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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAT DE IGUATU
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DARECER

N'025

OROCESSO:

ProcedÍm e nl o Licä ql ório.

ASSUNIO:

Porecer Dispenso.

!MENIA:

Controloçõo Diretq. Possibilidqde.

A Procurodorio do Município de lguotu, otrovés do despocho constonte òs
fts.30 do D|SpENSA DE L|C|TAÇÃO N" DL-27.04.00112020-PMI-FUSP|, do Presidente do
ComissÕo Permonente de Liciloções, MARIA IRANILDA LEITE, em observôncio o Lei
Federol 13.979/2020, e suo olteroçÕo otrovés dq Medidq Provisório de no 926 de 20 de
morço de 2020, Decreto Legislotivo No 545, de 08 de obril de 2020,
Relqtório:

Vem oo exome desso Procurodorio, no formo do ort.4o, dq Medido Provisório de
no 926 de 20 de morço de2020 do Lei 13.979/2020, o presenle processo odministrotivo,
que viso Controloçõo poro prestoçõo de serviços de Profissionqis poro óreo dq soúde,
de nível técnico e superior, em coróter emergenciol poro otender os necessidqdes do
Hospitol Regionol de lguolu, em decorrênciq do pondemiq do CORONAVIRUS (COVIDI e).

Fundomenfoçõo:
Sobe-se que o Porecer Jurídico em Processos Licitotórios cumpre o funçÕo de
onólise ò legolidode do procedimenlo, bem como os pressupostos formois do
controtoçÕo, ou sejo, ovolior o compotibilidode dos otos odministrqtivos produzidos no
processo de controtoçÕo público com o sistemo jurídico vigente. Desto formo, o
conveniênciq do reolizoçÕo de determinodo controtoçÕo fico o corgo do Gestor
Público, ordenodor dos despesos.

A Constituiçõo do Repúblico, em seu orÌigo 37, XXl, prevê o obrigotoriedode de
licitoçÕo poro os controtoçöes reolizodos pelo Administroçöo Públicq: XXI - ressqlvodos
os cosos especificodos no legisloçÕo, os obros, serviços, compros e olienoções serÕo
controtodos medionte processo de licitoçõo público que ossegure iguoldode de
condiçöes o todos os concorrentes, com clóusulos que estobeleçom obrigoções de
pogomento, montidqs qs condições efetivos do proposto, nos termos dq lei, o quol
somenie permitiró os exigêncios de quolificoçöo técnico e econômico indispensóveis ò
gorontio do cumprimento dos obrigoções.
A Lei n. 8.666, de 2l de junho de 1993, o chomodo "Lei dos Licitoções", foi
publicodo com o objetivo de regulomentor o citodo dispositivo constitucionol, e crior
podrões e procedimentos poro reger o controtoçõo pelo Administroçöo
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A obrigotoriedode do reolizoçöo do procedimento licitotório é um corolório do princípio

constitucionol do isonomiq, previsto no ConstituiçÕo Federql de lgBB (ort.5o, l), pelo
quol, lodos devem receber trotomento iguol pelo Estodo. Evito-se, desse modo que os
porceiros sejom escolhidos por critérios de omizode pessool e outros interesses que nõo
o do consecuçöo do finolidode público. Assim, o objeto imedioto e próprio do licitoçöo
é evitor o ocorrêncio do orbítrio e do fovoritismo. Segundo o constitucionqlisto
Alexondre de Morois, "o licitoçöo represento, portonio, o oportunidode de otendimento
qo interesse público, pelos porticulores, numo situoçÕo de iguoldode". Sempre que hojo
possibilidode de concorrêncio, sem prejuízo oo interesse pÚblico, deveró hover
licitoçöo.

A controloçÕo direlo, sem reolizoçõo do prévio certome licitotório, somente é
odmitido excepcionolmente, nos hipóteses trozidos no próprio lei. Tois situoções,
contudo, configurom-se em exceções ò regro gerol. A licitoçõo é regro; o confrotoçöo
direlo, exceçÕo.
Poro controtoçÕo de serviços, é previstq
cerTome licitolório, de ocordo com o ortigo 2o:

q obrigotoriedode do reolizoçöo

do

de publicidqde. compros, olienoções, concessões,
permissões e locoçöes do Administrqçõo Público, quondo conlrqtqdqs com lerceiros,
serõo necessoriqmente precedidos de licitoçõo, ressolvodqs os hipóteses previstos
ArI. 2o. As obrqs, serviços, inclusive

nesto Lei. (grifo nosso).
Assim, retirodos òs hipóteses de excepcionolidode, é obrigotório o reolizoçöo do
procedimenlo licitotório pelo Administrqçõo Público. Em que pese ò obrigotoriedode

reolizoçÕo de procedimento licitotório, o próprio dispositivo constitucionol
reconhece o existêncio de exceções ò regrq oo efetuor o ressolvo dos cosos
especificodos no legisloçõo, quois sejom o dispenso e o inexigibilidode de licitoçÕo.
Sendo ossim, o legislodor Constituinte odmitiu o possibilidode de existirem cosos em que
o liciioçõo poderó deixor de ser reolizqdo, outorizondo o AdministroçÕo PÚblico o
celebror, de formo discricionório, controtoções diretos sem o concretizoçõo de
certome licilotório.

de

A dispenso de licitoçöo é umo dessos modolidodes de controtoçöo direto. Nesse
sentido, o Lei Nocionol n. 8.666193, conhecido como Lei Gerol de Liciioções (LGL),
disciplino os situoçÕes, dentro do regime gerol, em que o Administroçõo Público pode
controtor sem licitoçÕo, quois sejom: os cosos de licitoçöo dispensodo (qri. l7), de
dispenso de licìtoçÕo (ort.24) e de inexigibilidode de licitoçõo (ort.25).

Dionte do importôncio do situoçöo otuol do poís, de formo emergêncio, foi
publicodo o lei federal \3.979/2020 no dio 0ó de fevereiro de 2020, o quol prevê o
possiblidode de dispenso de licitoçÕo conforme texto legol exposto oboixo.
Art.4o Fico dispensodo o licitoçöo po ro oquisiçÕo de bens, serviços e
e
cio de
insumos de soúde destinodos oo enfrentome
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soúde público

de

importôncio iniernocionol decorrente do

coronovírus de que troto esto Lei.
S l" A dispenso de licitoçöo o que se refere o coput deste oriigo é
temporório e oplico-se openos enquonto perduror o emergêncio de

soúde público

de

importôncio inÌernocionol decorrente do

coronovírus.
MEDTDA pROVtSORtA No 926, DE 20 DE

MARçO DE2O2O.

o Lei no 13.979, de ó de fevereiro de 2020, poro dispor sobre
procedimentos poro oquisiçõo de bens, serviços e insumos
destinodos qo enfrentomento do emergêncio de soÚde pÚblico de

Altero

importôncio internocionol decorrente do coronovírus.

A Lei Federol n' 8.666/93, o odministroçöo público, pode efetivomente reqlizor o
Dispenso de LicitoçÕo dos referidos serviços, conforme ortigo 24,|V do referido diplomo,
verbois:
ArI.24.

É

dispensóvelo liciioçöo:

lV- nos cosos de emergêncio ou de colomidode pÚblico, quondo

corocterizodo urgêncio de otendimento de situoçÕo que posso ocosionor
prejuízo ou compromeier o seguronço de pessoos, obros, serviços,
equipomentos e outros bens, públicos ou poriiculores, e somente poro os
bens necessórios oo olendimento do situoçÕo emergenciol ou colomitoso e
poro os porcelos de obros e serviços que possom ser concluídos no prozo
móximo de lB0 (cenlo e oitento) dios consecutivos e inintenuptos, contodos
do ocorrêncio do emergêncio ou colomidode, vedodo o prorrogoçõo dos
respectivos controtos;

A liciloçöo dispensodo, ensino Hely Lopes Meirelles, "é oquelo que o próprio lei
declorou-o como tol". José Sontos Corvolho Filho ocrescento que esto se corocterizo
pelo circunstôncio de que, em tese, poderio o procedimento ser reolizodo, mos que,
pelo porticuloridode do coso, decidiu o legislodor nöo tornó-lo obrigotório. Cobe oqui
certo discricionoriedode do ogente qdministrotivo, jó que o licitoçöo nõo é proibido.
Entretonto, este deve levor em conto que o reolizoçöo do certome deve
tombém ser vontojoso poro o AdministroçÕo e respeitor o princípio do economicidode.
A Lei n' 8.666/93, oo instituir os normos poro licitoções e coniroios do Administroçõo
Público, outorizou o dispenso de licitoçõo em vóriqs hipóteses, oindo que possível o
competiçÕo. Söo circunstôncios peculiores que qconselhom o contrqtoçÕo diretq,
desde que preenchidos os requisitos previstos em lei. Nesse coso, portonto, o legislodor
entendeu que, em funçõo do pequeno volor finonceiro envolvido, nõo se justificorio o
reolizoçÕo de um procedimento licitotório pelo Administroçõo. Depreende-se, pois,
que, nesso hipótese, em rozÕo do pequeno volor envolvido, o legisloçÕo ouforizo que se
reduzom os formolidodes prévios òs controtoções pelo Administroçõo Público.
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Dionte de todo o exposto, o dispositivo legol citodo excepciono o regro de
"o", do
exigêncio de licitoçÕo poro serviços de oté l0% do limite previsto no olíneo
inciso ll do ortigo 23 do Lei 8.666193.
No momento vigoro oDecreto 9.412, de l8 de junho de 2018, que otuolizo os
volores dos mododlidodes Oe tic¡toçAo Oe que trolo o ort. 23 do Lei n. 8.666, de 2l de
junho de 1.993, o quol oumento ém I 20% os volores dos modolidodes de licitoçõo
preços móximos hoviom sido
þrevislos no Lei g.óóó de 1g93. A último vez que os
otuolizodos foi em 1998, com o Lei 9.ó48'
Vejo os volores oiuolizodos pelo decreto:
Porq obros e serviços de engenhoriq

.
dispenso de licitoçÕo: oté o limite de R$ 33 mil;
.
no modolidode convile: olé R$ 330 mil;
¡
no modolidode Iomodo de preços: oié R$ 3,3 milhões; e
o r.ìo modolidode concorrêncio: ocimo de R$ 3,3 milhões'
Poro compros e serviços que nõo sejom de obrqs ou de engenhorio:
.
dispenso de liciloçÕo: oté o limite de R$ 17,6 mil:
o 1o modolidode convite: oté R$ 176 mil:
r
rìo modolidode tomodo de preços: oté R$ 1,4 milhõo; e
¡
rìo modolidode concorrêncio: ocimo de R$ 1,4 milhöo.
As mudonços sõo decorrentes de um estudo do Minisiério do Tronsporêncio e do
Controlodorio-Gerol do Uniöo feiio em 2017. Segundo o noto técnico, os oumenios dos
limiles sÕo medidos fundomentois poro elevor tombém o eficiêncio dos processos

licitotórios.
A regulomentoçöo dos controtos odministroiivos encontro-se previsto no ortigo 54
e seguinteiOo i"i n3 8.666193, tendo o orl. 55, do referidq normq, previsto quois sÕo os

clóusulqs que necessoriomenle deverÕo estor consignodos nos chomodos controtos
odministrotivos, sendo os seguintes: "
l- o objeto e seus elementos corocterísticos;
ll - o regime de execuçÕo ou o formo de fornecimento;
lll - o preço e os condiçÕes de pogomento, os criiérios, doto-bose e periodicidode do
reojustomento de preços, os critérios de oiuolizoçõo monetÓrio entre o doto do
odimplemento dos obrigoções e o do efetivo pogomento;
lV - os prozos de início de etopos de execuçöo, de conclusöo, de entrego, de
observoçÕo e de recebimenio definitivo, conforme o coso;
V - o crédito pelo quol correró o despesq, com o indicoçöo do clossificoçÕo funcionol
progromótico e do cotegorio econômico;
Vl - ãs gorontios oferecidos pqrq osseguror suo pleno execuçÕo, quondo exigidos;
Vll - Os direitos e os responsobilidodes dos pories, os penolidodes cobíveis e os volores
dos multos;
Vlll- os cosos de rescisöo;
rescrsoo
lX - o reconhecimento dos direitos do Administroçö
Leì;
prevìsto
no
orl.77
desto
odministroiivo
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X - os condições de importoçõo,

o dotq e o toxo de cômbio poro conversöo, quondo

for o coso;
No minuto do conlroto em epígrofe, se fozem presentes todqs os clóusulos exigidos pelo
legisloçÕo.
CONCIUSAO:

exposto, obedecidos os demois regros contidos no Lei Federol no
8.666/1993, e o Lei I 3.979/2020 e olteroçÕo otrovés do Medidq Provisório de no 926 de 20
de morço de 2020, poro dispor sobre procedimentos de Controtoçõo poro prestoçöo
de serviços de Profissionois poro óreo do soúde, de nível lécnico e superior, em coróter
emergenciol poro otender os necessidodes do Hospitol Regionol de lguotu, em
decorrêncio do pondemio do CORONAVIRUS (COVID-,l9), entende-se pelo legolidode
do odoçÕo do modqlidode de dispenso de licitoçõo, podendo ser dodo
prosseguimenlo oo processo licitotório e seus ulleriores oios, dionte do necessidode ò
controtoçÕo de umo empreso que irqbolhe com os referidos profissionois no óreq do
soúde como: médicos clínicos, médico pediotro, médico infectologistq, enfermeiros,
fisioieropeulos, técnicos de enfermogem e técnicos em rqdiologio, com o intuito de
otender o demqndo no implontoçöo de unidqde de sentinelo no qtendimento de
pocientes sintomóticos respirotórios, umo unidode de isolomento poro pocientes
suspeitos, e o implonloçöo de umo UTI Covid-19 com l0 de leitos, bem como o
funcionqmenlo do tomógrofo, é importonte que se posso dispor de profissionois
quolificodos em quontidode suficienle poro o enfrentomento oo o surTo do pondemio
do Coronovirus, doenço que é oficiolmente conhecido como COVID-19.

Ante

o

Ressolvodo o coróter opinotivo desto olçodo jurídico,
respeito oo entendimento diverso, este é o entendimento, S.M.J.
lguotu/CE, 08 de moio de 2020

/a
A FILHO
do Mu nicípio de lguolu

e com o

inonedóvel

