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ASSESsoRTA JunÍorc,c,

PARECER

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DIRETA.

DTsPENsA DE

r-Ictr.tçÃo.

coNrnlra,çÃo PoR nlrr,ncÊxcr.l
or, s,cú»n púnlrcl,. ART. {" E
SEGUINTf,S DA LEI FEDERAL N"
t3.g7g t2020,

vIABILIDADE .runÍotca

Trata-se de Processo Administrativo instaurado com objetivo de proceder a a Contratação

Emergencial de Empresa paa Fomecimento De Medicamentos, Materiais de Consumo Medico

Hospitalar e Materiais de Limpeza Hospitalar, para uso no Combate ao Covid 19, destinados a
atender a rede de

súde do município de Miranda do Norte - MA, conforme Memorando de solicitação

da Secretaria Municipal de Saúde, de

l3 de Abril de 2020.

PaÍa insEuçâo do presente processo constam nos autos os seguintes documentos

I
2

Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde;

Termo de Referencia (prévio);

- Despacho para Setor de Compras;
4 - Solicitações de Cota@es de Preços
5 - Cotaçâo de Preços
3

6

Mapa de apuração

- Solicitação de Dotação Orçamentaria;
8 - Resposta da Dotaçào Orçamentaria;
7

9

-

Declaraçào de Adequação Orçamantana;

l0 - Termo de Referencia (Aprovado);

I

- Resultados das Pesquisas de Preços;
l2 - Autorizâçâo da Autoridâde Competente paÍa CPL;
13 - Autuação do Processo;
l4 - Parecer Tecnico da CPL:
I

l5

Carta de Consulta:

l6

Minuta de Contrâto

-
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Os autos foram encâÍninhados a Êste Núcleo Jurídico paÍa eÍnissão de parecer

É o relato, em síntese.

I

-

DA CONTRATAÇÃO DMEGNNCIAL COM TULCRO NA LEI FEDERAL N' 13.979T2020

Ab inilio, obseÍva-se que a deÍnaÍlda em evidência tÍala-se de uma hipótese de dispensa
excepcional criada pelo legislador ordiniirio federal- É importante destacaÍ que a emergencialidade da

contratação tem origern com

a decÍetação de calamidade pública ern decorrência do COVIDI9

disciplinada na Lei Federal no 13.979/2020 e DeeÍeto Municipal no 2ll2020.
Importante mencionar que o exame dos autos pÍocessuais estão restritos aos seus aspectos

jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Desta formÀ suburtende-se que a
autoridade competente se atentou as necessidades da AdministÍação.

Ademais, presume-se ahda que as especificações técnicas contidas no presente proc€sso,
no tocelte ao detalhamento do objeto da contratação, características, requisitos e avaliação do preço
estimado, foram regularmente determinadas pelo setor competentg com base ern parâmetros tecnicos
objetivos.

Neste diapasão, ressalta-se que

a

Secraaria Municipal de Saúde, nos termos do

Mernorando de Solicitação de 13 de Abril de 2020, destaca que a aquisição é justificada da seguinte
forma: "(inserir justificativa da contratação)".

Ora, os documentos que constam nos autos demonstram a necessidade da presente
contratação, em razão da essencialidade que os proÍissionais devem estar capacitados para lidar com o
combate ao Covid-19, conforme msncionado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Destaca-se qug no caso de obras, serviços, compras e alienações para a Administração
Priblica, o art. 37,

)O

da Constituição Federal define a obrigatoriedade de

prwia licitação. Vejanos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
principios de legalidade, impessoalidade, rnoralidade, publicidade e
(Redaçào dada pela Emenda
efrciência e, tambem, ao seguinte
Constitucionâl n" 19. de 1998)
)O(I - ressalvados os cÍrsos especificados na legislação, as obras, servigos,
compras e alienações seÍâo contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os côncoÍrentes, com
cláusulas que estúeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposê nos termos da lei, o qual somente permitiná as
exigências de qualificação técnica e econômica indispenúveis à garantia do
cumprimentodasobrigagões. íResulamento)
AV.IX)COIVGRCIO
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Por outro lado, utilizando-se da disposição constitucional e em decorrência da situação da
catastrofe sanitií,ria mundial causada pela pandania do COVID-I9, o Governo Federal editou a Lei
13.91912020, prevendo uma hipótese de dispensa excepcional,

n'

fleúbilizando ainda os rigores legais

através da Medida Provisória no 92612020.

A prcüsâo legal quc pennito a dispcnsa da formalização do proccdimonto de contratagão
com base na situação emergencial em razão do Coúd-19 não dispõe que o fato gerador seja de
calamidade natural ou fato imprevisível. Adernais, ainda que se tratando de dispensa emergencial
disposta

no àÍt. 24, lV da Lei Federal no 8.66611993,

esse e

o posicionamento manifestado pelo

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

É

possível ocorrer dispensa

de licitação quando ficar

claraÍnente

a situações que possam ocasionar
s€gurança de pessoas, obras, serviços,

caraúeÍizada urgência de atendimento

prejúzo ou comprometer

a

equipaÍnertos e outros bens, públicos ou particulares.

Nesse caso. a contratação deve servir somente para o atendimento da
situação anergencial ou calamitosa e para etapas ou parcelas de obras e

serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias
e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou

consecutivos
calamidade.

Sobre esta hipótese, Joel de Menezes

Niebúr menciona

que

Para fins de dispens4 o vocábulo emergàrcia quer significar necessidade de

contratação que não pode aguardar os trâmites ordinários de licitação
pública, sob pena de perecimento de interesse público, consubstanciado pelo
desatendimento de âlguÍna demanda social ou pelâ soluçâo de continüdade
de atividade administrativa. Com o escopo de evitar tais gravames, autorizase a contrâtação direta, com dispensa de licitação pública.
No caso em apreço, o

aÍ. 4-B

da Lei Federal

n'

13.97912020 leciona que

Iri,

Art. 4o-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta
presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de ernergência;
necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
eqúpaÍnentos e outros bens, públicos ou particulares: e

ll

lV -

limitação da contralâção à parcela necessária ao atendimento da

situação de ernergência.

O que acontec€ é que independentemente do fato gerador que enseja a contratação direta,

o objao almejado deve ser extremamente fundamental em sua condição emergencial, a fim de evitar
prejuízos a Administração Pública.
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No mesmo sentido é como entende o Tribunal de Contas da União:

A contratação direta emergencial, fundamentada no aÍt.24, inciso IV, da L,ei
Federal n' 8.66611993, deve se restringir somgnte à parcela mínima
necessária para afastar a concretização do dano ou a perda dos s€rviços
executados, devendo a solução definitivq conforme o caso, ser objao de
licitação formal.
Acórdâo n" 6.4.192015 - l' Câmsra.
A contratâção emergencial só deve ateader a sihraçào ernergencial até a
realização de nova licitação (art. 24, inciso IV, da Lei Federal n'
8.666il993\.
Acórdão n' 2.9882014 - Plenário.
A ausência ou precariedade de equipamentos e serviços públicos, que podem
ser entendidas como '\rgência controlada", não caracterizam por si sós a
impreüsibilidade e a excepcionalidade exigidas pffâ â contratação direta
fi.rndamentada no inciso IV do art.24 da Lei Federal n'8.666/1993, a qual,
ainda deve se restringir aos itens estritamente necessários ao afastarnento de
riscos iminentes á segurança de pessoas, obras, serviços, equipanentos e
outros bens, públicos ou paÍiculares.
Acórdão n" 513/2013

-

Plenário.

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

I*i

no 13.97912020, no entanto, obs€rya-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,

se

aplica a aquela.

Desta forma, considerando os firndamentos acima, verifica-se que no cÍtso concreto há

hipótese ensejadora da dispensa de ücitaçâo prevista

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

13.979/2020, não configurando-se ofensa à regra da necessária realizzção do certame licitatôrio,
insculpida no art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988.

II - DA RAZÃO DA ESCOLHÂ DO FORNECf,DOR

E DA JUSTIFICATTVA DO PREÇO

O Fomecimento De Medicamentos, Materiais de Consumo Medico Hospitalar e

Materiais de Limpeza Hospitalar, paÍa uso
Disaibuidora de Medicamentos Saúde

-

Vemrelha

-

& Vida Ltd4

no

Combate ao Covid 19, pela empresa

localizada na Avenida das Nações Unidas n" 834

Cep:64019-230 Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob o no 10.645.510/0001-70

e

Inscrição Estadual N" 12.516-519-6, é compatível com a verificação do menor preço, em decorrência
da

juntada das cotações com a deüda natureza do objeto do procedimento.
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O valor ofertado pela empresa foi RS 137.878,97 (cento e trinta e s€te mil, oitoc€ntos e
s€têntâ e oito reais e noventa e serc centavos), razâo pela qual

o mesmo encontra-se dentro dos

ditarnes legais para referida conhatação, ou sej4 denro do valor de mercado.

No procedimento de dispensa de licitação, a justificativa de preço se dá mediante
apresentação de, no mínimo, três cotações vrí,lidas de empresas do ramo ou justificativa
circunstanciada 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 contratações diretas, deve
ser justificado, a teor do út. 26, lll, da Lei 8.ó66193. Ressalte-se que este
Tribunal tem entendido que a apresentação de cotações junto ao mercado é a
forma preferencial de se justificar o pÍeço em contratâções sem licitação
(dispensa de licitação), devendo ser cotadas, no rnínimo, 3 propostas viilidas
de ernpresas do ramo; ou, cÍrso não seja viável obter esse número de

cotações, deve-se apresentar justificativa ciÍcunstânciada (Acórdão
1

565/20 I 5-TCU-Plenririo)

lnsta acentuar que o critério de menor preço deve resultar na escolha do adjudicauírio
direto como regra geral e o meio de aferilo está compÍovado nos autos atraves da juntada de 03 (três)
propostas.

A possibilidade de a Administração contratar diretaÍnente não a isenta de comprovar a
regularidade dos preços e desconsiderar propostas exc€ssivÍls ou inexeqúveis. Vale observa que a
jurisprudência do Tribunal de Contas da União é

frme em indicar

que a realização de pesquisa de

preços de mercado, preúamente à fase extema da licitação, e uma exigência legal para todos os
processos licitatórios, inclusive para os cÍrsos de dispsÍlsa e inexigibilidade.
Sobre o assunto, o TCU se manifestou da seguinte forma:

"adotar 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-Plenário,
Rel- Min. Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28.12.95, pag 22.603).
"Proceda quando da realizâção de licitação, dispensa ou inexigibilidade, à
consulta de pÍeços corrsntes no mercado, ou fixados por órgão oficial
competente ou, aind4 constantes do sistema de registro de pre4os, em
cumprimcnto ao disposto no al"t. 26, parágrafo único, inciso lll, a ut. 43,
inciso IV, da Lei Federal n' 8.666193, os quais devem ser anexados ao
procedimento licitatório (...)" Aórdão t 705/2003 Plenrírio.
Em jurisprudência recente, maÍrteve 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 direta
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representa inegularidade grave, por descumprimento ao aÍt. 26, parágÍafo
único, inciso lII, da Lei 8.666/1993, sendo suficiente paÍâ a aplicação de

multa pelo TCU. (Aórdão 49841201& - Primeira Câmara - TCII 2910512018) E obrigatôri4 nos processos de licitagão, dispensa ou

inexigibilidade, a consulta dos preços correntes no mercado, dos fixados por
órgão oficia1 cornpetente oq ainda dos constantes em sistema de registro de
preços. A ausênc'ia de pesqúsa de preços configura descumprimento de
cxigência legal. (Acórdão 2380- Plenií,rio, TCU, 04/09/13)
Assirn, 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
Adrninistração não contrate com preços exorbitantes.

III - DA MINUTA DE CONTRATO
A Lsi FedeÍal n' 13.979, de 2020 menciona

algumas disposições sobre os contratos

adminisrativos assinados com o fulcro de fazer o enfrentaÍnento à crise do coronavírus, de modo que
a minuta de conhato consta no pÍocesso em anáIise, sggündo o que dispõe os artigos 54 e seguintes da

tei n'8.666/93,

bem como os artigos 4" §

I'e

4-H da t-ei n" 13.979D020 e se adequada a situaÉo

fiática da presente con&atagão.

Dentre as situações especificas, os contratos possuêm vigência de até 6 meses, sendo a
prorrogação possivel enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da situação de ernergência de
saride pública.

A cessação de tal necessidade tem o condÍio de aporas retirar a possibilidade de novas

pÍôÍrôgâdes, mas os contrato§ continuarão a ügsr até o fim de seus respectivos prazos de vigência.
Por força do artigo 4'-H, da Lei

pÍoÍrogaçâo das coníatações

poÍ

a.

13.97912020 restou estabelecida a possibilidade de

sucessivos psríodos enquanto perdurar

a

necessidade de

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública. No ponto. se afasta radicúnente, diante da

especialidade da norm4 as discussões sobre a possibilidade ou não de proÍrogação inerentes as
conhataÉes emergenciais disciplinadas pelo afigo 24, IV, a Lei n. 8.666193. Diz o art. 4o-H que:

'Art. 4"-H

Os contÍatos regidos por esta Lei terão prazo de duraçâo de até
seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquânto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos dâ situação de
emergência de saúde pública".

ImpoÍtante observar que

o

encerâmento do estado de emergência não acarretaÍá a

úrupta dos contratos alusivos aos procedimentos regidos nesta Lei. Isto porque que os
eventuâis efeitos da situação de anerg&rcia serão sentidos por mais alguÍn tempo e aqueles que

rescisão

porventura foraÍn acometidos pela enfermidade não podem ser abandonados sem o cuidado necessririoCite-se:
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Art. 8'Esta Lei vigorará enquanto peÍdurar o estado de emergência de saúde
intemacional decorrente do coronavírus responúvel pelo surto de 2019,
exc€to quanto âos contratos de que úata o art. 4'-H, que obedecerâo âo pràzo
de ügência neles estabelecidos. (Redação dada pela Medida Provisoria n"
926, de2020)

Aqü cabc

faznr

ma

distingâo. O Art. 4'-H condiciona a prorrogaçâo (e não a vigência

contÍafual em si) à necessidade de enfrentamento da situação. Adernais, o art.

8'é

claro ao preservar a

vigfucia dos contratos quando encerrado o estado de emergência. Desse modo, o fim dâ emergência

(ou da necessidade de enfrentâmento dos seus efeitos) poderá eüminar a possibilidade de novas
pÍorÍogações, mas não afeta o prazo de vigência

já estâbelecido ou prorrogado, muito menos

é causa

Para a sua rescisão antecipada

IV.

DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, conclú-se, salvo melhor júzo, que restam presentes os pressupostos de

regularidade juríüca dos autog ressalvando o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos,
econômicos e financeiroq que escapam à analise do assessoramento juridico, podendo o processo de

contÍatação produzir

os efeitos juridicos pretendidos com firlcro no

l3.g7gl2)2}, bern como aprova

a

aÍ.

4o da Lei Federal n"

minuta do conÍato nos termos do Paágrafo Único do

aÍ.

38 da

ki

Federal n" 8.666193.

Na oportunidade encaminhaÍn-se os autos paÍa o Gabinets do Prefeito de Miranda do

NoÍe pâra coúecimento do

presante paÍecer, bern como autorização e pÍosseguimento dâ contatação

pleiteada.
E o precer S.M.J.

Miranda do

NoÍe

Ma- 23 de Abril de 2020
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