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PORTARIA NQ 2.©7X, DE il DE DE 2020

Cndencia temporariamente rhunic pios a receberem incentivos
financeiros referentes aos Centros de Atendimento jpata
Enfrentamento da COVID-19. em caráter excepcional e
temporário. considerando o cenário emergeacial ; de:: saúde
pública de importância nacional e internacional. decorréntê do
coronavif'us.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO. no uso das atribuições que ihe confere o aü. 87,
parágrafo tltnico, Incisos f e 11. da constituição. e tendo em vista o disposto no $ 7o do art. 3' da Lei Ra 13i979,
de 6 de fevereiro de 2020. que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de sàilde
pública de importância internacional decorrente*dQ.:.Coronavírus responsável pel.o surto de 2019, e

Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, (ESPIN) em decotrãrlcia
da !afecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-].9}, deck.brada por meio da Pot'tarja Ro 188/GM/M$. de
3 de fevereiro de 2020:

:'''\

Considerando a Portaria Ro 356/GM/MS, de ll de março de 2020. que dispõe" soba'e a
regue.amentação e operacionaLização do disposto na Lei n' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; e

Considerando a Portal'la Ro 1.445/GM/MS, de 29 de maio de 2020. que institui os Centrói de
Atendimento para Enfrentamerlto da Covid-19. em caráter excepcional e temporário, considerando o
cenário emergencial. de saúde pública de importância irlternacional. decorrente do coronavírus (Cov]dL].9),
resolve:

Art. !ü Ficam credenciados temporariamente os estabel.ecimentos de saúde descritos no;anexo
a esta .l?olaria a receberem o incentivo de custeio deferente aas Centros de Atendímentó para
Enfrentátnento da COVID-19. em :caráter exceÕciorlàl e temporário e com periodicidade mensal de
transferêrlcia. caso não exista netihtima irreglilaridadlá que motive a suspensão, conforme Portaria no
3..445/GM/MS, de 29 de maio de 202ó."\

Parágrafo único. Os recursos 6r$ámentários de que trata esta Portaria correrão por cohtã do
Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática IO.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamehtã da
Emergência de Saúde Pública de }mportâncla Internaciona! Decorrente do Coronavírus - Nacional. -lPlnno
Orçamentárlo; CV50 - Medida Provisória no 976. de O de junho de 2020). cam Empada orçamentárià de
R$43,080.ó00,00 (quarenta e três milhões e oitenta mi! reais)

Art, 2a O Fundo Nacional. de Saúde (FNS} adotará as medidas necessárias para as transferêhêias
de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos Municipais e Distrital de Sande. em
conformidade com os processos de pagamento Instruídos,

Art. 3o Esta Portal'ia entra em vigor na data de sua publ,ilação, com vigência nas competêrleias
financeiras dejuho de 2020 a setembro de 2020

ANEXO
EDUARDO PAZUELLO

Estabelecimentos de sat)de crederlciados temporariamente e aptos a receberem custeio como
Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19

UF l IBGE l Município CNES Serviço Credenciado
Temporariamente

Vai.or
Mensal.

Val.or Totài.ii 3
competêhéjas



Centro de Atendimento para
AC, ' 120017 CAPiXABA 1 5086949 1 Enfrentamento da Covid-19

! . TIPO l

1:1 1ilii i l:HgR:g ."".. Êslsgg:s:'13:wg'
Centro de Aterldimento paraCentro de Atendimento para

AP 160Q30 MACAPA 2020602 Enfrentamenta da Covid 19

Centro de Atendimento para

AP i60030 MACAPA 2020599 çlggen3tamento da Covid-19

Centro de Atendimento para
AP 160030 MACAPA 6585604 i Enfrentamento da Covid-19

Centro de Atendimento para

AP .160030 ' MACAPA 0198021
Enfrentamerlto da Covid-19
TtP03
Centro de Atendimento para

BA 290035 ADUSTtNA 0183741 l Enfrentamento da Covíd-19
l TIPO t
Centro de Atendimento para

BA 290200' ARACATU 0185604 l Enfrentamento da Covid-19
. TIRAI

Centro de Atendimento para

BA 2904QO BON}NAL {2386267
Enfrentamento da Covid-19

Ê TIPO t

Centro de Atendimento para
BA 290510 CAEM : 0218243 i Enfrentamento da Covld-!9

i TIPO l
Centro de Atendimento para

BA 290870 CONDEUBA .4024745
i Enfrentamento da Covil-19
; TtPQ l
Centro de Atendimento para

BA 291280 1BtRAPUA 0184896 l Enfrentamento da Covid-19
} TIPOI
Centro de Atendimento para

BA '291380 .iPECAETA ''
l ól.ü5à80 i Enfrentamehto da Covid-19
l : ITiPOI

Centra aé Atendimento para
BA 291420 1RAIUBA 2413647 i EnfrehtaMento da Covld-19

TIPO !
Centro de Atendimento para

BA 291460 PRECE .0214116
Enfrentamento da Covid-19

i TIPO 2
Centro de Atendimento para

BA. 291465 ITABELA 0219711 i Enfrentamerlto da Covld-19

Centro de Atendimento para

.BA 29t560 { ITAMARAIU 10197661
l Enfrentamento da Covid-19
; TIPOI
Centro de Atendimento para

BA .291740 {JACARAC! 0183075
l Enfrentamento da Covtd-19
TIPOS
Centro de Atendimento para

BA '291915 LAPÃO {0196894
i Enfrentamenta da Covil-19
: T}POI

Centro de Atendimento para

BA }291990 '.MACURURE
1 2493268 ; Enfrentamento da Covid-19
! TIPOI

: :;:lllili mB'É"' :."«.: Êssgg:s:'lg:wr
Centro de Atendimento para

BA 292í30 MILAGRES 0207020 1 Enfrentamento da Covid-19

:: 1: : 1, n a: «. «"f 8$!E.âH'lmsw

6ó.000.00 ! 180.000.00
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432110

420140

420320

420380

420390

420500

420520

420600

420845

420900

421150

421170

421650

421770

280010

280220

280550

280690

351040

35B2D

3'51550

351750

351990

TAPAS

ARARANGUA

CAM BORfU

CANOiNHAS

CAP}NZAL

DIONtSIO
CERQUEIRA

ER\al VELHO

GOVERNADOR
CELSO RAMOS

ITAPOA

JOACABA

NOVA TRENTO

ORLEANS

SAO JOAQUIM

SOMBRIO

AMPARO DE SAO
FRANCtSCO

FEIRA NOVA

FOCO VERDE

SAO FRANCISCO

CAPA\aRI

CRISTAIS '
PAULISTA

FERNAN DOPOLiS

GUAPIACU

0207594

0100315

0198811

9900438

0190845

2378604

2300168

2418843

0214264

0200891

9937668

0192325

OÚ3éé9'0

017 254.

5125359

2477173

0189065

2423359

0181250

2746050

0205613

5936691

2053357

Centro de Atendimento
para Enfrentamento da
Covid-19 TIPO l

Centro de Atendimento
para Enfrentamento da
Covid-!9 T}PQ !

Centro de Atendimento
para Enfrentamento da
Covãd-19 TIPO 2

Centro de Atendimento
para Enfrentamerlto da
Covid-!9 TIPO l
Centro de Atendimento
para Ertfrentamento da
Covid-!9 TIPO l
Centro de Atendimento
para Enfrerltamento da
Covid-19 TIPO !

Centro de Atendimento
para Enfrentamento da
Covid-19 TÔPO ].

Centro de Atendimento
para Enfrentamento da
Covid-19 TIPO l
Centro de Atendimento
para Enfrentamento da
Covld-19 TIPO 3.
Centro de Atendimento
para Erlfrentamento da
Covid-19 TIPO l
Centro de Atendimento
para Enfrentamento da
Covid-19 TIPO l

Centro de Atendimento
para Enfrentamento da
Covid-19 TIPO 3.

Centro de Atendimento
para Ehfrentamento da
COüid.:19 T+P0 3.

Céhtro de Atendimento
para Enfrentamento da
Covíd-19 TIPO l
Centro de Atendimento
para Enfrerltamento da
Covid-19 TIPO l

Centro de Atendimento
para Bnfrentamento da
Covid-19 TÔPO l

Centro dé Atendimento
para Enfrentamento da
Covid-19 TIPO l
Centro de Atendimento
para Enfrentamento da
Covid-19 TIPO l
Centro de Atendimento
para Enftentamento da
Covid-19 TÔPO l

Censo de Al:êndimeütó
para Enfrentamentó dõ
(3Óüd í9::;RPO í

Centro de Atendlmenta
para Enfrerttamento da
Covld-19 TIPO !

Centro de Atendimento
para Enfrentamento da
Covid-!9 TIPO l
Centro de Atendimento
para Enfréntamento da
Covid-19 TIPO l

R$ 60.000.00

R$ 60.000,00

R$ 80.000,00

R$ 60.000,00

R$ 60.000.00

R$ 60.000.00

R$ 60.000,00

R$ 60.000,00

R$ 60.000.00

R$ 60.000.00

R$ 60.000,00

R$ 60.000.00

R$ 60.000.00

R$ 60.000.00

R$ 60.000,00

R$ 60.000.00

R$ 60.000.00

R$ 60.000,00

R$ 60.000.00

l!$ 60.000.0Q

R$ 60.000,00

R$ 60.000.00

P$ 60.000,00

240.000.QO

R$ 180.ÕÓ0,00

R$ 180.óó0.00

R$ 180.ÕQ0,00

p$ 180.ÕQO,oo

R$ 180.õao,oo

p$ i80.Õdo,oo

R$ 180.000.00

R$ i80.0dO.OO

R$ 180.DÓ0.00

R$ 180.õó0.00

R$ 180.0Õ0.00

R$ 180.ÕÓO,Oó

R$ 180.bÓ0,00

R$ 180.ÕÕ0,00

R$ 180.000,00

R$ 180.ÕdQ.00

n$ ieo.OQO.oo

R$ 180.0Q0.00

R$ iSO.Oóo.oo

p$ íeo.õdo.oo
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Total.

352430 í JABOTICABAL

352780 i LUPEPCí0

352860 ! MANDURf

35332S i NaVAiS

353715 : PEDRINHAS
; PAULISTA

353820 ! PINHALZ.ANHO

354075 ê PaTiM

354160 : PROMISSÃO

354310 RIBEIRAO
!.CORRENTE

354490 } FALES OLIVEIRA

"«'o :g'#éWZ oo
354780 ' SANTO ANDRE

355610 } lüALENTIM
i GENTIL

355650 ' \#ARZEA
; PAULISTA

!70825 ! FORTALEZA DO
i TABOCAO

171610 : PARAÍSO DO
TQCANTINS

: OCANTINSnz020 j#AOwlaucLDO

172049 í SAO VALERIA

203 Municípios

Centro de Atendimento
0299540 l para Enfrêntamento da

Covld-19 TIPO 2
Centro de Atendimento

2051516 1 para Enfrentamerlto da
Covid-19 TIPO ].

Centro de Atendimerlto
0105007 i para Enfréntamertto da

Covld-3,9 TIPO !

Centro de Atendimento
7499922 1 para Enfrentamerito da

Covid-19 TIPO l

Centro de Atendimento
2071835 l para Enfrentamento da

Covid-19 TIPO !

Centro de Atendimento
2075164 : para Enfrentamento da

Covid-19 TIPO l.
Centro de Atendimento

4049241 . para Enfrentamento da
Covld-19 TIPO l
Centro de Atendimento

2790211 para Enfrentamento da
Covid-19 TÔPO l
Centro de Atendimento

2779803 para Enfrentamento da
Covld-19 TIPO l
Centro de Atendimento

0208892 1 para Enfrentamento da
Covid-19 TIPO l
Centro de Atendimento

2030284 l pata Enfrentamento da
Covid-19 TIPO l

Céntfó dé Atendimento
0205141 i pára Enfréntamento da

Covid-19 TIPO 3
Centro de Atendimento

2038420 i para Enfrentamento da
Covld-19 TIPO l

Cena!"o de Atendimento
0204463 l para Enfrentamento da

Covid-19 TIPO 2
Ceptro de Atendimento

2680238 para Enfrentamento da
Covid-19 TIPO í
Centro de Atendimento

0198285 l para Enfrentamento da
Covid-19 TIPO !

Centro de Atendimento
0213268 l para Ertfrentamento da

Covid-19 TIPO l

Cehtfo de Atendimento
3939073 i para Enfrentamertto da

Covid-19 TIPO l

224 Centros de Atendimento para
Enfrentamento da Covid-!9 .

R$ 80.000,00

R$ 6C.000,00

R$ 60.000.00

R$ 60.000.00

R$ 60.0Q0,00

R$ 60.000.00

R$ 6a.ooo.oo

R$ 60.000.00

R$ 60.000.00

R$ 60.000,00

R$ 60.000.00

R$
100.000.00

R$ 60,000.00

R$ 80.000.00

R$ 60,000,00

R$ 60.000.00

R$ 60.000,00

R$ 60.000,00

R$
14.360.000,00

/@'"'' :
240.000.0(/:8'

R$ no.oo(&P2 4

R$ 180..O$0.00

R$ 1eo.óão.oo

p$ 180.ódo.oo

PS !oo.Ódo.oo

R$ 100.Ó60,00

R$ 180.óó0.00

R$ !80,õó0,00

PS tao.000,00

p$ iao.ódb.oo

R$
300.000,QO

R$ 180.óóõ.00

R$
240.00Õ.00

PS lóo.oo:ã.oo

R$ 180.üOõ.00

R$ 180.õOõ,00

R$ 180.00ó,00

R$
43.080.Q00.00
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CRISTAIS PAULISTA

Estale de $ã© Paul

PROCESSO LICITATÓRIO NO. 5012/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO N'. 0012/2020

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CARECER JURÍDICO

1 - DO RELATÓRIO

De ordem da Comissão Permanente de Licitação foi encaminhado a
Processo Licitatório em referência para análise desta Procuradoria . expediente que

Encaminhado a esta Procuradoria do Município para emissão de
parecer quanto à validade e observância dos preceitos legais na tramitação do

11
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procedimento de dispensa de licitação

E o que nos cumpre relatar, passemos à análise

11 FUNDAMENTAÇÃO JUKiDiCA

A) DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24,
IV, DA LEI FEDERAL N'. 8.666/93 E ART. 4' DA LEI FEDERAL NO

13 .979/20)

As contratações diretas da administração pública, instituto jurídico
pertencente ao ramo do direito administrativo tem sido bastante estudado, discutido
e exercido nos últimos meses. haja vista o estado de saúde pública que assola o
mundo e logicamente nosso Brasil por causa do covid-19

Nessa seara. sancionou-se a Lei Federal n' 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, que prescreve uma série de medidas a serem adotadas para enfréhtar a
situação de emergência. dentre elas a dlgpen9a de jicitagão.

Como relatamos acima. visando diminuir a burocracia brasllelfa. a
citada lei trouxe a dispensa de licitação para a aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumós destinados ao ehfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, que é o foca desse
pequeno apontamento

,'''\. Nesse diapasão, o legislador constituinte. ao fazer essa rês$alva
admitiu a possibilidade de existirem casos em que a licitação poderá deixar dé ser
realizada, autorizando, assim. a administração pública a celebrar contratações
diretas.

A dispensa da licitação é uma desburocratização aplicada a casos
especiais previstos em lei. Ela está prevista no art. 24 da Lei 8.666/93. São
situações pontuais que exigem um atendimento rápido e eficaz, ou ainda, qué não
justificam a movimentação do procedimento iicitatório

Ela (a dispensa de licitação) decorre da possibilidade de compel:ição.
mas que diante de peculiaridades do caso, o legislador permitiu que esta nãó fosse
obrigatória elencando um rol taxativo dado a excepcionalidade que é a não
realização da licitação

O rol taxativo citado acima se encontra fixado no art. 24 da Léi no
8.666/93, que, dentre eles, temos a constante no inclso IV, que trata dos casos de
emergência e calamidade pública. vejamos

11



DE CRISTAIS PAULISTA
Estada de $ãa PauEç}

Art. 24. É dispensável a licitação

IV -- nos casos de emergência ou de calamidade pública
quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipárRentos
e outros bens, públicos ou particulares, e somehté para
os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de olbras e
sewiços que possam ser concluídas no prazo má:xi:ho de
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e Inintérriiptos.
contados da ocorrência da emergência ou caia:mjdade
vedada a prorrogação dos respectivos contratosl

O dispositivo enfocado aplica-se às hipóteses em que o decurso do
tempo necessário à realização do procedimento licitatórlo impediria a adoçáo de
medidas indispensáveis para evitar danos ao interesse público. Acerca do cohceíto
de urgência aplicado aos contratos administrativos. assevera Marçal Justen Filho:

No caso específico das contratações diretas, emergência
significa necessidade de atendimento imediato de certos
interesses. Demora em realizar a prestação produziria
riscos de sacrifício de valores tutelados pelo orderlahento
jurídico. Como a licitação pressupõe certa demárã para
seu trâMite

Como vemos acima, o incisa IV do art. 24 traz os requisitos
necessários para que a administração pública se utilize desse instituto. podendo ser
'emergência" ou "calamidade pública", ou seja. ou um ou outro.

Mas é importante destacar que mesmo não precedidas de
procedimento licitação, essas contratações devem respeitar princípios. Esses
princípios são aqueles fundamentais do processo licitatório. em especial da
moralidade e isonomia

Nesse diapasão, o Tribunal de Contas da União. por meio do Acórdão
no 1 987/2015 -- Plenário, decidiu que

A Dispensa de Licitação em casos de emergência ou
calamidade pública (art. 24: incisa IV; da Lei 8.666/93),
apenas é cabível se o objeto da contratação dlrétá for o
meio adequado, eficiente e efetivo de afastar Q risco
Iminente detectado.

Ainda, concomitante o art. 24, IV, é necessário observar também
conjuntamente, o art. 26 da mesma lei n' 8.666/93, vejamos. in verbis

Art. 26. As dispensas previstas nos $$ 2' e 4' do arte 1 7 e

11
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1« FALHA,,Ne?gFe$'FURA, MUNICIPAL

De CRISTAIS WL$$tA
Estada de $ã© Pausa

no incisa 111 e seguintes do aft. 24, as situa$Óês de
inexigibilidade referidas no art. 25. necessariàinente
justificadas, e o retardamento previsto no firiàt do
parágrafo único do art. 8o desta Lei deveràb ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à atitórldade
superior, para ratificação e publicação na impi"ensa oficial,
no prazo de 5 (cinco) dias. como condição para a eficácia
dos aios

Parágrafo único. O processo
inexigibilidade ou de retardamento
será instruído, no que couber,
elementos:

de dispensa, de
previsto nesta artigo,
com os sééuintes

1 - caracterização da situação emergencial, caiamitÓsa ou
de grave e iminente risco à segurança pública que
justifique a dispensa, quando for ocasos
11

lil - justificativa dopreço.

razão da escolha do fornecedor ou executante

IV - documento de aprovação dos projetos de Êeéquisa
aos quais os bens serão atacados

Porém. trata-se de uma situação atípica e específica, pois, o in(iisó l do
art. 26 relata que é preciso a caracterização da situação emergencial, calamitosa ou
de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa. quando for
o caso.

Essa seria a via normal para a administração pública seguir o seu rito
processual nos casos de emergência ou calamidade pública

Contudo, com o advento da Lei n' 13.979. de 6 de fevereiro dé 2020.
que prescreve uma série de medidas a serem adoradas para enfrentar a situação de
emergência causada pelo COVID 19. as circunstâncias legais sofreram alterações.

C) artigo I' da lei regulamenta que

Art. I' Esta Leí dispõe sobre as medidas que podêfão ser
adotadas para enfrentamento da emergência dé saúde
pública de importância internacional decorrénÍé do
coronavírus responsável pelo surto de 20t9.

$ 1' As medidas estabelecidas nesta Lei objetiüam a
proteção da coletividade

$ 2' Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sôbre a
duração da situação de emergência de saúde pública de
que trata esta Lei

$ 3' O prazo de que trata o $ 2' deste artigo nãó poderá
ser superior ao declarado pela Organização Mundial de

11



PREFEITURA MUNICIPAL.
DE CRISTAIS PAULISTA

Estada de $ã© Paul

O artigo 4' da lei N' 1 3.979/2020 regulamenta que

Saúde

Art. 4' É dispensável a licitação para aquisição de bens,
serviços, inclusive de engenharia, e insumos deétihados
ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronaüíriiis de
que trata esta Lei

]' A dispensa de licitação a que se refere o captlt deste
artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto béjdurar
a emergência de saúde pública de impo$ância
internacional decorrerlte do coronavírus

E mais o art. 4' B, diz textualmente que

Art. 4'-B Nas dispensas de licitação decorrehtés do
disposto nesta Lel, presumem-se atendidas as condições

e

1 - ocorrência de situação de emergências
11 - necessidade de pronto atendimento da situação de
emergências

lli - existência de risco a segurança de pessoas. abras
prestação de serviços. equipamentos e outros bens
públicos ou particulares;e

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao
atendlménto da situação de emergência

Como vemos acima, a nova lei diz textualmente que os casos inerentes
a pandemia do COVID-19 são casos que tratam de "emergência", apesar de muitas
vezes os conceitos jurídicos de emergência e calamidade pública se entrelaçam

'..

Nota-se que caso escolha a fundamentação acima
já diz que se presumem atendidas as condições de emergência.

o caput do art. 4'-B

Destarte. a lei acima trouxe novas adaptações ao instituto da dispensa
de licitação, entre elas uma forma menos burocrática e mais ágil para contratar e
enfrentar as dificuldades do cotldiano dentro do contexto de extrema necessidade e
dificuldade de realizar as atividades

Podemos citar, dentre outras novidades, que a lei inovou no sentldó de

1. Em alguns casos não será exigida a elaboração de
estudos preliminares(art.4'-C);

2. Será admitida a apresentação de termo de reférêncla
simplificado ou de prometo básico simplificados (art.4'-E)l

11
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3. Excepcionalmente será dispensada a estimativa de
preços nos casos, justificadamente pela autofídade
competente, ($ 2' do art.4'-E)

4. 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 fiÉcai e
trabalhista

A justificativa do preço, em que pese a possibilidade de ser dispensada
a sua estimativa, primeiramente deve-se obsewar a regra geral contidas no ihc)iso IV
do art. 4'-E, com os seguintes parâmetros

Art. 4'-E Nas contratações para aquisição dê bens
serviços e lnsumos necessários ao enfrentamehto da
emergência que trata esta Lei. será admitida a
apresentação de termo de referência simplificado bu de
projeto básico simplificado

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no
mínimo, um dos seguintes parâmetros:

Portal de Compras do GovernoFederal:

Pesquisa publicada em mídiaespecializadal

Sítios eletrõnicos especializados ou de domínioami)iol

Contratações similares de outros entes públicoslbu

Pesquisa realizada com os potenciaisfornecedorêá

Outra situação inerente é que na dispensa de licitação do art. 24, IV da
Lei n'8.666/93 o contrato será de $1,vedada a
sua prorrogação, como diz o próprio texto do incisa IV do art.24

Percebe-se. desta forma. que o procedimento instaurado alcança o seu
objetivo, com a contratação direta da empresa gBIQMED CENTER SERylCOS
MEPlÇ9g.!:!DA. inscrita noCNPJ/MF sob o n' 38.1 34.1 35/0001-12, no valor global
de ), e. como ficou evidenciado, que a
contratação assim ocorre por situação atípica e Imprevisível, estando assim
amparado no art. 24, IV, da Lei Federal n. 8.666/93, art. 4' da Lei Fedêràl no

1 3.979/20. Decreto Municipal n'. 2.838, de 30 de Março de 2020 e Decreto Municipal
no 2.867/2020

( )

Portanto, com fulcro nos dispositivos acima elencados, entendemos por
11
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estarem atendidos os requisitos legais ao presente processo de DISPENSA DE
LICITAÇÃO. nos termos das legislações supramencionadas.

111 - CONCLUSÃO

Pelo exposto. e pelos fundamentos apresentados, esta Procuradoria
Geral do Município conclui pela LEGALIDADE e LICITUDE da Contratação Direta.
por Dispensa de Licitação. nos termos do art. 4' da Lei Federal n'. 13.979/20. do art
24, IV, da Lei Federal n'. 8.666/93. Decreto Municipal n'. 2.838, de 30 de Março de
2020 e Decreto Municipal n' 2.867/2020. para CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM
PLANTÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO CENTRO DE TRIAGEM
SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO
DE CRISTAIS PAULISTA -SP

É o PARECER: salvo melhorjuízo

CRISTAIS PAULISTA - SP. 28 de agosto de 2020
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Processo Licitatório no. 5012/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 0012/2020

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE URGÊNCIA E

EMERGÊNCIAFOCENTRO DE TRIAGEM DOCOVID.19

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO CENTRO DE TiiÁOÉÚ
DO COVID-49, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO
ENFRENTAMENTO AO COViD-19 NO MUNICÍPIO 0E CRISTAIS PAULISTA-SP

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTAIS PAULISTA vem apresentar as considerações abaixo: a Hm de justificar a escolha da
modalidade acima mencionada

'R.=SgjFíkWDE OE fONTRATACÃO. OjjlEIA..E9E pr! :~9e 'E UCITAÇÂO. NOS
N' 13.979/20 ' IV U LEI rEIIEKAL N'. Ü.ODb/yJ L UU AR1. 4' DA LEI FEDERAL

O Mundo está assombrado com os efeitos devastadores do novo coronavirus. A
Organização Mundial da saúde - OMS declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do "coronavírus'
j201 9-nCoVI constitui a5mergência de Saúde Pública de Importância InEernacionaljESPlll.Em seguida.
no dia 1 1 de março, a OMS elevou o estado da contaminação para pandemia. com a identifcação de
ma s de 1 15 países com casos declarados de infecção. Infelizmente. o COVID-19 é uma doença que
pegou o mundo de surpresa e tem desencadeado números assustadores, de infectados e de vitimas

-\.

A cada dia. alastra-se pelos continentes numa celeridade sem precedentes. A cada
instante um continente ou um grande país é infectado. Agora. em meados de março alertou
diretamente a realidade brasileira. sendo decretado estado de calamidade pübHca pelo govemo
federal,de forma que a cada dia surja a necessidade de tomada de dec iões das autoridades públicas.
bem como ajustes daquelas já praticadas: para que sejam adotadas medidas de combate à pandemia.
em razão da inedlticidade de tal doença no mundomoderno. ' I' ' "';

Ademals. a situação ora vlvenciada é considerada uma quebra de paradigma na
condução de tratamentos médicos e epidemias em geral, tanto que foi declarada uma pandem a e gera
preocupação singular para a OMS: conforme declaração em entrevista no Jornal EI País IEspanhal.

-...: Assim, como forma de imprimir celeridade e eficiência às aquisições e contratações
nc usive de serviços de engenharia para enfrentamento da emergência de saúde púbHca no Brasil
decorrente do Coronavírus (Covid 1 01. a Administração Pública poderá simplificar o procedimento para
as contratações voltadas ao enfrentamento da situação emergencial: conforme dispõe a Lel n'

l
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13 .979/20

Antes de adentrar especificamente na possibilidade de contratação direta prevista no
art. 4' da Lei 13.979/2020, faz-se necessário tecer alguns comentários. breves e propedêuticos. acerca
do Instituto da dispensa de licitação

A obrigatoriedade do Poder Público de promover a licitação possui amparo jurídico na
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37. XXI. A Constituição determina que a obtenção de bens
e serviços pela Administração Pública deverá ser antecedida. em regra. de licitação. um procedimento
preliminar formal, isonâmico e vinculado. voltado ao atendimento ao interesse público e à escolha da
proposta mais vantajosa

Existem algumas situações em que a realização do procedimento de licitação pode
colocar em risco ou prejudicar o interesse e a segurança pública. Diante dessas excepcionalidades. a
Leí Federal 8.666/93 (Lei Geral de Licitações e Contratos Públicos autorizou hipóteses em que a
realização da competição poderá ser dispensada através das contrataçõesdiretas

As exceções ao principio da obrigatoriedade de licitar estão regulamentadas pela Lei
n' 8.666/93. em seus artigos 24 e 25, e podem se dar por dispensa ouinexlgibilidade.

institutos:
Marca Sylvia Zanella Di Pietro esclarece. em breve síntese a distinção entre esses dois

A diferença.básica enl:re as duas hipóteses está no fato ãõ que, na
dispensa: há possibí idade de competição que justifique a licitação: de
modo que a lei faculta a dispensa, que lca inserida na códbetência
discricionária da Administração. Nos casos de inexlgibllidadei não há
possibilidade de competição: porque só existe um objeto. ou uma
pessoa que atenda às necessidades da Administração; a licitação é
portanto, inviável

A dispensa de licitação, modalidade foco do presente estudo, será possível. portanto.
quando, embora viável e possível a realização do procedimento llcitatório. "a lei autoriza o servidor a
escudar-se ou abster-se de promover a licitação

Isso quer dizer que a autorização prevista no art. 24 não possui força vinculativa aa
administrador.cabendoaesteaescolhaderealizarounãoprocedimentodelicitaçãonocasoconcreto

Neste sentido. explica Cardos Arl Sundfeld

1...1 a lei contempla casos de dispensa. que são aqueles em que.
emboraviáve lote dome, nocritérlodoleg isladoréinconve nientefaZlâ-

lo,porcircunstânciasdiversas.Neles:apesardealicitaçãoatenderaos
reclamosdoprlncíplodaisononla,permitindoadisputalgualltârlápdlos
negócios pú.blocos, desatende outros valores, também juriüiêamente
tutelados, Atenta a essa possível contradição entre o interesse dos
padic.usares pêlo disputa, de um lado, e o interesse público, de outro, a
Constituição, ao Impor a abrigatorledade da licitação, expressamente
admItIu que a lel a dispensasse (art.37-XXl>

2
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Entretanto. em que pese a liberdade concedida. para que o Estado possa valor-se da
dispensa da licitação: é necessário que haja expressa previsão legislativa. Não por outra razão é que, o
art.24daLei8.666/93 traz um roltaxativo de trinta e cinco situações em que é dispensável a realização
de certame: hipóteses que não admitem interpretações extensivas para que a obrigação de licitar seja
al'astaaa.

prevê que:
Dentre as hipóteses elencadas no art. 24. IV da Lei 8.666/93: o incisa IV do diploma

Ad. 24. E dispensável a licitação

IV - nos casos de emergência ou de calamidade púbiióál quando
caracterizada urgência de atendimento de situação qüé possa
ocasionar preluizo ou comprometer a segurança de pessoal, obras,
serviços; equipamentos e outros bens. públicos ou particulares. e
somente para os bens necessários ao atendimento cia jsituação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e seüiços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180(cento e oitenta) dias
consecutivoseininterrtlptos,contadosdaocorrênciadaemergênéiaou
calamidade. vedada a prorrogação dos respectivoscontratos

(...)
"'x.

Com fundamento no referido dispositivo, a Lel n' 13.979/2020 estabeleceu. em seu art
4'. a dispensa de procedimento de licitação prevista para aquisição de bens e serviços para
enfrentamento ao surtoocasionado pelo Coronavírus. ' ' ' '

Em breve síntese. a dispensa de licitação nos casos de emergência e calamidade
pública poderá ser utilizada pela Administração em situações nas quais estiver diante de circunstâncias
mp.revisiveis.causadas por desastres ou quando há necessidade de uma contratação Imediata. Nessas
hipóteses há uma supremaciada segurança nacional para garantir o atendimento do interesse público.-''''\

A fim de facilitar e a assistir o enfrentamento ao surto do Coronavírus no pais e no
mundo, o Estado brasileiro. dentre outras medidas previstas na Lel n' 13.97g/2020, estabeleceu uma
nova hipótese de dispensa de licitação para contratações voltadas ao enfrentamento da situação

Assim fora redigido o art. 4'. caput: do referido diploma. In vereis

AÜ. 4' - É dispensável a licitação para aquisição de bebé,
:! .
Serviços

inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentârÜento da
emergência de saúde pÚblIca de importância internacional decorrente
do Coronavirus de que trata esta Lei.

Compreendeu, portanto, o Legislador: que: para enfrentamento da nova crise de saúde
pública que se anunciava: inconveniente seria submeter as contratações não apenas ao regime das
licitações, mas ao próprio regime de dispensa de licitação previsto na Lei n' 8.666/93

3
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Com efeito. há muito os estudiosos e operadores da Lei Geral de Licitações e
Contratações Públicas denunciam a obsolescência de suas disposições. Em razão disso. entendeu-se
por necessário o afastamento das disposições gerais. por serem exageradamente burocrática e não
raro contraproducentes. mesmo ao regulamentar as contratações diretas

Complementando-se, ainda. a simplificação iniciada pela promulgação da Lei n'
13.979/2020: o Executivo editou a Medida Provisória n' 926. de 06 de fevereiro de 2020. que veio a dar
ainda mais liberdade ao Poder Púb ca para as contratações que visam a obtenção de soluções aa
combate da covid-1 9. como será analisado ao longo do presente

Por ser modalidade apartada de dispensa de licitação - embora iluminada por aquela
prevista no incisa IV.do art.24.da Lei n'8.666/93 a dispensa prevista no art.4o,da Lei no13.979/2020
possui peculiaridades e requisitos próprios àutilização'''\

A breve leitura do caput. do dispositivo colacionado. revela que a nova hipótese de
dspensa de licitação .poderá ser utilizada para contratação de bens. serviços e insumos com a
finalidade de ofertar soluções ao enfrentamento da crise causada pelacovid- 1 9.

Não buscou, o Legislador. limitar o objeto de contratações, podendo se voltar a

::H5;Eg : :l ãk !%:i..F:': ::.u?l'gl::='E.:,:!xli!;:;F:!:l:.::=,.f:

llBÜl:::ullitlLWH: lll; llÊ*l='GlillB ll:ll:l

H818$$HllX IHIHHlf1lHll
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Não por outra razão. que o $1' do artigo 4' preceitua que a contratação possuirá
natureza temporária: perdurando somente enquanto durar a situação de emergência. 'cessando-a
finalizado estará a vigência do contrato. Assim. indica o art. 4' H. da'Lei n' 13.979/20. que o prazo de
vigência dos contratos celebrados sob sua égide deve respeitar o limite máximo de seis meses.
permitindo se prorrogações sucessivas por igual período. enquanto ainda se fizer necessário o
enfrentamento da situação emergencial de saúde pública

Dito isso. conclui se que a compra de um medicamento e/ou aparelhos de saúdes ou
hospitalares; por exemplo. não é suficiente por si só para que o Estado deixe de reaHzar o
procedimento de licitação com base na Lei Federal 13.979/20. sendo necessário que.li) haja uma
necessidade de que aaquislção seja realizada imediatamente sob risco de prejuízo a segurança pública
e interesse coletivo; e liil os insumos desejados sejam comprovadamente adequados para combater a
situação decorrente daCOVID-1 9. ' '

Neste sentido. opinou o Advocacia Geral da União. em seu parecer sobre o tema
1:-) para a con$guração da contratação direta emergehclal por
dispensa de licitação. devem ser preenchidos os' seguintes
pressupostos
a) Demonstração concreta e efetiva de que a aquisição dé bens e
insumos de saúde serão destinados ao enfrentamento da emergência
de saúde pública de Importância internacional decdrrénte do
coronavirus

bl Demonstração de que a contratação é vla adequada e efetiva para
eliminar arisco

nz.::g..:.=EIB::H il ;:J: !;'N\::':: s:
\

s: : :T.=H=lillFÉI l:l:'PISE m:J :u!
l ASPECTOS FORMAIS EPROCEDIMENTAiS

"";:; :;i:hã:;iEukâ:%E*::i::!ii;*i. s='lz! ::""""';:i'.=R:i,:iT";'''":
Nesse sentido. merece especial atenção o art. 26. da Lei n' 8.666/93, que estabelece o

procedimento prévio a ser aditado pela Administração ao realizar contratações diretas.
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Enquanto regulamentação geral da dispensa de licitação.a Lei n'8.666/93 aplicar-se-ia
à dispensa de contração prevista na Lei n' 13.979/2020. Este último diploma. entretanto, apresenta
disposições próprias sobre o procedimento de contratação. sobretudo após as alterações que Ihe foram
realizadas pela Medida Provisória n' 926: de 20 de março de2020

A nova Leí trata, portanto. de derrogar uma série de regras postas pela Lei Geral de
Licitações. em busca de simplificar ainda mais a dispensa de licitação, contribuindo com sua eüciéncia.
ofertando opções ao Gestor. evitando que a formalidade não seja um entrave ao combate da s tuação
emergencial

E possível notar nas normas de 2020 a emancipação do espírito burocrático do
Legislador de 1 983. que intentava coibir os abusos da Administração pela Lei. por regramentos prolixos
e exaustivo. Aqui. o controle não está mais centrado no regramento, devendo. portanto. ser realizado a
oosteriori. É nos resultados que será possível averiguar se a Administração 'contratante.'resoeüou as
finalidadesdadispensadelicitação.osprinciplosquerefémsuaatividadeeointeressepúblicoprimário

Importante se faz. portanto. analisar esses aspectos formais e procedimentais

O art. 4' B, da Lei n' 13.979/2020. acrescentado pela MPv n' 926/2020. estabelece
presunções de que certas condições das contratações diretas se encontra matendldas. Assim
encontra- $e redigido odispositlvo

Art. 4'-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto giesta Lei.
presumem-se atendidas as condições de
1 - ocorrência de situação deemergência
11 - necessidade de pronto atendimento da sitüaêão de
emergencia

111 - existência de asco a segurança de pessoas. obras. prestação de
serviços,eq taipa mentoseoutrosbe ns ,püblicosoupa rticuia res; ê
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendlmênto da
situação deemergência

HI.#H:;EEl;=aÇ::i=.;:!:?:g;=a :!
n=ã;mglllEI i: giã:lÜ'llS lbll$: : s.:
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Encontra-se derrogada. portanto. a exigência do incisa 1: do parágrafo único. do art. 26
da Lei n' 8.666/93. que impõe que esteja caracterizada. no processo de dispensa de licitação. quando

o caso. a "situação emergencial. calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que
justifique a dispensa

Temos. outrossim. que a aludida presunção é juras tantum: podendo. portanto. ser
questionada com provas que demonstrem o contrário. A mais. existindo. no Estado Democrático de
Direito. um dever de motivação dos alas administrativos, a sua mitigação. legalmente estabelecida. em
busca de eficiência e celeridade, deve ser compensada por um dever um dever de demonstrar os
fundamentos, se assim for requerido

Observa-se que a Lei Federal n'. 1 3.979/20 estabelece em seu art. 4-E. VI

Art.4'-ENascontrataçõesparaaquisiçãodebens,servlçoseinsumós
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta C.ei* será
admitida a apresentação de termo de referência slmpllücadó ou de
prometo báslcosimpfificado

$l 'OtermodereferênciasimpliHcadoouoprojetobásicosimplihcado a que
se refere o caputconterá:

VI - estimativas dos preços obtidos por Belo de, no mínimo. :ud dos
seguintes parâmetros

a) Portal de Compras do GcvernoFederal

b) pesquisa publicada em midiaespeclallzada

cl sítios eletrõnicos especializados ou de dominioamplo;

d) contratações similares de outros entes públicos;ou

e) pesquisa realizada com os potenciaisfornecedoresl

[...]

IEF i.$gXE:ll)l Tilll llX:i:lÜ 1: i
jsessenta mil reisLsim. Justifica-se o preço proposto no presente: no valor global de R$ 60.000.00

íg?«-,;.H=E:i'::: lil:: ::.:;'qái :!ilã WH
7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
Avenida Antõrtlo Prado, 272Q - Centro - CEP. 14460.0G0

Fine: {16) 3133.9300 - Fax; (16) 3133.9300

inscrita no CNPJ/MF sob o n' 38.1 34.135/000]-12 apresentou o menor preço quanto ao(s) Item(ns) óbjeto
deste procedimento.

No mais; destaca-se que o fornecedor cumpre todos os requisitos minlúds de
habilitação, previstos no Termo de Referência, estando apto à contratação em tela

Por tudo o anteriormente exposto. com fundamento no art. 24. IV da Lei n'. 8.666/93 e
no ar{. 4' da Lei Federal n'. 13.979/20, propomos a contratação da empresa ORTOMED CENTER
SERVIÇOS MEDidOS LTDA. pessoa Jurídica de dIreIto privado, inscritano CNPJ/MF soba n'38.134.1 35/0001-
12.com sede na Rua Doutor Jarro Amando de Castra,n'.227,bairrocentro,CEP:14.400-324,Finca $P,para
prestação dos serviços objetos da presente dispensa delicltação

Nestes termos. concluímos pela viabilidade da Contratação Direta por rnéio de
Dispensa de Licitação da empresa ORTOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA, InscHta no
CNPJ/MF sob o n' 38.1 34. 1 35/0001 -1 2. para celebração de CONTriATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO bE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICÍPIO DE CRISTAIS
PAULISTA-SP, no valor global de R$ 45.000.00 (quarenta e cinco mil reis)

-#,:'; -,
Juliana O'táüío êarcia

CRISTAIS PAULISTA/SP, 28 de agosto de 2020

."'';h lsabel Cdgda Neves Cardoso

Donizêüe Lourenço
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