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PARECER JURIDICO

PARECER N.° 386/2020

REF.:

PROCESS© N° P118007/2020

DISPENSA DE LICITAQAO

Objeto: Contratagao de empresa especializada no servigo de locagao de ambulancia tipo simples
remogao, conforme especificagoes e quantitativos previstos no termo de referenda deste processo,
para atender as demandas da secretaria municipal da saude no enfrentamento da pandemia do
novo coronavirus (COVID19).

y

ORGAO SOLICITANTE: O Municipio de Sobral atraves da Secretaria Municipal da Saude.

-

RELATORIO

Trata-se de procedimeptpÿjjeneamihhado pelo Coordenador Adminsitrativo
Financeiro a esta Assessoria, para a devida ansilise ; de ordem processual e a competente
adequagao de cunho juridico, cujo objeto: .e contratagao.de empresa especializada no servigo de
locagao de ambulancia tipo simples remogao, conforme especificagoes e quantitativos previstos no
termo de referenda deste processo, para atender as demandas da secretaria municipal da saude
no enfrentamento da pandemia do novo coronavirus (COVID19).

De inlcio, cumpre destacar que estamos diante de uma crise mundial sem
precedentes na historia da humanidade, cabendo as autoridades publicas, portanto, adotar todas
as medidas necessarias ao combate da pandemia do virus COVID-19, respeitando sempre o
ordenamento juridico e os principios que regem o Estado.Democratico de Direito.

Em 03 de janeiro de 2020 foi decretado pelo Ministerio da Saude por meio da
Portaria n° 188/2020, Estado de Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional (ESPIN),
em virtude da disseminagao global da Infecgao Humana pelo Coronavirus (Covid-19), conforme
decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011, e em 11 de margo de 2020 foi declarada pela
Organizagao Mundial de Saude a condigao. de transmissao pandemica sustentada da infecgao

O humana pelo Coronavirus, causador da COV.ID-19. Em 20 de margo de 2020, foi declarado estado
de transmissao comunitaria em todo territorio nacional do coronavirus (COVID-19), conforme
Portaria n° 454, do Ministerio da Saude.

De fato, com tantos ca,sos registrados em varios paises e aumentando as
confirmagoes de pessoas infectadas peia Covid-19.;no Brasil, faz-se necessario que o Poder
Publico adote medidas concretas de combate e coptengÿo ao Novo Coronavirus, o que inclui a
aquisigao de produtos e servigos de forma excepcional e com extrema urgencia, sob pena de
graves prejuizos a saude publica, que pode resultar em ultima instancia num expressivo numero
de modes.

O Estado de Emergencia instituido pelo Estado do Ceara e pelo Municipio de Sobral,
por meio dos decretos n° 33.510/2020 e n° 2.371/2020, respectivamente, bem como o Estado de
Calamidade, por forga do Decreto n° 2409, de 21 de abril de 2020, reconhecido pelo Estado do
Ceara, por meio do Decreto Legislative) n° 547/2020, de 23 de abril de 2020, refletem o avango

dos casos confirmados de Covid-19.

A contratagao de empresa para fornecer servigo de locagao de ambulancia tipo
simples remogao e de suma importancia para garantir que os pacientes possam ser transferidos
para os hospitais. Consta nos autos oficios dos gerentes de unidades basicas de saude dos
distritos apresentando necessidade urgente de ambulancias que possam garantir a efetiva
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remogao dos pacientes. E certo que a diante da situagao excecional que se apresenta o nÿi&pio
deve tomar medidas que possam garantlroaumento de sua frota de ambulancias. .

As pegais processuais ate 6 presente momenta carreadas aos autos, tais como:
Requisigao e autorizagao do Secretaria Municipal da Saude deste Municipio; Justificativa; Termo
de Referenda; Justificativa e coleta de pregos, conduzindo a afirmagao a respeito da normalidade
do processo sob o aspecto jurldico-formal. . .

Nesse passo, o Processo em evidencia teve o seu tramite normal.

£ o relatorio. Passa-se a opinar.

DA FUNDAMENTACAO E DO EXAME

No aspecto formal, visualiza-se que o processo administrative esta devidamente
protocolado1. Verifica-se tambem que ha solicitagao de contratagao elaborada pelo agente
competente. r-r;
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Pela atual situagao endemica e o avango de casos, constata-se tambem que a
situagao e urgente.cumprindo os preceitos do artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8666/932, encontramos
nos autos a devida justificativa para que 'Sejaadotado o procedimento de Dispensa de Licitagao.

E que resta comprovado que.0 lapso temporal para realizagao de urn procedimento
licitatorio certamente trari.a prejuizos incalculav.eis, posto que para que a remogao de pacientes em
tempo habil aos hospitais e medida que. se impoe, sobretudo em relagao aos pacientes com
COVID-19, que tem apresentado piora rapida no quadra Clinico, sendo que a atuagao do poder
publico deve ser efetiva.

Registre-se que 0 cumprimentq.de cada urn dos pressupostos elencados acima deve
ser concretizado nos autos por meio de ju.stificativas Claras e precisas elaboradas pela autoridade
consulente, assessorada dos orgaos e/ou profissionais tecnicos competentes, documentos estes
que, pelo carater eminentemente tecnico de suas manifestagoes, nao tern seu merito analisado por
esta Coordenadoria.

Considerando o primeiro e o segundo dos requisites da contratagao direta embasada
no art. 24, IV, Lei n° 8.666/93, HELY LOPES MEIRELLES3 define situagao emergencial da seguinte
maneira:

A emerg§ncja caracteriza-seipela urgencia de atendimento de situagao que
possa ocasionar prejuizos.ou comprometer a incolumidade ou a seguranga
de pessoas, .qbras, servigos, equipamentos e outros bens, publicos ou
particulares, exigindo,rapidas providSncias da Administragio para debelar ou
minorar suas cqnse.quenciÿ.s lesivas a coletividade.

• rY

Destarte, para efetivar contratagao emergencial, a Administragao Publica Municipal
urge demonstrar, concreta e efetivamente, a poteneialidade de dano as pessoas, obras, servigos,
equipamentos ou outros bens, publicos ou particulates. Nesse sentido, nos ensina MARQAL
JUSTEN FILHO4:

y-\

Arts. 4°, par&grafb tinico, 38, caput e seus incisos, e 60, caput, da Lei no 8,666/93
2 Art. 24. £ dispenses! a licitagao: [...] IV - nos casos de emergencia ou de calamidade publica, quando caracterizada urgPncia de

atendimento de situagao que possa ocasionar prejulzo ou comprometer a seguranga de per
outros bens, publicos ou particulars, e somente para os bens necessarios ao atendimento d

t

ssoas, obras, servigos,
la situagao emergencial ou calamitosa e

para as parcelas de obras e servigos que possam ser concluidas no prazo mÿximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrfencia da emergencia ou calamidade, vedada a prorrogagao dos respectivos contratos;

equipamentos e

2 3 DireitoAdministrative) Brasiieiro. 24a ed. Sao Pauio: Malheiros, 1999,.p.253.

4 ComentfriosaleideHcitaÿdesecontratosadministrativos. 9aed. Sao Paulo: Dialetica, 2002, p. 240.
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A urgencia deve ser concreta e efetiva. Nlao se trata
simplesmente teorica. Deve ser evidenciada a situagao

existente, indicando-se os dados que evidenciam a urgencia.

urge
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O prejuizo devera ser irreparavel. Cabe comprovar se a contratagao
imediata evitarP prejuizos que nio possam ser recompostos posteriormente
(Destaquei).

No caso tratado por este parecer, tem-se que a situagao que justifies a contratagao
excepcional em regime de urgencia decorre do aumento dos casos de COVID-19 no municipio de
Sobral, o que causou a decretagao de “Situagao de Emergencia em Saude". Em 21 de abril do
corrente ano, foi decretado estado de caldmidade no ambito do municipio de Sobral em razao da
disseminagao do novo coronavirus, conforme Dereto 2409/2020, sendo confirmado pelo Governo
do Estado do Cearb atraves do Decreto Legislative n° 547, de 23 de abril de 2020.

A contratagao, portanto, tern relagao direta e/ou indireta com a adequada prestagao
do servigo publico de saude e com aÿdpfesa da saude publica no aspecto mais abrangente
possivel do termo, pois esta em risco a iricoiumidade da populagao do Municipio de Sobral.

A saude, ressalte-se, e direitasocial constitucionaimente assegurado (artigo 6°, caput,
da Carta Magna de 1988), de modo que deve ser a to'dos ofertado, garantindo-se indistintamente
urn tratamento isonomico e de qualidade, sem que hajam paralisagoes e riscos a integridade
fisica dos interessados, configurando-se;como dever estatal. Igualmente, a saude publica deve
ser objeto de politicas publicas eficientes, visando & prevengao e o combate as principals
molestias que acometem a populagao, como e o caso do Novo Coronavirus (Covid-19).

Efetivamente, a situagao ora enfrentada pelo Municipio de Sobral e por todo o mundo
e de carater excepcionalissimo, que enseja uma atuagao ceiere e efetiva do Poder Publico, nao
podendo impor que as contratagoes necessarias para a defesa da saude publica, em cenario de
pandemia declarada pela OMS, aguarde.m os tramites de uma licitagao, seja qual modalidade for,
pois, caso o Poder Publico espere pela conclusao de urn procedimento licitatorio para adquirir
bens e servigos essenciais ao tratamento da "situagao de emergencia em saude”, estaria por
aceitar o risco a saude e ate mesmo a vida.de inumeras pessoas, o que e inadmissivel diante das
responsabilidades dos gestores pubiicos.’,

Encontramo-nos diante de ' urn 1 caso tipico de aplicagao do principio da
proporcionalidade. Ou o Municipio espera o tempo de se fazer uma licitagao, aceitando a
possibilidade de o servigo publico municipal de saudei. ou qualquer outro servigo estrategico, ficar
desabastecido de meios necessari.ps para;.o. enfrentamento e contengao do Novo Coronavirus
(COVID-19), ou realiza uma contratagao . direta, sem licitagao, atendendo, de pronto, as
necessidades basicas listadas, garantindo a prestagSo de servigo publico de qualidade para os
administrados com vistas ao salvamento de Vidas e preservagao da saude da populagao.

Sobre a materia em questao, vejamos o que ensina o mestre JORGE ULISSES
JACOBY FERNANDES:

Aqui, emergencia diz respeito a possibilidade de se promover a dispensa de
licitagao. Corolario dessa premissa £, fundamentaimente, a absoluta
impossibilidade de atender ao interesse pUblico - fim Cinico de toda atividade
administrativa - se adotado o procedimento licitatPrio. EmergSncia, para
autorizar a dispensa, requer a caracterizagao de uma situagao cujo tempo de
atendimento implique a necessidade de dispensar o procedimento licitatPrio.”
(In Contratagao Direta sem Licitagao. Brasilia: Brasilia Jurfdica, 2004, ppgina
312).

Como se percebe, alinhando-se.a: doutrina de Jacoby, queda-se inadequada, em face
da urg§ncia do caso, a espera pela realizagao de urn procedimento licitatorio, com todos os seus
tramites legais, por implicar expressa mora temporal incompativel com a situagao posta a desate.
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Resta, assim, demonstrada que a contratagao direta e a unica via adequada e efetive
para impedir que graves prejuizos alcancem a populagao e, em especial, garantir a populagio
que os pacientes que necessitem ser transferidos para os hospitais possam ter esse direito
garantido. A nao contratagao de particular para a contratagao do servigo aqui descrito e

incompativel com os danos gravissimos que podem vir a materializar em caso de inertia, sendo,
portanto, crucial a dispensa do procedimento licitatorio com o fito de impor resposta imediata e
efetiva para a questao.

Nao ha que se refutar, pois,; a imprescindibilidade e a urgencia da contratagao em
tela, tendo em vista que a potencialidade de dano a coletividade e concreta e efetiva, sendo os
fatos que circundam essa consulta notorios e de cbnHeeimento publico, imputando grave risco a
toda a populagao mundial, o que motivou a declaragao de pandemia pela OMS e de situagao de
emergbncia em saude pelo Municipio (Decreto Municipal n° 2.371/2020).

Alem disso, em que pese se:tratar de situagao de dispensa de licitagao, todas as
outras condigoes referentes a esse procedimento .hao de ser atendidas, ao passo que o
orgao/entidade consulente havera de observer as exigences legais aplicaveis ao caso, tais como
as previsoes dos arts. 26, paragrafo unieof; e<27 da Lei>de Licitagoes e Contratos Administrativos,
mantendo a estrita observance aos principios que regem a Administragao Publica, especialmente
a Supremacia do Interesse Publico, Legalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiencia, de modo
que continuem a ser praticadas as melhores praticas de gestao publica.

• •.
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LEI N° 8.666/93

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 e no inciso 111 e
seguintes do art. 24, as situagSes de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas. e o retardamento previsto no final do paragrafo
iinico do art. 8o desta Lei deverao ser comunicados, dentro de 3 (tr§s) dias, a
autoridade superior, para ratificagSo e publicagSo na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condigSo para a eficacia dos atos.

Paragrafo tinico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, sera instrufdo, no que couber, com os
seguintes elerrientos: -

- caracterizagao da.situagao emergencial, calamitosa ou de grave e
iminente risco a seguranga pdblica que justifique a dispensa, quando for o
caso;

I

- razao da escolha do fornecedor ouexecutante; III - justificativa doII
prego. .

IV - documento de aprovagSo dos projetos de pesquisa
serao alocados.

aos quais os bens

Dessa forma, alem da necessidade da caracterizagao da situagao emergencial com
base no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, as aquisigoes de bens e insumos destinados ao
enfrentamento do coronavirus deverao tambem seguir as formalidades do art. 26, da Lei n°
8.666/93.

A Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020,ucom as alteragoes promovidas pela Medida
Provisoria n° 926, de 20 de margo de 2020,que dispde sobre as medidas para enfrentamento da
emergencia de saude publica de importance international decorrente do coronavirus responsavel

pelo surto de 2019, possibilita a dispensa nos casos de emergencia ou de caiamidade publica,

como se pode verificar:

Lei 13.979/2020

©4
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Art. 4° E dispensPyel a licitagpo para aquisigPo de bens, servigos, indusfve
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergencia de
saude publica de importancia internacional decorrente do coronavfrus de que
trata esta Lei. (RedagSo dada pela Medida ProvisPria n° 926, de 2020)

§ 16 A dispensa de licitag§o' a que se refere o caput deste artigo 6 temporPria
e aplica-se apdnasf e'nquanto perdurar a emergencia de saude publica de
importancia internacional decorrente do coronavlrus.

§ 2°Todas as contratagPes .ou aquisigpes realizadas com fulcro nesta Lei
serSo imediafamente disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede
mundial de cdmputadores (internet), contendo, no que couber, aiem das
informagPes previstas no § 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro
de 2011, o nome do contratado, o numero de sua inscrigSo na Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratagao ou aquisigPo.

§ 3° Excepcionalmehte, sera posslvel a contratagao de fornecedora de bens,
servigos e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou
com o direito de .participar de licitagPo ou contratar com o Poder Publico
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de unica fornecedora do bem
ou servigo a sen adquirido. (Inclufdo pela Medida ProvisPria n° 926, de 2020)

Art. 4°- A A aquisigSo de bens e a contratagao de servigos a que se refere o
caput do arti-?40vnao se restringe a equipamentos novos, desde que o
fornecedor se responsabilize pelas plenas condigPes de uso e funcionamento
do bem adquirido. (Inclufdo pela Medida ProvisPria n° 926, de 2020)

Art. 4°- B Nas dispensas de licitagao decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se a'tendidds -as condigoes de: (Inclufdo pela Medida Provisoria n°
926, de 2020), '

I - ocorrencia de situagao de emergencia; (Incluido pela Medida
Provisoria n° 926, de 2020)

•. -V'. : : r .
II - necessidade de pronto atendimento da situagao de emergencia;
(Incluido pela Medida Provisoria n° 926, de 2020)

n*

III - existences de risco a seguranga de pessoas, obras, prestagao de
servigos, equipamentos e outros bens, pdblicos ou particulars; e (Incluido
pela Medida ProvisPria n° 926, de 2020)

IV - limitagao da contratagao a parcela necessaria ao atendimento da
situagao de emergencia. (Inclufdo pela Medida Provisoria n° 926, de
2020)

Art. 4°- C Para as contratag&es de bens, servigos e insumos necessPrios ao
enfrentamento. da emergencia de que trata esta Lei, nao ser£ exigida a
elaboragPo de estudos preliminares quando se tratar de bens e servigos
comuns. (Inclufdo pela Medida ProvisPria n° 926, de 2020)

Art. 4°- H Os cqntratos; regidos por esta Lei terPo prazo de duragao de ate
seis meses e poderSo ser prorrogados por perfodos sucessivos, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situagao de
emergdnciarÿiaOdeÿdWIcia; pela Medida ProvisPria n° 926, de
2020)

Y~\

Art. 4°- IParia-'os contratqs decorrentes dos procedimentos previstos nesta
Lei, a admimStragPo publica podere prever que os contratados fiquem
obrigados .a?ÿ6eitar,,'. nasi,: ipesmas condigPes contratuais, acrescimos ou
supresspes ap.qbjetq contratado, em ate cinquenta por cento do valor inicial
atualizado do.cphtrato (Inclufdo pela Medida ProvisPria n° 926, de 2020).

DESTACAMOS

Nao obstante a urgencia da situagao que se apresenta, tecnicos da Secretaria
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Municipal da Saude realizaram cotaÿap. rde' pregos, conforme propostas anexa
procedimento.

\ FAS-"
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Saliente-se que esta Coordenadoria nap possui competencia para analisar o quantum
a ser desembolsado pelo ente publicO: para consecugao do objeto da contratagao ora sub
examine, constituindo incumbencia do(a) gestor(a) do orgao/autarquia interessado(a) avaliar seus
respectivos valores e examinar se ha, de fato, compatibilidade no prego ofertado pela empresa
com o praticado no mercado em geral. |

A dispensa em comento de licitagao deve ser ratificada pela autoridade competente e
publicada no DOM, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.666/93.

Cumpre ressaltar que o presente parecer e pega meramente opinativa, nao
vinculando o administrador em sua decisao (MS n° 24.073-3, relator Ministro Carlos Velloso,
STF).

CONCLUSAO $1]

ISTO POSTO, OPINA esta, Coordenadoria Juridica favoravelmente, em razao da
correta adequagao juridica inerente ao presente feito, propondo, por conseguinte, encaminhar os
autos a Central de Licitagao - CELIC para que se providencie as medidas processuais ulteriores
cabiveis, com o fim precipuo de cumprir p seu objeto, ressalvado o juizo de convenience e
oportunidade do gestor.

Sobral / CE, 22 de junho de 2020.
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UR LIRA LINHARE5
rente da Celula de Contratos,

Convenios e Licitagoes

OAB-CE 34670

: Y *
VIVIANE DE WORAIS CAVALCANTE

Coordenadora Juridica
OAB-CE 25817
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