PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTA
TURISTICA DE GUARATINGUETA : SP
A
Se¢ao de Licita¢6es

Referente: Aquisi¢ao emergencial de equipamentos destinados ao hospital de
campanha temporario para COVID-19.

Ap6s analisar os autos, segue o nosso posicionamento acerca da contratacao
direta da empresa ARENA SUPRIMENTOS
MEDICOS
COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, para o fomecimento supracitado.
Assim, no atendimento as disposic6es legais, consideramos:

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 ambito administrativo, nem em aspectos de natureza
eminentemente t6cnico-administrativa.
Como em outras situa96es o amparo legal para a aquisig5o em analise segue
regramento `inico e se principia no que apresenta a Carta Magma desta nagao. A
Administragao Ptiblica zela pelo interesse da coletividade e para as compras e
contratag5es, assim detemina o artigo 37, inciso XXI, da Constitui9ao Federal:
"ressalvados os casos especificadcls na legislacdo, as obras, servicos, compras e

alienaq6es serdo cortratados mediante processo de licita¢ao froblica que assegure
igualdade de condi¢6es a todos os concorrentes ,... ", portanto o_s case_s de dspepsa
serao "resscz/vac" e terfro sua regulamentapao pela Legislagao Especifica, ou seja a
Lei Federal 8.666/93, que por sua vez, estabelece em #wmerz4s c/c}"sz# as hip6teses
de ocorrencias, conforme disposto no artigo 24, em especial, para este caso, no
inciso IV, que diz:
"E dispeusdrel a licita¢ao:

IV - rios casos de emerg6ncia ou de calamidade ptiblica, quando caracterizada
urg6ncia de atendimento de situscao que possa ocasionar prejuizo ou
comprometer a seguranca de pessoas. obras, serviqos. equipanentos ? outros
beris, ptiblicos ou partioulares. e somerite para os bens neceys&r.ios. ao
atendiinemo da situ;cdo emergeneial ou calamitosa e para as parcelas de obras
e servicos que possam ser concluidas no prazo mdrimo de 180. (cerito e .oituta)
dias cousJcutivos e ininterruptos. contados da ocorrencia da emergGncia ou
calamidade, vedada a prorroga¢ao dos respectivos contratos."

Emergencia, na escorreita ligao de IHLY LOPES NIIRELLES (Direito
Administrativo Brasileiro. 24 ed. Sao Paulo: Malheiros, 1999, p. 253) 6 assim
delineada:
"A energencia caracteriza-se pela urgencia de a!endipreylo de situa¢ao quf
possa oc-asionar
•pessoas,
servi¢;s.
prejuizos
equipamerltos
ou comprometer
e outros
a i.ncolumig.a.de
beus. ptib.Ii.co.s
ou a segur?ric.a
ou p?rtialares,
de
exigindo r&pidas prcrvidencias da Administracao para debelar ou minorar suas
conseqviencias lesivas a coletividade".
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Na obra "Licita96es 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 ernergGncia 6, a riosso ver. caracterizada pela inadequacdo do procedimen[o
formal licilal6rio ao caso corlcrelo` Mais especi.filcamenle: urn caso 6 de
emerg6ncia quando reclama soluQdo imediala. de lal modo que a realiza¢do de

licila¢do, com os prazos e forrnalidades clue exige, pode causar prejuizo a
empresa (obviarrien[e prejuizo relevanle)

ou comprometer a seguran¢a de

pessoas,

obras, servicos ou hens, ou. ainda, provocar a paralisaccio ou
prejudicar a regularidade de suas alividades especificas. Quarido a realiza¢ao
de licila¢dcl ndo 6 incompativel coma solucdo necessdria. no momenlo

preconizado, ndo se caracteriza a emerg6ncia".

Sobre o tema, dilucida o administrativista Lucas Rocha Furtado, ProcuradorGeral do Ministerio Pbblico junto ao Tribunal de Contas da Uniao, verbis:
"A lei dispeyrsa a licitacao quando a demora na realizacao do procedimento

licitat6rio for incompativel com a urg6ncia na execu¢do do contrato.
Verifiicamos essas hip6teses em casos de emerg6ncia ou de calamidade ptiblica
(art. 24. IV). (.„) Quanlo a urg6ncia de ateyldimerlto, o segundo pressaposto da
aplicacdo do citado art. 24, IV, que legitima a contratacdc) sem licita¢ao. 6

aquela urgencia qualifilcada pelo risco da ocorr6ncia de prejulzo ou
comprometimento da seguranca de pessoas ou beus ptiblicos e particulares.
caso as medidas requeridas ndo sejarn adotadas de I)ronto". (In Curso de
Licita¢6es e Contratos Administrativos, pdgs.74/75, 2a Edicao, Editora F6rum).

Ve-se, assim, que alguns aspectos precisam ser avaliados pela Administrapao
Ptiblica quando da contrata95o emergencial. Urge restar demonstrada, concreta e
efetivamente, a potencialidade de dano as pessoas, obras, servicos, equipamentos ou
outros bens, ptiblicos ou particulares.

0 presente caso parece se adequar a previsao legal, inclusive pelo fato de
terem sido editados os Decretos Municipais n°s. 8879/2020, 8881/2020,8882/2020,
8887/2020 e e 8911/2020, cujas c6pias seguem anexadas aos autos, os qunis, dentre
outras ag6es e medidas preventivas e restritivas, "reco#feece Fz.f„a€Go cJe emergG#c!.cz

no Mwiic{pio de Guaratinguet&, em razdo pandemia do novo coronavirus - COVID19".

Nesse sentido, valemo-mos das palavras do mestre MARCAL JUSTEN
FILHO (Comentdrios a lei de licitap6es e contratos administrativos. 14 ed. Sao
Paulo: Dial5tica, 2010, p. 306):
"No caso especifiico das contrata¢Cjes dirctas, emergencia signifiica necessidade

de atendimeuto imediato a certos ihieresses. Demora em realizar a prestacdo
produziria risco de sacrifl¢io de valores twtelados pelo ordenamento juridico.
Comcl a licitacao pressup6e certa demora para seu tr&mite, submeter a
cor[trata¢do ao processo licitat6rio propiciaria a coneretizacdo do sacriflcio a
ess es valores . "
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E, finalizando, a analise dos requisitos exigidos pela Lei Federal n.° 8.666/93
e suas posteriores alterag6es, para autorizagao de dispensa de licitacao com base no
inciso IV do art. 24 da citada Lei, a Secretaria Municipal de Satide devera atender ao

que disp6e o artigo 26 da Lei de Licitac6es, senao vejamos:
"Art. 26 As dispensas previstas mos §§ 2° e 4° do art` 17 e no lnciso Ill e

seguintes do ar[. 24, as situa¢6es de inexigibilidade roferidas no art. 25,

necessariamente justifiicadas, e o retardamento previsto no final do pardgrofo
inico do art. 8° desta Lei deverdo ser cornunicados dentro de 3 (tres) dias, a
autoridade superior, para ratif iicacdo e publicacao na imprensa of ilcial, no prazo
de 5 dias, como coridi¢ao para efiicdcia dos atos.
Pardgrofo Unlco: 0 processo de dispensa. de irlexigibilidade ou de
relardamento, previsto yiesle artigo, sera instruldo, no que couber. com os
seguintes elementos:

I - caracterizapao da situacao emergencial ou calcimitosa que justifilque a
dispensa, quando for o caso;
11 -razao da escolha do f;ornecedor ou executante:
Ill -justificativa do preco:
IV - dooumento de aprova¢ao dos prtyctos de pesquisa aos quais os bees 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 6 o nosso parecer.

Guaratingueta,15 de maio de 2020.
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