PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SUMIDOURO
Rua João Amâncio nº 127 -B – Centro – 2531-1178
sacpj.sumidouro@mprj.mp.br

Ao Município de Sumidouro
Representado pelo(a) Sr(a) Prefeito - Eliésio Peres da Silva
Secretária de Saúde: Analu Araújo Dias
RECOMENDAÇÃO – CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADODO RIO DE JANEIRO, por meio do
Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
conferidas pelos artigos 127, caput e 129, II da CRFB, artigo 27, parágrafo único,
inciso IV da Lei Federal nº 8.625/93, e artigo 34, alínea “b”, inciso IX da Lei
Complementar Estadual nº 106/03;
CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público “zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia”, nos termos do artigo 129, II, da Constituição da República, podendo, para
tanto, “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa
lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”,
nos termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/1993 e artigo 53 da
Resolução GPGJ nº 2.227/2018;
CONSIDERANDO que o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº
8.625/93 prevê, dentre as atribuições do Ministério Público, expedir recomendações
visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao
respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, fixando
prazo razoável para a adoção de providências cabíveis;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio
público e social, da moralidade e da eficiência administrativa, nos termos dos arts.
25, inciso IV, alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.625/93;
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CONSIDERANDO que é obrigação dos agentes públicos velar pela observância
dos princípios constitucionais regentes da Administração Pública plasmados no
artigo 37 da CF/1988, quais sejam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a
publicidade e a eficiência;
CONSIDERANDO que, em situações de violação às normas jurídicas por
pessoas físicas ou jurídicas, incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil
e a ação civil pública para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao
patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, de
suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que
participem (art. 25, IV, “b”, Lei 8.625/93);
CONSIDERANDO que atos que gerem enriquecimento ilícito, prejuízo ao
erário ou que violem os princípios da Administração Pública podem configurar atos
de improbidade administrativa, sujeitando os responsáveis às sanções impostas pela
Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO os diversos normativos emitidos pelas autoridades quanto
ao estado de avanço mundial do surto pandêmico do COVID19, a saber, a declaração
de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela OMS em 30 de
janeiro de 2020, a declaração pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS nº
188, publicada em 03 de fevereiro de 2020, de estado de Emergência de Saúde
Pública de importância Nacional, a edição da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
prevendo medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública e da
recente Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, bem como a edição de
normas que determinam condutas como isolamentos, quarentena, requisições de
bens e serviços, hipóteses de dispensa de licitação
CONSIDERANDO a necessidade de observância pelos Municípios do que
estabelece a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispôs sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, declarada pelo Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188 de 03/02/2020;
CONSIDERANDO
que,
uma
vez
declarada
a
situação
de
emergência/calamidade pública, se faz necessária a elaboração, pelo Município, de
um plano de contingência, com a previsão de ações indispensáveis ao balizamento
da necessidade e adequação das ações empreendidas, dentre elas as contratações
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diretas, por licitação dispensada, fundadas no artigo 4º da Lei 13.979/2020, alterada
pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020 e no artigo 24, inciso IV, da
Lei 8.666/93, em observância ao dever de transparência, eficiência e moralidade
administrativa, nos termos do artigo 37 da CF;
CONSIDERANDO que a contratação de bens, obras ou serviços pela
Administração Pública devem ser, em regra, precedidas de licitação, conforme
exigência da Constituição Federal (art. 37, XXI) e Lei 8.666/93, e a dispensa ou a
inexigibilidade destes procedimentos somente é admitida nas estritas hipótese
previstas em lei, de modo excepcional e taxativo;
CONSIDERANDO a recente edição da Medida Provisória nº 926, de 20 de
março de 2020 pelo Governo Federal que alterou o artigo 4º da Lei 13.979/2020,
que dispensa a licitação para a aquisição de bens, serviços e insumos de saúde
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus, flexibilizando profundamente os referidos procedimentos, por
exemplo: autorizando a contratação excepcional de empresas que estejam com
inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com
o Poder Público suspenso, a aquisição de equipamentos usados, a dispensa de
estudo preliminar e da estimativa de preços, simplificação do termo de referência
e/ou projeto básico, dentre outras medidas;
CONSIDERANDO que o art. 8º da referida Medida Provisória estabelece que
as regras para dispensa de licitação ali previstas são temporárias e aplicam-se
apenas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional
decorrente do coronavírus e ainda, que segundo o art. 4º da mesma normativa, a
dispensa da licitação realizada com fundamento nesta MP deve ser destinada
apenas à aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados
ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do COVID-19, sendo vedada sua utilização para aquisições de outra
natureza, permanecendo para estes casos as regras previstas na Lei 8.666/93 e
demais normas;
CONSIDERANDO que embora a novel Medida Provisória flexibilize
sobremaneira a instrução do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação,
alguns requisitos permanecem indispensáveis, devendo o mesmo conter termo de
referência ou projeto básico, ainda que simplificado, com os seguintes documentos:
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declaração do objeto; fundamentação simplificada da contratação; descrição
resumida da solução apresentada; requisitos da contratação; critérios de medição e
pagamento; estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos
seguintes parâmetros: a) portal de Compras do Governo Federal; b) pesquisa
publicada em mídia especializada; c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio
amplo; d) contratações similares de outros entes públicos; ou e) pesquisa realizada
com os potenciais fornecedores; e adequação orçamentária;
CONSIDERANDO que a referida Medida Provisória dispensou as estimativas
dos preços apenas de forma excepcional, mediante justificativa da autoridade
competente;
CONSIDERANDO que a situação atual é preocupante diante da rápida
disseminação do vírus, ressalta-se, entretanto, que tais medidas, embora encontrem
amparo legal, se adotadas de forma indiscriminada e sem a seriedade e a prudência
que exige o gasto público, poderão gerar graves consequências, principalmente no
que tange aos desvios de recursos e atos de improbidade;
CONSIDERANDO que o enquadramento indevido das contratações à hipótese
de dispensa prevista na Lei 13.979/2020 e/ou vícios no processo instrutório
configuram dispensa indevida da licitação, gerando a nulidade do contrato
administrativo correspondente (artigo 49, par. 2º da Lei 8.666/93), bem como
responsabilidade criminal (artigo 89) e por ato de improbidade do gestor, seja pelo
dano presumido ao erário público, seja pela violação dos princípios da
Administração Pública (Lei 8.429/92);
CONSIDERANDO o que o artigo 4º, §2º, da Lei 13.979/2020 dispõe que: § 2º
Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas
no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do
contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
CONSIDERANDO a necessidade de uma ampla fiscalização, pela sociedade e
pelos órgãos de controle, das despesas realizadas sob a vigência das novas regras
para contratações por dispensa de licitação trazidas pela Lei 13.979/2020, uma vez
que tais regramentos afrouxaram excessivamente as formalidades existentes,
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podendo estimular a prática de atos antieconômicos que infrinjam os princípios
administrativos;
CONSIDERANDO, por derradeiro, que o administrador tem o poder-dever de
autotutela para anular os atos e contratos administrativos eivados de vícios que os
tornem ilegais (artigo 37, caput da CF/88 c/c Súmulas 346 e 473 do Supremo
Tribunal Federal);
CONSIDERANDO que existe certo consenso a respeito da necessidade de
adoção de algumas medidas pautadas no dinamismo, para as quais não há
conveniência e oportunidade da Administração (mérito administrativo), mas
verdadeiro DEVER DE AGIR;
CONSIDERANDO a necessidade de prevenir o ajuizamento de uma ação
judicial e imbuídos do espírito da consensualidade, possibilitando-se a adequação de
sua conduta ao disposto pela lei;
RECOMENDA Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Sumidouro, bem como
à Excelentíssima Secretária Municipal de Saúde de Sumidouro que:
a) seja criado um campo específico nos Portais de Transparência ou website
da Prefeitura com informações claras e objetivas sobre todos os dados atualizados
dos gastos com contratações excepcionais, revisões de contratos em curso,
dispensas licitatórias, aquisições de insumos, dentre outras, feitas nesse período de
pandemia, com base nos regramentos temporários, com o objetivo de facilitar o
acesso à informação por parte da população, da imprensa e dos órgãos de controle;
b) observem, no âmbito municipal, as medidas para o enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional e Nacional decorrente do
coronavírus – Covid-19, estabelecidas pela Lei Federal 13.979/2020, com a edição
dos atos administrativos necessários;
c) elaborem um plano de contingência específico, com a previsão de ações
conforme os níveis de resposta, indispensável ao balizamento da necessidade e
adequação das ações empreendidas, dentre elas as contratações diretas,
fundamentadas no artigo 4ºda Lei 13.979/2020, alterado pela Medida Provisória nº
926, de 20 de março de 2020;
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d) se abstenham de formalizar processos de dispensa licitatória e/ou celebrar
e executar contratações diretas atestando como emergenciais ou de calamidade
pública situações que não se enquadrem na Portaria nº 188/2020 do Ministério da
Saúde, na Lei Federal 13.979/2020 alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de
março de 2020;
e) se abstenham de contratar diretamente por dispensa de licitação, na
situação de emergência/calamidade pública declarada, sem que esteja instaurado,
instruído e finalizado procedimento administrativo que contenha todos os requisitos
e pressupostos formais e materiais, de existência e de validade, tal como descritos
nos termos desta recomendação e fundados na Lei Federal 13.979/2020, alterada
pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020;
f) se abstenham de celebrar contratações diretas por dispensa de licitação,
pautadas na emergência ou calamidade pública declarada, que não cumpram as
condicionantes do artigo 4º da Lei 13.979/2020, quais sejam:  que o objeto licitado
se refira tão somente aos bens necessários ao atendimento da situação emergencial
ou calamitosa;  que o objeto licitado se configure como bens, insumos e serviços
de saúde para o enfrentamento da situação de emergência declarada em âmbito
federal e estadual e do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93;  que seja respeitado o
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da situação emergencial ou
calamitosa para a vigência do contrato, ou que ele dure apenas o tempo necessário
ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para que se realize a
licitação ordinária relativa àquele objeto;
g) sejam publicadas em campo específico nos Portais da Transparência ou
website do Município todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro no
artigo 4º da Lei 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de
março de 2020 e no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, em razão da Emergência de
Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional, na esteira do que determina
o artigo 4º, § 2º, da Lei 13.979/2020;
h) sejam declarados nulos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
quaisquer processos de dispensa licitatória que estejam a descumprir os requisitos
dispostos nessa recomendação, e em especial, no artigo 4º da Lei 13.979/2020,
alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, artigo 24, inciso IV
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e artigo 26, caput e parágrafo único da Lei 8.666/93, quando aplicáveis, e demais
dispositivos do mesmo diploma;
Por derradeiro, requisita o Ministério Público que o Município de Sumidouro,
nas pessoas do Prefeito Municipal e da Secretária Municipal de Saúde, responda em
até 48 (quarenta e oito horas) horas se pretende cumprir a Recomendação, no todo
ou em parte, mencionando a existência, se for o caso, de medidas substitutivas e/ou
equivalentes (ou, acaso já deflagradas, o envio do respectivo relatório
circunstanciado).
À Secretaria:
1) Registre-se em livro próprio;
2) Junte-se aos autos do respectivo procedimento administrativo instaurado
para fins de acompanhamento e fiscalização do plano de contingência municipal
para enfrentamento da pandemia do COVID-19;
3) Publique-se e, após, remeta-se com urgência, via e-mail a presente
Recomendação ao respectivo mandatário municipal de Sumidouro, bem como à
Secretária Municipal de Saúde e a Controladoria Interna, mantendo contato
telefônico com os mesmos a fim de certificar do recebimento e ciência da presente
Recomendação, informando que a resposta deverá ser enviada através do e-mail da
Promotoria contrate do cabeçalho;
4) Remeta-se a presente Recomendação ao Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania (Cao Cidadania),
preferencialmente em arquivo eletrônico.

Sumidouro, 30 de março de 2020.
SHEILA CRISTINA
VARGAS
FERREIRA:97094242
700
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