelo TCU. (Aórdão 498412018 Primeira Cârnara TCU -

-

E

-

2910512018)
obrigatória. nos processos de licitação, dispensa ou
inexigibilidade. a consulta dos preços correntes no mercado, dos fixados por
órgão oficial competente

preços.

oq aind4 dos constantes em

sistema de

A

registo de

ausência de pesquisa de preços configura descumprimento de
cxigência legal. (Acórdão 2380- Pleniírio, TCU, 04/09/13)
Assim, verifica-se quq conforme disciplinado pelo TCU, que é fundaÍnental a obediência
a pesquisa de preço, paÍa verificaÍ a realidade do mercado, com o objetivo de proporcionar que a
Administração não contrate com preços exorbitantes.

III-

DA MINUTA DE CONTRATO

A Lei Federâl n"

13.979, de 2020 menciona algumas disposições sobre os contratos

administrativos assinados com o fulcro de fazer o enfÍentaÍnento à crise do coronavírus, de modo que
a minuta de contrato consta no pÍocesso em análise, segündo o que dispõe os artigos 54 e seguintes da

l*i

n'8.666/93, bem como os artigos 4" §

l'e

4-H da Lei n'

13.97912020 e se adequada a situação

flítica da presente contrâtaÉo.
Denhe as situações especificas, os contratos possuem ügência de até 6 meses, sendo a
prorrogação possivel enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da situação de ernergência de
saúde pública.

A cessação de tal necessidade tern o condão de apenas retimr a possibilidade de novas

pÍoÍrogações, mas os contratos continuarão a üger até o fim de seus respectivos prazos de vigência.

Por força do artigo 4o-H, da Lei n. 13.97912020 restou estabelecida a possibilidade de
prorrogação das contratações

por

sucessivos períodos enquanto perdurar

a

necessidade de

enfrentaÍnento da situação de emergência de saúde pública. No ponto, se afasta radicalmonte. diânte da

especialidade da norm4 as discussões sobre a possibilidade ou não de prorrogação inerentes as
contrataÉes emergenciais disciplinadas pelo artigo 24, IV, a Lei n. 8.666/93. Diz o art. 4o-H que:

'AÍt. 4"-H

Os contraÍos regidos por esta Lei terão prazo de duÍação de aÍé
seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquaÍto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública".

Importante observar que
rescisão

o

encerramento do estado de emergência não acarretaÍá a

úrupta dos contratos alusivos aos procedimentos regidos nesta Lei. Isto poÍque que

os

eventuais efeitos da situação de emergência serão sentidos por mais algum ternpo e aqueles que
porventura foram acometidos pela enfermidade não podem ser abandonados sem o cúdado necessário.
Cite-se:
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Art. 8' Esta Lei vigorará enquanto peÍduÍaÍ o estado de emergência de saúde
intemacional decorrente do coronavírus responúvel pelo surto de 2019,
exceto quanto aos contrâtos de que lata o art. 4o-H, que obedecerào ao prazo
de ügàrcia neles estabelecidos. (Redação dada pela Medida Provisoria n'

926, de2020)

Aqui cabc fazer wma distinçâo. O fut. 4'-H oondiciona a prorrogaçào (e não a vigência
contratual em si) à necessidade dê enfientamento da situação. Ademais, o art. 8' é claro ao preservar a

vigência dos contratos quando encerrado o estâdo de emergêrcia. Desse modo, o flm da emergência

(ou da necessidade de enfientarrento dos seus efeitos) poderá eliminar a possibilidade de novas
prorrogações, mas não afeta o prazo de vigência

já estabelecido ou prorrogado, müto menos

é causa

para a sua rescisão antecipada.

IV-

DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, conelui-se, salvo melhor

regularidade juridica dos autos, ressalvando

o

jüzo,

que restÍurl pÍesentes os pressupostos de

juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos,

econômicos e financeiros, que escapam à analise do assessoramento jurídico, podendo o processo de

contÍâtação produzir

os efeitos jurídicos pretendidos com fulcro no art. 40 da

tei

Federal n'

13.979/2020, bern como a;rova a minuta do contrato nos teÍmos do Paragrafo Único do art. 38 da l-ei
Federal

n' 8.666/93.
Na oportunidade encrninham-se os autos paÍa o Gabinete do Prefeito de Miranda do

Norte

p

a coúecimento do presente paÍecer, bern como autorização e prosseguimento da contratação

pleiteada.
E o parecer S.M.J.

Miranda do Norte

- M4 28 de Abril de 2020
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Flavia Regha de Miranda Mousinh
OAB/MA n" 12736
Procuradora Municipal
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