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ASSU TO: l EI FEDERAL 13979/2020 (MEDIDAS DE ENFRE TAME TO AO 

COVID 19) E lEI FEDERAL 8666/93 (LICITAÇÕES E CONTRATOS) 

- POSSIBILI DADE DE CONTRATAÇÃO DE BENS, SERV IÇOS E 

INSUMOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 

DE SAÚDE PÚBliCA DE IMPORTÂf\.CIA II'JTE RNAC IONAL 

DECORRENTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. 

RELATÓRIO 

Cuidam os presentes autos sobre procedi mento administrativo inaugurado pela 

correspondência ME.SMS/IÚNNN° 01 54/2020, lavrada pela Eminente Secretária Municipal de 

Saúde, Vanessa Leocádio Adami, no qual se pleiteia a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE liMPEZA E 

HI GIENE PESSOAL EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CO'-ITROlE DA 

PROPAGAÇÃO CORONAVÍRUS (COVID 19). 

Às fls. 04/31, projeto básico contendo especificidades dos bens que SE" pretende a 

aquisição; 

Às fls. 32/40, pedido de compra; 

Às fl s. 41 , despacho do Secretário Municipa l Interino de Gestão e Planejamento, 

Jonildo de Castro Muzi; 

Às fls. 51/773, constatação mercadológica; 

Às fls. 901 /995, quadro comparativo de preços simples; 

Às fls. 1113/1324, quadro de vencedores, e aprese~ntação de do( umentação 

jurídica das empresas; 

Às fls. 1326/1333, orçamento estimado; 

Às fl s. 1335/1339, relatório conclusivo do Setor de Compras; 

Às fls. 1341 /1349, despacho do Chefe de compras; 

Às fls. 1352, informação de dotação orçamentári a; 

Às fls. 1357, portaria de nomeação dos agentes fiscalizadores; 

Às fls. 1357, autorização da Secretária Municipal de Saúde; 

Às fls. 1359, autorização do Chefe do Executivo Municipa l; 

Vieram os autos a esta PGM, em XXX laudas, vo lume único, para anál1:.e e 

manifestação jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei Federal 8666193. 

Breve o relatório. Passo pois a opinar. 
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1. Como de praxe, cumpre-nos o registro basilar de que, no âmbi to da Admini ·tração 

Pública, todas as aquisições governamentais, devem observam a regra geral de erem 

preced idas pelo regular processo licitatório, conforme preceitua não apenas o art. 37, XXI da 

Constituiçflo da República, mas também artigo 2°, caput, da Lei Geral de licitações e contratos 

administrai i vos. 

2. Entretanto, dispõe a legislação infraconstitucional sobre situações excepci(>nais 

para o qui>, desde que devidamente caracterizadas, se prevê a possibil idade de :ontrdtação 

direta, seja por meio de dispensa, seja por meio de inexigibilidade de licitação, em hipóteses 

em que a realização do certame, venham revelar-se contrárias ao interesse público. 

Nesse contexto, os institutos da dispensa e da inexigibi lidade dP lic itc~ção, 

diferenciam-se, em apertada síntese, pela viabilidade ou não de competição. S.?to hipóteses, 

reitere-se, permitidas pelo texto consti tucional, em que há a contratação direta pelo Est,tdo

contratantE• com o particular-contratado. 

É dizer entretanto, que mesmo diante dessas hipóteses, a Administrd<:ão Pública 

permanecE' vincu lada ao dever de observar procedimentos basilares inerentes ~ls contratci i,'Ões 

públicas, e o seu descumprimento, pode gerar incursão em crime de responsabilidade. 

3. O presente caso, trata-se, com efeito, de criação de hipótese nova e temporária de 

dispensa de licitação, que se soma às demais previsões estabelecida- no art. 24 d.1 Lei 

8.666/93. Em resposta à grave situação epidemiológica, foi editada, em 06.02.2020, c1 Lei 

Federa l n° 13.979 que "dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergênc;a de 5aúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019". 

Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, os coronav írus (CoV) 

são uma grande fa mília de vírus que causam doenças que vão desde o resfriado comum até 

doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e a 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV). 

A doença do coronavírus (COVID-1 9) é uma nova cepa que fo i descoberta éiO f inal 

de 2019, não identificada anteriormente em humanos. Os coronavírus s3o zoonóticos, o que 

signi fica que são transmitidos entre animais e pessoas. Investigações detalhadas descobriram 

que o SARS-CoV foi transmitido de gatos civetas para humanos e MERS-CoV de CcHnelos 

dromedários para humanos. 
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Vários coronavírus conhecidos estão circulando em animais que ainda não 

infectaram humanos. Os sinais comuns de infecção incluem sintomas respi ratórios, febre, 

tosse, falta de ar e dificuldades respiratórias. Em casos mais graves, a infecção pode causar 

pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e até mesmo morte. 

4. Considera-se oportuno consignar que a presente manifestação tem o propósito de 

oferecer a Autoridade Pública Competente, orientação jurídica cé lere, tempestiva e 

moderadora, de form a a agil izar a CONTRATAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DESTINADOS AO 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAl DECORRENTE 

DA PAN DE.'vUA DE CORONAVÍRUS, enquanto durarem seus efeitos, de acordo com ..1 Lei 

13979/2020, e ainda, de acordo com a Legislação aplicáve l, notadament·e a Lei 8666/93, art. 

24, inciso IV, que assim dispõe: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

( ... ) 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, ctuando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que po~sa oca•ionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, !.erviços, 

equipamentos e outros bens públicos ou pa rt iculares, e somente para ''" bens 

necessários ao atendimento da si tuação emergencial ou calamitosa e p.tra as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no pr.n o máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contado-; da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a pro rrogação dos 

respectivos contratos. 

A Lei 13979/2020, estabelece que: 

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviço~. inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrenta mento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronaviru" de que trata 

esta lei. 

§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste ar1igo é temporária 

e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saírde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus. 

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro ne~t.1 lei 

serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede 

mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das 

informaçõeS preViStaS nO§ 3° do art. 8° da lei n° 12.527, de 18 de nOVembrO 

de 201 1, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita 

Federal do Brasil, o prazo contratual, o va lor e o respectivo processo de 

contratação ou aquisição. 

§ 3° Excepcionalmente, será possível a contratação de iornecedora de bens, 

serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou 
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com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Pllblico 

suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora du bem 

ou serviço a ser adquirido. 

Art. 4°-A A aquisiç.ão de bens e a contratação de serviço a que se refere o 

caput do a rt. 4° não se restringe a equipamentos novos, desde que o 

fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso c funcionamento 

do bem adquirido. (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

Art. 4°-8 Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nes1.1 Lei, 

presumem-se atendidas as condições de: 

I - ocorrência de situação de emergência; 

11 - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

11 1 -existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de s-erviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da 

situação de emergência. 

Art. 4°-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao 

enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a 

elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços 

comuns. 

Art. 4°-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível 

durante a gestão do contrato. 

Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e irhumos 

necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, ;erá admitida 

a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico 

simplificado. 

§ 1° O termo de referência simplificado ou o projeto básico simpli ficado a 

que se refere o caput conterá: 

I - declaração do objeto; 

11 - fundamentação simplificada da contratação; 

111 - de crição resumida da solução apresentada; 

IV - requisitos da contratação; 

V - critérios de medição e pagamento; 

VI -estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguint.es 

parâmet ros: 

a) Portal de Compras do Governo Federa l; 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 

VIl - adequação orçamentária. 

§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, 

será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput. 
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§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI 

do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 

superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de p n!ÇOS, 

hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. 

Art. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de 

serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, 

poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade 

fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisit<1s de 

habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do caput do art. "JO da Constituição. 

Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, .:-letrôni<:o ou 

presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, servi~·os e irh umos 

necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta l ei, os prazos 

dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. 

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este 

será arredondado para o número inteiro antecedente. 

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efei to 

devolutivo. 

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 

39 da l ei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata 

o caput 

Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de a té seis 

meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enqu.anto perdurar 

a necessidade de enfrcntamento dos efeitos da sit uação de emergênci a de 

saúde pública. 

Art. 4°-l Para os contratos decorrentes dos procedimentos previ~tos nesta l ei, 

a administração pública poderá prever que os contratados fi quem obrigados 

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supre!.sôcs ao 

objeto contratado, em até ci nquenta por cento do valor inicial atuali zado do 

contrato. 

Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emerg.ência de saúde 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo ~urto de 20 I 9, 

exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4°-H, que obedecerão ao 

prazo de vigência neles estabelecidos. (Redação dada pela Medida Pro,•isória 

n° 926, de 2020)" 

Pode-se então sintetizar a prescrição lega l nos seguintes termos: 

4.1. A dispensa de licitação fundamentada na Lei n° 13.979/2020 de~t i na-se 

excl usivamente à aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e nsumo~ que 
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tenham por final idade o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentP do 

coronavírus; 

4.2. A eficácia do dispositivo é temporári a, e se limita ao período enquanto perdurar 

a errergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Assim, uma vez cessada a emergência de saúde, dado a ser aferido concretameniP no 

cont•~xto fático da unidade federativa que aplicaria a norma, inviável se tornará a 

realiLação de dispensa de licitação por tal fundamento, ressalvada a duraç;io dos 

contratos pactuados sob a égide desta Lei, que perdurarão até o término de seu pra;o de 

vigência, salvo hipótese de eventual rescisão, nos termos do art. 8° da LC'i n° 

13.979/2020; 

4.3. As aquisições reali zadas com base no dispositivo deverão ser imediatélmente 

disponibil izadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), 

contt-!ndo, no que couber, além das informações previstas no § 3° do art. 8° da Le-i n° 

12.527/2011, o nome do contratado, o número de sua inscri ção na Receita Federc~l do 

Brasi l, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação o~; aquisição. 

Aler1e-se que a presente exigência, específica para o dispositivo em co;nento, não 

d i sp(~nsa a publicação dos atos administrativos realizados nos respectivos prece~ <t<; de 

aqui ~, ição, por força de outros atos normativos que assim o estabeleça. 

4.4. Excepcionalmente, quando houver demonstração inequívoca da existência de 

um único fornecedor para determinado bem ou serviço, será admissível a contrataçZ10 de 

empresa que esteja com inidoneidade dec larada ou com o direito de pil rti cip<J r de 

licitação ou contratar com o Poder Público suspenso. 

4.5. Admite-se a aquisição de bens e contratação de serviços, que envolvam 

equipamentos usados, desde que o fornecedor se responsabi lize pelas plenas condições 

de u.;;o e funcionamento do bem adquirido. 

4.6. Presumem-se atendidas, nas dispensas de licitação objeto da Lei n° 

13.979/2020, não havendo, assim, necess idade de comprovação: 

4.6 .1. Ocorrência de situação de emergência; 

4.6.2. Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

4.6.3. Existência de ri sco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e 

4.6.4. Limitação da contratação à parcela necessári a ao atendimento da !-ituação de 

emergência. 
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4.7. Para a contratação dos bens e serviços em comento, será admitida a apresentação de 

termo de referência simpl ificado ou de projeto bás ico simplificado com o:. elementos 

constantes do art. 4°-E, §1° da Lei n° 13.979/2020; 

4.8. Excepciona lmente, e mediante justificativa expressa da autoridade competente, c;erá 

dispensada a estimativa de preços a que alude o art. 4°-E, VI da Lei n° 13.979/2020; 

4.9. Mediante justificativa nos autos, poderá o Poder Público contratar os bens e serviços 

objeto da Lei por valores superi ores à estimativa real izada, em razão oe oscil c~ c~ões 

ocas ionadas pela variação de preços. 

4.10. Havendo restri ção de fornecedores ou prestadores de serviço, pode a autoridade 

competente, excepcionalmente e mediante justificativa, dispensar a apresentação de 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhi sta ou, ainda, o curnprim€'nto de 

um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apres:!ntação de 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constitu ição. 

4.11 .A duração dos contratos regidos pe la Lei n. 13.979/2020 l imita-s€' a 6 meses, podendo 

ser o período de vigência prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a 

necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde 

pública. 

4.12. Para os contratos regidos pela referida Lei, pode a administração pública prever que os 

contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acrésc imos 

ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do va lor inicial 

attt alizado do contrato. 

5. À hipótese em estudo, verificam-se também presentes as d€'mais cordicionante 

gerais necessários às contratações públi cas, como autorização do ordenador dP. despesas, 

levantamento de preços de mercado, elaboração do orçamento estimado, previsão 

orçamentária e, ainda, apresentação de documentos de habil itação do contratado que 

denotem sua aptidão para a execução do contrato, observando-se, quando necessário e 

devidamente juslificado, as excepcionalidades previstas no texto legal. 

6. Importa dizer também que, em que pese a situação de urgência e emergência estar 

flagrantemente caracterizada e ensejar a pontual medida por parte da Administração Pública, 

para toda e qualquer contratação em que haja indícios de cometimento de falta administrativa 

por parte de agentes públicos, deverá ser instaurado procedimento de sindicJ.nci<l, para 

apuração e apl icação de eventuais medidas disciplinares, quando cabíveis. 
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7. À guisa de conclusão, registramos que de forma precedente às contratações, 

devem ser observadas as seguintes recomendações, ainda que já manifestas anteriormente: 

7.1. Formalizem-se os procedimentos em conformidade às orientações con tidas na IN 

SC:O n° 005/2012. 

7.2. Junte-se aos autos a autorização do ordenador de despesas; 

7.3. Indique-se a prévia dotação orçamentária; 

7.4. Proceda-se à indicação dos agentes fi scalizadores, nos termos do art. 67, da Lei 

8666/93, cujo nome e matrícula constarão dos autos, bem como cien ti.:ique-os do 

múnus público a eles conferidos; 

7.5. Atente-se para a publicidade exigida pelo art. 26, caput, da Lei n° U.666/93, e 

àquela requerida pelo parágrafo 2°., do art. 4°, da Lei 13979/2020, como condiçdo de 

eficácia à futura contratação; 

7.6. Atentem-se para as disposições contidas no art. 25, §2°, ela Lei 86ó6/93, que 

d hpõe sobre hipóteses de comprovado SUPERFATURAMENTO, na qual responderão 

solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública, o prestador de SPrviços e o 

agente públ ico responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis 

7.7. Promova-se a conferência de todas as cópias de documentos constante~ dos autos, 

registrando em cada uma delas a certificação "confere com a original", d(~vidamente 

autenticado pelo Gestor de Contratos; 

7.8. Confira-se a todos atos praticados a mais ampla publicidade possível, mormente 

por meio do endereço eletrõnico do Município de lúna e nos demais meios legais 

exigíveis. 

8. A NTE AO EXPOSTO, observadas as condicionantes legais aqui expostas e instruído o 

feito com todos os elementos elencados, não vislumbramos óbice às contratações 

emergenciais realizadas para atendimentos aos fins e nos limites aqui delineados. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Encaminhe-se para apreciação do Douto Procurador-Geral do M unic!pio, Dr. San 

Martin Donato Roosevelt. 

lúna-ES, 13 de abri l de 2020. 
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