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Se¢ao de Licitac6es

Rubrica in

Referente: Aquisi¢ao emergencial de equipamentos destinados ao hospital de
campanha temporarjo I.ara COVID-19.

Ap6s analisar os autos, segue o nosso posicionamento acerca da contratapao
direta
das
empresas
R&D
MEDIQ
EQUIPAMENTOS
E
SERVICOS

ESPECIALIZADOS LTDA e FELIPE DE CARVALHO EITORI -ME, para o
fomecimento
supracitado.
consideramos:

Assim,

no

atendimento

as

disposic6es

legais,

Importante lembrar que a analise foi examinada sob o prisma estritamente

juridico, nao adentrando, portanto, na analise da conveniencia e oportunidade dos
atos praticados no inbito administrativo, nem em aspectos de natureza
eminentemente t6cnico-administrativa.
Como em outras situa95es o amparo legal para a aquisicao em analise segue
regramento `inico e se principia no que apresenta a Carta Magma desta nagao. A
Administrapao Ptiblica zela pelo interesse da coletividade e para as compras e
contratag6es, assim determina o artigo 37, inciso XXI, da Constituigao Federal:
"ressalvados os casos especificados na legislacdo, as obras, servicos, compras e

aliena¢6es serdo contratados mediante processo de licitacdo pdblica que assegure
igualdade de condi?6es a todos os concorrentes,„. ", portanto os casos de dispense
serao "ress'cr/vcrs" e terao sua regulamentapao pela Legislacao Especifica, ou seja a
Lei Federal 8.666/93, que por sua vez, estabelece em #z/"erws c/czwsa/s as hip6teses
de ocorrencias, conforme disposto no artigo 24, em especial, para este caso, no
inciso IV, que diz:
" ± dispensdrel a licitap5o:

IV - mos casos de emergencia ou de calanidade ptiblica, quando caracterizada
urg6ncia de atendimento de sitwacdo que possa ocasiorrar prejtho ou
comprorrleter a seguranca de pessoas, obras, servicos, equipameutos e outros
beam, rfublicos a:u particulares, e somente para os beus necessdrios ao
atendimento da situapao emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras
e servi¢os que possam ser concluidas no prazo mdrimo de J80 (cento e oitenta)
dias corisecutivos e inirlterruptos, contados da ocorrencia da emergencia ou
calanidade, vedada a prorrogacao dos respectivos contratos."

Emergencia, na escorreita licao de IIELY LOPES REIRELLES (Direito
Administrativo Brasileiro. 24 ed. Sao Paulo: Malheiros, 1999, p. 253) 5 assim
delineada:
"A emergancia caracteriza-se pela urgencia de atendimenlo de situacao que

possa ocasionar prejuizos ou comprometer a incolumidade ou a seguranca de
pessoas, servicos, equipamentos e outros berls, ptiblicos ou particulares,
exigindo rdpidas providencias da Admirlistracdo para debelar ou minorar suas
coriseqti6ncias lesivas a coletividade".
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Na obra "Licita¢6es nas empresas Estatais" (Sao Paulo, MCGraw Hill,1979),
oportunidade que autor discorreu sobre as contratac6es por emergencia, sem
licitacao previa. Disse, na 6poca (p.54):
"A emergencla 6, a nosso ver` caracterlzada pela lnadequa¢do do i]rocedimento
formal IIcllal6rio ao caso coricrelo
Mais especlficamenle. urn caso 6 de
emerg6ncla quando reclama soluciio imediala, de /al modo que a reallza¢do de

llci[acdo, com os prazos e formalidades que exige. pode causar pre!uizo a
empresa (obeiamenle pre.iu[zo relevante) ou comprcimeler a seguran¢a de

pessoas,

a

obras, servl¢os ou bens. (Iu, ainda, provocar a paralisa¢ao ou
prejudlcar a regularidade de suas alividades especifiicas Quando a realiza¢ao
de licila¢do ndo 6 incompativel coma solu¢ao necessdria, no momerilo

preconizado, nao se caracteriza a emergencia" .

Sobre o tema, dilucida o administrativista Lucas Rocha Furtado, ProcuradorGeral do Minist6rio Ptiblico junto ao Tribunal de Contas da Uniao, verbis:
"A lei dispensa a licitaqdo quando a demora rla realizacao do procedimento

licitat6rio for incompativel com a urg6rlcia na execu¢ao do contrato.
Verificamos essas hip6teses ern casos de emergencia ou de calamidade ptiblica
(art. 24, IV) (...) Quanlo a urgencia de alendimento. o segundo pressupostc) da
aplicacdo do citado art. 24. IV, que legitima a cQntrata¢do sem licitapdo, 6

aquela urg6ncia

qualifilcada

pelo

risco

da

ocorrencia

de

prejuizo

ou

comprometimento da seguranqa de I)essoas ou bens ptiblicos e particulares,
caso as medidas requeridas ndo sejam adotadas de pronto". (In Curso de
Licita¢6es e Contratos Administrativos, pdgs.74/75, 2a Edicdo, Edilora F6rum).

0

Ve-se, assim, que alguns aspectos precisan ser avaliados pela Administragao
Ptiblica quando da contratapao emergencial. Urge restar demonstrada, concreta e
efetivamente, a potencialidade de dano as pessoas, obras, servigos, equipanentos ou
outros bens, pdblicos ou particulares.

0 presente caso parece se adequar a previsao legal, inclusive pelo fate de
terem sido editados os Decretos Municipais n°s. 8879/2020, 8881/2020,8882/2020,
8887/2020 e 8911/2020, cujas c6pias seguem anexadas aos autos, os quais, dentre
outras ap6es e medidas preventivas e restritivas, "reco"¢ece sz./2/czfGo cJe e"ergG#cl.cr

no Municipio de Guaratinguetd, em razdo pandemia do novo coronavirus - COVID9„.

Nesse sentido, valemo-mos das palavras do mestre MARCAL JUSTEN
FILHO (Comentdrios a lei de licitag6es e contratos administrativos. 14 ed. Sao
Paulo: Dial6tica, 2010, p. 306):
"No caso especifilco das contrata¢6es dirctas, emergencia significa necessidaqe
de atend}mento imediato a certos inleresses. Dernora em realizar a prestacdo
prodrziria risco de sacrifocio de valores twtelados pelo orde.na.meuto `juridico.
Coma a licilacao pressap6e certa demora para seu trdmite, submet_er a
contratacao ao processo licitat6rio propiciaria a concretiza¢ao do sacriflcio a
essesvalores.''

71

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURisTICA DE GUARATINGUETA -

E, finalizando, a analise dos requisitos exigidos pela Lei Federal n.° 8.666/93
e suas posteriores alterap6es, para autoriza9ao de dispensa de licitacao com base no
inciso IV do art. 24 da citada Lei, a Secretaria Municipal de Sadde devera atender ao

que disp6e o artigo 26 da Lei de Licitac6es, senao vejamos:
"Art. 26 As dispensas previslas nos §§ 2° e 4° do art.

seguinles

do art.

24,

as silua¢6es

de

17 e no iriciso Ill e

inexigibilidade referidas

no art.

25.

necessariamenle jus[ificadas, e a relardarnenlo previslo rio final do pardgrofo
inico do arl. 8° desla Lei deverdo ser comunicados denlro de 3 (lr6s) dias. a
auloridade superior, para ralifiicacdo e publica¢do na imprensa ofiicial, no I)razo
de 5 dias` comcl condicdo para eficdcla dos alos.
Pardgrafo lJnlco. 0 processo de dlspensa` de lnexigibllidade ou de
relardamenlo, previslo nesle arligo. serd inslruido, no que couber, com os

seguintes elemenlos :

I - caracleriza¢ao da situaQdo emergencial ou calamitosa que justifiique a
dispeusa, quando for o caso;
11 -razao da escolha do fornecedor ou executante:.
Ill -jus[if iicativa do pre¢o;
[V -documeuto de aprovapao dos prlf etos de pesquisa aos quais os beus serao
alocados. "

Assim, exaurido o preenchimento de todos os requisitos estipulados no inciso
IV do artigo 24 e 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores altera96es,
conforme exposto, posiciono pela legalidade de Dispensa de Procedimento
Licitat6rio.

Este e o nosso parecer.

a

Guaratingueta,15 de maio de 2020.

