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ASSESSORIA JURíDICA
PARECER
PROCESSO ADM No 027-2020

ASSUNTO: CONTRATAçÃO
DIRETA. DISPENSA DE LICITAçÃO.
CoNTRATAçÃO
BOR
EMERGENCIA DE SAUDE
PÚBUCA. ART. 40 E SEGUINTES
OA LEI FEDERAL N" 13,97912020.

VIABILIDADE JURíDICA

Trata-se de Processo Administrativo instaurado sob o no 027 -2020 com
objetivo de proceder a Contrataçâo Emergencial de Empresa para Fornecimento de
Medicamentos, Materiais de lnsumos Hospitalares
Covid

-

e Kits de Testes Rapidos

para

19, destinados a atender a rede de saúde do municÍpio de Miranda do Norte

- MA, conforme Memorando de solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, de 27
de Abril de 2020.

Para instrução do presente processo constam nos âutos os seguintes
documentos:

- Solicitaçâo da Secretaria Municipal de Saúde,
2 - Termo de Referencia (prévio);
3 - Despacho para Setor de Compras;
4 - Solicitaçôes de Cotaçóes de Preços
5 - Cotação de Prêços
6 - Mapa de apuração
7 - Solicitaçâo de Dotação Orçamentaria;
I - Resposta da Dotação Orçamentaria;
9 - Declaração de Adequação Orçamentaria;
10 - Termo de Referencia (Aprovado);
1

11

^v.

-

Resultados das Pesquisas de Preços;
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- Autorização da Autoridade Competente para CpL;
í 3 - Autuação do Pnccesso;
12

14

-

Parecer Técnico da CPL;

- Carta de Consulta;
í6 - Minuta de Contrato
15

Os autos foram encaminhados a este Núcleo Jurídico para emissão de
parecer
É o relato, em síntese.

r

-

DA CONTRATAÇAO EMEGENCIAL COM FULCRO NA LEr FEDERAL

No

13.97912020

Ab initio, observa-se que a demanda em evidência trata-se de uma
hipótese de dispensa excepcional criada pelo legislador ordinário federal. É
importante destacar que a emergencialidade da contratação tem origem com a
decretaçâo de calamidade pública em decorrência do COVID-19 disciplinada na Lei
Federal

n'

13.97912020 e Decreto Municipal no 2112020.

lmportante mencionar guê o exame dos autos processuais estão restritos
aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Desta

forma, subentende-se que a autoridade competente se atentou as necessidades da
Administração.

Ademais, presume-se ainda que as especiÍicações técnicas contidas no

presente processo, no tocante
características, requisitos

e

ao

detalhamento

do objeto da

contratação,

avaliaçâo do preço estimado, foram regularmente

delêrminadas pelo setor competênte, com base em parâmetros técnjcos objetlvos.

Neste diapasão, ressalta-se que a Secretaria Municipal de Saúde, nos

termos do Memorando de Solicitação de 27 de Abril de 2020, destaca que a
aquisiçâo é justificada da seguinte forma: '(inserir justificativa da contratação)".

Ora, os documentos que constam nos autos demonstram a necessidade

da presente contrataçáo, em razão da essencialidade que os profissionais devem
AV ü)
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estar capacitados para lidar com o combate ao Covid-19, conforme mencionado pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Destaca-se que, no caso de obras, serviços, compras e alienações para a

AdministraÉo Pública,

o art. 37, )«l da Constituiçáo

Federal define a

obrigatoriedade de prévia licitaçâo. Vejamos:

Art. 37. A administraçáo 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,
(Redaçáo dada pela Emenda
também, ao seguinte:
ucional no '19 de 1998
XXI - ressalvados os casos especificados na legislafro, as
obras, serviços, compras
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 condiçóes
êfetivas da proposta, nos têrmos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
garantia
indispensáveis
cumprimento das
obrigaçôes
R ul m n
n

e

à

do

Por outro lado, utilizando-se da disposição constitucional

e

em

decorrência da situaçâo da catástrofe sanitária mundial causada pela pandemia do
COVID-19, o Governo Federal editou a Lei no 13.979/2020, prevendo uma hipótese

de dispensa excepcional, flexibilizando ainda os rigores legais através da Medida
Provisória no 92612020.

A previsão legal que permite a dispensa da formalização do procedimento
de contratação com base na situaçáo emergencial em razão do Covid-19 náo dispÕe

que o fato gerador seja de calamidade natural ou fato imprevisível. Ademais, ainda

que sê tratando de dispensa emergencial disposta no art.24, lV da Lei Federal

no

8.666/1993, esse é o posicionamento manifestado pelo Tribunal de Contas da União
que, em seu Manual de Licitaçôes e Contratos:

E

possível ocorrer dispensa

de

licitação quando ficar

claramente caracterizada urgência de atendimento a situaçôes
que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança

^v
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de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
públicos ou pârticulares.

bens,

a contratação deve servir somente para o
atendimento da situaçâo emergencial ou calamitosa e para
etapas ou parcelas de obras e servlços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
Nesse caso,

calamidadê.
Sobre esta hipótese, Joel de Menezes Niebuhr menciona que:

Para fins de dispensa, o voúbulo emergência quer signiÍicar
necessidade de contrataçâo que não pode aguardar os
trâmites ordinários de licitação pública, sob pena de
perecimento de interesse público, @nsubstanciado pelo
desatendimento de alguma demanda social ou pela solução de
continuidade de atividade administrativa. Com o escopo de
evitar tais gravames, autoriza-se a contratação direta, com
dispensa de licitaçáo pública.
No caso em apreço, o art. 4-B da Lei Federal no 13.97912020 leciona que

Art. 4o-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto
nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
necessidade de pronto atendimento da situação de
emergência;
lll existência de risco a segurança de pessoas, obras,
prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares; e
lV limitaçâo da contratação parcela necessária ao
atendimento da situação de emergência.

ll -

-

à

O que acontece é que independentemente do fato gerador que enseja a
contratação direta, o objeto almejado deve ser extremamente fundamental em sua
condiçáo emergencial, a fim de evitar prejuízos a Administrafro Pública.
No mesmo sentido é como entende o Tribunal de Contas da União:

A contrata$o direta emergencial, fundamentada no aÍ1.24,
inciso lV, da Lei Federal no 8.666/1993, deve se restringir
somente à parcela mínima necessária para afastar a
concretização do dano ou a perda dos serviços executados,
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devendo a solução definitiva, conforme o caso, ser objeto de
licitaÇão formal.

Acórdão no 6.439/2015 - 1a Câmara.
contratação emergencial só deve atender a situação
emergencial até a rêalização de nova licitaÉo (art. 24, inciso

A

lV, da Lei Federal na 8.666/'1993).

Acórdão no 2.98812014 - Plenário.
ausência ou precariedade de equipamentos e serviços
públicos, que podem ser entendidas como "urgência
controlada", não caracterizam por si sós a imprevisibilidade e a
excepcionalidade exigidas para a contrataçáo direta
fundamentada no inciso lV do art. 24 da Lei Federal no
8.666/í 993, a qual, ainda, deve se restringir aos itens

A

estritamente necessários ao afastamênto de riscos iminentes á
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares.

Acórdão n'513/2013
Ressalta-se que

o

Tribunal

-

Plenário.

de Contas da União não

consolidou

jurisprudência acerca da Lei no 13.979/2020, no entanto, observa-se que há uma
semelhança com

a situação constante do

ad..

24, lV da Lei Geral de Licitaçóes,

razáo pela qual, o entendimento da rêferida lei, se aplica a aquela.

Desta forma, considerando os fundamentos acima, verifica-se que no
caso concreto há hipotese ensejadora da dispensa de licitação prevista no art. 40 e

à regra da
necessária realizaçáo do certame licitatório, insculpida no art. 37, XXl, da

seguintes da Lei Federal no 13.979/2020, náo configurando-se ofensa
Constituição Federal de 1988.

II

-

DA RAZÃO DA E§COLHA DO FORNECEDOR E DA JUSTIFICATIVA DO

PREÇO

O

Fornecimento dos Medicamentos, lnsumos Hospitalarês

e

Kits de

Testes Rapidos para Covid-19, pela empresa TopMed Distribuidora Ltda, localizada
na Avenida Getulio Vargas no 3735

MA, inscrita no CNPJ sob

^v.

o

-

Monte Castelo

-

Cep: 65030-000

no 19.361.489/0001-55
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Sâo Luis
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12.516.519-6, é compatível com a veriÍicação do menor preço, êm decorrência da
juntada das cotações com a devida natureza do objeto do procedimento.

O valorofertado pela empresafoi o R$ 1.036.440,00 (um milháo, trinta e
seis mil, quatrocentos ê quarenta reais), razão pela qual o mesmo encontra-se
dentro dos ditames legais para referida contratação, ou seja, dentro do valor de
mercado.

No procedimento de dispensa de licitação, a justificativa de preço se dá
mediante apresentação de, no mínimo, três cotaçóes válidas de empresas do ramo
ou justiÍicativa circunstanciada se não for possível obter essa quantidade mínima.
Decidiu o Tribunal de Contas da Uniâo que:

é

Quanto ao preço,
cêrto que, mesmo nos casos de
contratações diretas, deve ser justificado, a teor do at1. 26, lll,
da Lei 8.666/93. Ressalte-se que este Tribunal tem entendido
que a apresentaÉo de cotações junto ao mercado é a forma
preferencial de se justificar o prêço em contratações sem
licitação (dispensa de licitaçâo), devendo ser cotadas, no
mínimo, 3 propostas válidas de emprêsas do ramo; ou, câso
não seja viável obter esse número de cotações, deve-se
apresentar justificativa circunstanciada (Aórdáo 156512015TCU-Plenário)
lnsta acentuar que o critério de menor preço deve resultar na escolha do
adjudicatário direto como regra geral e o meio de aferi-lo está comprovado nos autos
através da juntada de 03 (três) propostas.

A possibilidade de a Administração contratar diretamente náo a isenta de
@mprovar a regularidade dos preços e desconsiderar propostas excessivas ou
inexequíveis. Vale observar que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é
firme em indicar que a realização de pesquisa de preços de mercado, previamente à
fase externa 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 forma:

"adotar como regra a realizaçào de coleta de preços nas
contrataçõês de serviço e compras dispensadas de licitâção
com fundamento no art. 24, inciso ll, da Lei Federal no
AV. l)() COÀERCIO SÀ{- CENTRO - MIRANDA
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TCU-Plenário, Rel. Min. Lincoln

Magalhães da Rocha. DOU de 28.12.95, pag 22.603).
'Proceda, quando da realização de licitaçáo, dispensa ou
inexigibilidade, à consulta de preços correntes no mercado, ou
fixados por órgáo oficial competente ou, ainda, constantes do
sistema de registro de preços, êm cumprimento ao disposto no
art. 26, pârágrafo únicr, inciso lll, e art. 43, inciso lV, da Lei
Federal no 8.666/93, os quais devem ser anexados ao
procedimento licitatório ( ..)' Aórdão 17 0512003 Plenário.
Em jurisprudência recente, manteve o mesmo posicionamento. Vejamos

a

existência de sobrepreço ou
superfaturamento, a falta de pesquisa de mercado no âmbito
do processo de contratação direta representa irregularidade
grave, por descumprimento ao art. 26, parágrafo único, inciso
lll, da Lei 8.666/1993, sendo suficiente para a aplicaçâo de
multa pelo TCU. (Acórdão 498412018 - Primeira Câmara - TCU
29tOSl2O18) É obrigatória, nos processos de licitação,
dispensa ou inexigibilidade, a consulta dos preços correntes no
mercado, dos fixados por órgão oÍicial competente ou, ainda,
dos constantes em sistema de registro de preços. A ausência
de pesquisa de preços configura descumprimento de exigência
legal. (Aórdão 2380- Plenário, TCU, 04/09/13)

Ainda que afastada

-

Assim, veriÍca-se que, conforme disciplinado pelo TCU, que é
fundamental a obediência a pesquisa de preço, para verificar a realidade do
mercado, com o objetivo de proporcionar que a Administração não contrate com
preços exorbitantes.

III.

DA MINUTA DE CONTRATO

A Lei Federal no 13.979, de 2020 menciona algumas disposições sobre os
contratos administrativos assinados com o fulcro de fazer o enfrentamento à crise do

coronavírus, de modo que

a minuta de contrâto consta no processo em análise,

seguindo o que dispõe os artigos 54 e sêguintes da Lei no 8.666/93, bem como os

artigos 40

§

1o

ê 4-H da Lei no 13.97912020 e se adequada a situaçâo fática da

presente contratação.

Dentre as situaçôes especificas, os contratos possuem vigência de até 6

meses, sendo
A-

a

prorrogação possível enquanto perdurar
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enfrentamento da situação de emergência de saúde pública. A cessação de tal
necessidade tem o condão de apenas retirar a possibilidade de novas prorrogações,

mas os contratos continuarão a viger até o Íim de seus respectivos prazos de
vigência.

Por força do artigo 4o-H, da Lei n. 13.979/2020 restou estabêlecida a
possibilidade de prorrogação das contratações por sucessivos períodos enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento da situação de emergência de saúde
pública. No ponto, se afasta radicalmente, diante da especialidade da norma, as
discussões sobre a possibilidade ou não de prorrogaÉo inerentes as contrataçÕes
emergenciais disciplinadas pelo artigo 24, lY, a Lei n. 8.666/93. Diz o art. 4o-H que:

'Art. 4o-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de
duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por
períodos sucessivos, enquanto perdurar

a

neeessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação dê emergência de saúde
pública".

lmportantê observar que o encêrramento do estado de emergência não

acarretará

a rescisão abrupta dos contratos alusivos aos procedimentos

regidos

nesta Lei. lsto porque que os eventuais efeitos da situação de emergência serão
sentidos por mais algum tempo e aqueles que porventura foram acometidos pela
enfermidade não podem ser abandonados sem o cuidado necessário. Cite-se:

Art. 8o Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado

de
emergência de saúde internacional dêcorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019, exceto guanto aos contratos
de que trata o art. 4o-H, que obedecerão ao prazo de vigência
neles estabelecidos. (Redação dada pela Medida Provisória no
926, de 2020)

Aqui cabe fazer uma distinÇão. O Art. 4o-H condiciona a prorrogação (e

não a vigência contratual em si)

à

necessidade de enfrentamento da situação.

Ademais, o art. 80 é claro ao preservar a vigência dos contratos quando encerrado o
estado de emergência. Desse modo, o fim da emergência (ou da nêcessidade de

enfentamento dos seus efeitos) poderá eliminar
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prorrogaçôes, mas não afeta

o prazo de

vigência

já

estabelecido ou prorrogado,

muito menos é causa para a sua rescisão antecipada.

IV

- DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, que restam presentes os
pressupostos de regularidade ,jurídica dos autos, ressalvando o juízo de mérito da
Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à
analise do assessoramento jurídico, podendo o processo de contratação produzir os
efeitos jurÍdicos pretendídos com fulcro no art. 40 da Lei Federal no 13.97912020,
bem como aprova a minuta do contrato nos termos do Parágrafo Único do art. 38 da
Lei Federal no 8.666/93.
Na oportunidade encaminham-se os autos para o Gabinete do Prefeito de

Miranda do Norte para conhecimento do prêsentê parecer, bem como autorização e
prosseguimento da contratação pleiteada.
E o parecer S.M.J.

Miranda do Norte

-

Ma, 13 de Maio de 2020
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