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ASSESSORIA JURIDICA

PARECER

ÂSSUNTOI CONTRATAÇÃO DIRETA.
LICITAÇÃO.
DISPENSA DE
CONTRATAÇÃO POR f,MERGÊNCIÀ

DE SAÚDE PÚBLICA. ART. {" E
SI,GUINTES DA LEI FEDERÂL N"
13,97 9 I2,O2O.

VIABILIDA DE J URÍDICA

Trata-se d€ Processo Administrativo instauÍado com objetivo de proceder a Contratação

Emergencial de Empresa para Fornecimento de Respiradores para Uso Exclusivo no
Tratamento de Covid-19, destinados a atender a rede de saúde do município

de Miranda do Norte -

MA, conforme Memorando de solicitaÇão da Secretaria Municipal de Saúde, del3 de Abril de 2020.

Para instnrção do pÍesente processo constam nos autos os seguintes documentos:

- Solicitação da SecretaÍia Municipal de Saúde;
2 - Termo de RoGrencia (prévio);
3 - Despacho para Setor de Compras;
4 - Solicitações de Cotações de Preços
1

5

-

Cotação de Preços

- Mapa de apuração
7 - Solicitação de Dotação Orçamentaria;

6

8
I

Resposta da Dotâçào OrçaÍnentana:

Declaração de Adequação Orçamentaria;

l0 - Termo de Referencia (Aprovado);
1l - Resultados dqq Pesquisas de Preços;

12
13

-

Autorizaçâo da Autoridade Competente para CPL;
Autuação do Processo;

l4 - Parecer Tecnico da CPL;
15 * Carta de Consulta;
16

-

Minuta de Contrato
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Os autos foram encaminhados a este Núcleo Jurídico parâ emissllo de parecer.

É o relato, em síntese.

I-

DA CONTRATAÇAO EMEGENCIAL COM FULCRO NA LEI TEDERAL N' 13.9792020
Áb iniíio, observa-se que a demandâ em evidàrcia trata-se de uma hipótese de dispensa

excepcional criada pelo legislador ordináno federal. E impoÍtante destacar que a emergencialidade da

contratação tem origem com
disciplinada na Lei Federal

n'

a decÍetação de calamidade pública ern decorrência do COVID-I9

13.97912020 e Decreto Municipal

n' 2ll2O2O.

Importante mencionar que o exame dos autos processuais estão restritos aos seus aspectos

jurídicos, exclúdos, 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 especificações técnicas contidas no presente processo,
no tocante ao detalhamento do objeto da contratação, caÍacterísticâs, requisitos e avaliação do preço
estimado, foram regularmente determinadas pelo setor competente, com base em parâmetros técnicos

objetivos.

Neste diapasão, ressalta-se que

â

SecretaÍia Municipal de Saúde, nos têÍmos do

Memorando de Solicitação de 13 de Abril de 2020, destaca que a aquisição

é

justificada da seguinte

forma:

Or4 os documentos que constam nos

a

autos demonstram

necessidade da presente

contratação, para lidar com o combale ao Covid-19, conforme mencionado pela Secretaria Municipal
de Saúde.

Destaca-se que, no caso de obras, serviços, compras e alienagões para a Administraçào
Priblica" o aÍt. 37, XXI da Constituição Federal define a obrigatoriedade de prévia licitação. Vejamos:

Art. 37. A adminisÍação pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerá aos
principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
(Redação dada pela Emenda
eficiência e, tambem, ao seguinte
Constitucional no 19, de 1998)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviçog
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabelegam obrigaçôes de pâgaÍnento, mantidas as condi@es

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitiú as
exigências de qualificaçâo tecnica e econômica indispensáveis à garantia do

cumprimentodasobrigações. (Requlamento)
AV Do CoMERCIo s/N, CENTRO - MIRANIJA Do

NORTE

- CEP.:

65 495400

il(

FoNE (98) 34út

1139

'(

[ii"fr?Nil

GreIf.t?tÍd

.,/-lW

_ - €e66cEÀêo<êà+rrôêÉ-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

Por ouho lado, utilizando-se da disposiçâo constitucional e em decorrência da situação
da
catá§tÍofe sanitrí'ria mundial causada pela pandernia do COVID-l9, o Governo Federal
editou a Lei no
13.97912020, prevendo uma hipótese de dispensa excepcional, fleíbilizando ainda
os rigores legars
através da Medida Proüsória

n

92612020.

A previsão legal quo pcrmite a dispcnsa da formalização do procodirnçnto dç oontratagào
com base na situação emergencial em razão do coüd-19 não dispõe que o fato gerador seja de
calamidade natural ou fato imprevisível. AdeÍnais, ainda que se tratando de dispensa emergencial
disposta no

^Ít.

24,

lY da Lei Federal n" 8.666/1993,

esse

é o posicionamento manifestado pelo

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

E

possível ocorrer dispensa de licitação quando ficar clâÍârnsnte
caracterizada urgência de atendimento a situações que possam ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas. obras, serviços,
equipamsntos e outÍos bens, públicos ou pâÍticúaes.
Nesse caso, a contratação deve servir somente paÍa o atendirnento da
situação onergencial ou calamitosa e para etapas ou parcelas de obras e
serviços que posmm ser concluídas no prazo máximo de 180 dias
consecutivos e inintemrptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade.
Sobre esta hipótese, Joel de Menezes

Niebúr menciona

que

Para fins de dispens4 o voqábulo emergàrcia quer significar necessidade de
conhatação que não pode aguardar os trâmites ordinários de licitação
públic4 sob pena de perecimento de interesse público, consubstanciado pelo
desatendimento de alguma demanda social ou pela solução de continuidade
de atividade administrativa. Com o escopo de eütar tais gravames, autorizase a contrataçâo diret4 com dispensa de licitação pública.

No caso em apreço, o art. 4-B da Lei Federal

n'

13.979i2020 leciona que

Art. 4'-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lri,
presumem-se atendidas as condi@es de:
I - ocorrência de situação de ernergência;
necessidade de pronto âlendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a seguranga de pessoas, obÍas, pÍestação de servigos,
equipaÍnentos e outÍos bens, públicos ou particulares; e
lV limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da
situação de ernergência.

II

-

O que acontece é que independenteÍnente do fato geÍador qus enseja a contratação diÍeta,

o objeto almejado deve ser extremamente fundamental em sua condição emergencial, a fim de evitar
prejuizos a Admin i stração Pública.
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No mesmo senúdo é como entende o Tribunal de Contas da União:

A contratação direta emergencial, fimdamentada no aÍt.24, inciso IV, da Lei
Federal no 8.66611993, deve se restringir somente à parcela mínima
necessária paÍa afastaÍ a concretização do dano ou a perda dos serviços
executados, devendo a solução definitiv4 conforme o cÍlso, ser objeto de
licitação formal.
Acórdiio n" 6.439/2015 - l' Câmara.
A contratação onergencial ú deve atsnder a situâção emergencial até a
realização de nova licitação (art. 24, inciso IV, da Lei Federal n,
8.66611993\.

Acórdâo n' 2.9882014 - Plenr[rio.
A ausência ou precariedade de equipamentos e serviços públicos, que podem
ser entendidâs corno 'hrgêacia 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 8,666i 1993, a qual.
aind4 deve se resúingir aos itens estritamente necessários ao afastaÍnento de
riscos iminentes á segurança de pessoas, obras, serviços, equiparnentos e
outros bens, públicos ou pa'ticulares.
Acórdão n" 513/2013

-

Plenário.

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

L*i n'

13.97912020, no entanto, observa-se que há uma semelhança com a situação constante do art.

24, lV da Lei Geral de Licitações, razão pela qual, o entendimento da referida lei,
Desta

se aplica a aquela.

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

hipótese ensejadora da dispursa de licitação prevista
13.97912020, não configurando-se ofensa

à regra da

no art. 4o e seguintes da Lei Federal n"

necessária realização

do certame licitatório,

insculpida no art. 37, )O(I, da Constituição Federal de 1988.

II.

DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O Fornecimento de Respiradores para Uso Exclusivo no Tratamento

de

Covid-19, pela empresa J. J. da Silva & Santos Ltda, localizada na Avenida: l3 Quadra 126, n' 28 Maiobão

-

Cep: 65130-000 - Paço do Lumiar

Inscrição Estadual

N'

- MÀ

inscrita no CNPJ sob o n" 12.508.451/0001- 13 e

12.472.605-4, é compatível com a verificação do menor preço, em decorrência

dajuntada das cotações com a deüda natureza do objeto do procedimento.
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O valor ofertado pela empresa foi o RS 130.000,00 (cento e trintâ mil reais), raáo pela
qual o mesmo enconEa-se denÍÍo dos diÍames legais para referida contratação, ou sej4 dentro do valor
de mercado.

No procedimento de dispensa de licitação, a justificativa de preço se dá
apresentaÉo de,

no mínimo, três cotâções

vríüidas

de

empresas

do ramo ou

mediante

justificativa

circrmstanciada se não for possível obter essa quantidade mínima. Decidiu o Tribunal de Contas da

União que:
Quanto ao preço, é certo que, mesmo nos casos de conúatações diretas, deve
ser justificado, a teor do art. 26, III, da Lei 8.666i93. Ressalte-se que este
Tribunal teÍn entendido que a apresentação de cotações junto ao mercado é a

forma preferencial de se justificar o preço em conÍatações sem licitação
(dispensa de licitação), devendo ser cotadas. no rninimo. 3 propostas válidâs
de ernpresas do ramo, or! c{rso não seja viável obter esse número de
cotações, deve-se apresentar justiÍicativa circunstanciada (Acórdão
I 565/20 I 5-TCU-Plenririo)
Insta acentuar que o critério de menor preço deve resultar na escolha do adjudicatá,rio
direto como regra geral e o meio de afsri-lo está comprovado nos autos através

da

jutada

de 03 (três)

pÍopostas.

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

a

regúaridade dos preços e desconsideÍaÍ propostas excessivas ou inexequiveis. Vale observa que a
jurisprudência do Tribunal de Contas da União é firme em indicar que a realização de pesqüsa de
preços de mercado, pÍeüaÍnente à fase extema da licitação, é uma exigência legal para todos os
processos licitatórios, inclusive para os cÍlsos de dispensa e inexigibilidade.
Sobre o assunto, o TCU se manifestou da s€guinte foÍma:

"adotaÍ como regra a Íeâlizagão de coleta de preços nas conÍataçôes de
serviço e compras dispensadas de licitação com fundamento no ut. 24,
inciso ll, da Lei Federal n" 8.666i93" (Decisão n'ó78/95 - TCU-Plenário,
Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28.12.95, pag 22.60f\.
"Procedq quando da realizaçâo de licitação, dispensa ou inexigibilidade, à
consulta de preços corrsntes no mercado, ou fixados por órgão oficial
competente ou, ainda constantes do sistema de registro de preços, em
cumprimento ao disposto no art. 26, paragmfo rlniço, inciso lll, e üt. 43,
inciso IV, da Lei Federal n' 8.666193, os quais devem ser anexados ao
procedimento licitatório (...)" Aolrddo 1705 12003 Plenrí,rio.
Em jurisprudência recente, manteve o mesmo posicionamento. Vejalnos

Ainda que afastada a existênçia de sobrepreço ou superfaturamento, a falta
de pesquisa de rnercado no âmbito do processo de contratação diretâ
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representa inegularidade gÍave, por descumprimento ao àÍt. 26, parágrafo
único, inciso IIl, da Lei 8.66611993, sendo suficiente para a aplicagão de
multa pelo TCU. (Aórdão 4984/2018 Primeira Câmara TCU 29lO5l2O\8)
obrigarória nos processos de licitação, dispensa ou
inexigibilidade. a consüta dos preços correntes no mercado, dos fixados por
órgão oficial cômpetente oq aind4 dos constantes em sistema de registro de

-

E

preços.

A

-

ausência de pesquisa de preços configura descumprimento de

exigência lcgal. (Acórdão 2380- PlenriLrio, TCU, 04/09/13')

Assim, verifica-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 Df, CONTRATO
À Lei Federal no 13.979, de 2020

menciona algumas disposições sobre os contratos

administrativos assinados com o fulcro de fazer o enfientâmento à crise do coronavírus, de modo que
a

minuta de contrato consta no processo em análise, segündo o que dispõe os artigos 54 e seguintes da

Lei n" 8.666/93, bem como os aÍtigos 4" § 1'e 4-H da Lei

n'

13.97912020 e se adequada a situâçâo

fiítica da presente contÍatação.
Dentre as situações especificas, os contatos possuem ügência de até 6 meses, sendo a
prorrogação possivel enquanto perduraÍ a nêcessidade de enfrentaÍnento da situação de ernergência de
saúde pública,

A cessação de tal necessidade tem o condão de apenas retirar a possibilidade de novas

prorrogações, mas os contÍatos continuaÍâo a ügeÍ alé o fim de seus respectivos prazos de vigência.

Por força do aÍtigo 4'-H, da Lei

pÍorrogação das contratações

por

n.

13.97912020 restou estabelecida a possibilidade de

sucessivos períodos enquanto perdurar

a

necessidade de

enfrentaÍnento dâ sitrürção de emergência de saúde pública. No ponto, se afasta radicalmente, diante da

especialidade da norma, as discussões sobre a possibilidade ou nâo de prorrogação inerertes as
contratações emergenciais disciplinadas pelo artigo 24, IV, a Lei n. 8.666/93. Diz o art. 4o-H que:

'Art. 4"-H

Os contraros regidos por esÍa Lei terâô prazo de duraçâo de aÍé
seis meses e poderão ser prorrogados por periodos sucessivos, €nquanto
perdurar a necessidade de enfientamento dos efeitos dâ situação de
emergência de saúde pública".

Importante observar que

o

eÍrceÍramento

do estado de ernergência não acarretaÍá

rescisão abrupta dos contratos alusivos aos procedimentos regidos nesta

Lei. lsto porque que

a

os

eventuais efeitos da situação de anergência serão sentidos por mais algum ternpo e aqueles que
porventura forâm acometidos pela enfermidade não podem ser abandonados sem o cuidado necessário.
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Art. 8" Esta Lei vigoraÍá enquanto perdurar o estado de emergência de súde
intemacional decorrente do coronavírus responúvel pelo surto de 2019,
exceto quanto aos conhatos de que tratâ o art. 4qFt que obedecerão ao prazo
de ügência neles estabelecidos. (Redação dada pela Medida Provisoria n'
926, de202})
Aqui

cúe

fazer uma distinçâo. O

AÍ. 4"-H condiciona

a prorrogaçâo (e nâo a vigência

contratual ern si) à necessidade de enfrentarnento da situação. Adernais, o aÍt.

80 é claro ao preservar a

ügência dos contrâtos quando encerrado o estado de ernergência Desse modo, o fim da emergência

(ou da necessidade de enfrentamento dos seus efeitos) poderá eliminar a possibiliílade de novas
prorrogações, mas não afeta o pÍazo de ügência já êstabelecido ou prorrogado, muito menos é causa
paa a sua rescisâo antecipada

IV.DA

CONCLUSÂO
Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juizo, que restírm presentes os pressupostos de

regularidade jurídica dos autos, ressalvando ojuízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos,
econômicos e financeiroq que escapam à analise do assessoramento jurídico, podendo o processo de

contÍatação produzir os efeitos

jwídicos pretendidos com firlcro no art. 4o da Lei FedeÍal n'

13.g7gt2\2\, bern como aprova

minuta do contÍato nos termos do Parágrafo Único do art. 38 dâ I,ei

a

Federal no 8.666/93.

Na oportunidade encaminham-se os autos paÍa o Gâbinete do Prefeito de Miranda do
Norte para coúecimento do presente paÍecer, bem como autorização e prosseguimento dâ contratação
pleiteada.
É o paecer S.M.J.

Miranda do

NoÍe

Ma, 28 de Abril de 2020
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