
CONTROLADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO NEIVA 

MEMORANDO CGM N° 090/2020 

João Neiva - ES, 16 de setembro de 2020. 

Para: Secretaria Municipal de Saúde — Semsa 
Secretaria Municipal de Administração — Semad 
Comissão Permanente de Licitação —  CPL  
Procuradoria Geral do Município - PGM 

Com cópia em  e-mail:  Prefeito Municipal e demais secretarias. 

De: Controladoria Geral do Município — CGM 

Assunto: Limites da Lei n° 13.979/20 nas contratações públicas. 

Normas legais aplicadas ao caso:  art.  37, XXI da  OF;  Lei n° 13.979/20; Lei n° 8.666/93. 

!lustre Secretário e Servidores, 

1. Dispensa de licitação nos termos da Lei Federal n° 13.979/20 

A Constituição Federal, em seu  art.  37, inciso XXI, e a Lei 8.666/93,  art.  2°, exigem 
que a Administração Pública observe os procedimentos de licitação pública para a 
contratação de obras, serviços, compras e alienações. 

Art.  37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 6 garantia 
do cumprimento das obrigações.  

Art.  2° As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 

"NI 	 ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e 
qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 
particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de 
vinculo e a estipulação de obrigações reciprocas, seja qual for a 
denominagao utilizada. 

Apesar disso, a Lei 8.666/93 prevê hipóteses de dispensa de licitação a serem 
observadas pela administração quando da contratação de objeto público. Somado a isso, 
em razão da grave situação da pandemia do COVID19 em que se encontra o Brasil e 
demais  'Daises  de todo o mundo, foi editada a Lei Federal n° 13.979/20 que em seu  art.  4° 
traz nova hipótese, excepcional e temporária, de dispensa de licitação. 
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Art.  4° 8 dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, 
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata 
esta Lei. 	(Redação dada pela Lei n° 14.035, de 2020) 
§ 10 A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do  corona  vírus. 
§ 2° Todas as aquisições ou contratações realizadas com base nesta Lei 
serão disponibilizadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias  Weis,  contado da 
realização do ato, em  site  oficial especifico na intemet, observados, no que 
couber, os requisitos previstos no § 3° do  art.  8° da Lei n° 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, com o nome do contratado, o número de sua inscrição 
na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de aquisição ou contratação, alem das seguintes 
informações: 	(Redação dada pela Lei n° 14.035, de 2020) 
I — o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do 
contrato; (Incluído pela Lei n° 14.035, de 2020) 
II — a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de 
entrega ou de prestação; (Incluído pela Lei n° 14.035, de 2020) 
Ill — o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e 
o saldo disponível ou bloqueado, caso exista; (Incluído pela Lei n° 14.035, 
de 2020) 
IV — as informações sobre eventuais aditivos contratuais; (Incluído pela Lei 
n° 14.035, de 2020) 
V — a quantidade entregue em cada unidade da Federação durante a 
execução do contrato, nas contratações de bens e serviços. (Incluído pela 
Lei n° 14.035, de 2020) 
§ 3° Na situação excepcional de, compro vadamente, haver uma única 
fornecedora do bem ou prestadora do serviço, será possível a sua 
contratação, independentemente da existência de sanção de impedimento 
ou de suspensão de contratar com o poder público. (Incluído pela Lei n° 
14.035, de 2020) 
§ 3°-A. No caso de que trata o § 30  deste artigo, 6 obrigatória a prestação de 
garantia nas modalidades previstas no  art.  56 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor do 
contrato. (Incluído pela Lei n° 14.035, de 2020) 

Quanto a isso, é importante observar que a Lei n° 13.979/20 é de aplicação 
temporária e excepcional, devendo observar os limites legais previstos e ser aplicada 
interpretação restritiva aos seus termos. 

Nos termos do  art.  4°-B da mesma lei, a contratação decorrente de dispensa de 
licitação deve observar determinadas condições, dentre elas a prevista no inciso IV que trata 
do limite de contratação, que deve ser apenas da parcela necessária para atender a 
urgência,  in  verbis:  

Art.  4°-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, 
presumem-se comprovadas as condições de: (Incluído pela Lei n° 14.035, 
de 2020) 
I — ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Lei n° 14.035, de 
2020) 
II — necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
(Incluído pela Lei n° 14.035, de 2020) 
Ill — existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de 
serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares; e 
(Incluído pela Lei n° 14.035, de 2020) 
IV — limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da 
situação de emergência. (Incluído pela Lei n° 14.035, de 2020) 
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Sendo assim, é importante que as contratações efetivadas com fundamento na 
dispensa de licitação prevista na referida lei sejam realizadas para a aquisição do mínimo 
necessário ao atendimento da situação de emergência. 

Após a referida contratação, deve o gestor público se atentar para a necessidade de 
licitação do objeto a ser contratado, devendo realizar PLANEJAMENTO 
ADMINISTRATIVO para as futuras contratações nos termos da Lei 8.666/93. 

Neste sentido, entende-se que não é cabível a contratação do mesmo objeto por 
dispensa de licitação, nos termos da Lei 13.979/20,  inúmeras vezes,  já que a norma legal 
restringe a utilização de tal instituto. Somado a isso, a dispensa de licitação não pode ser 
aplicada para contratações que envolvam grandes quantidades ou longo período contratual, 
pois deve ser utilizada apenas para atender as necessidades urgentes. 

É importante observar que a interpretação ampliativa da Lei 13.979/20 para 
enquadrar em dispensa situações que seriam hipóteses de licitação (conforme a Lei 
8.666/93) pode ocasionar a prática de ilegalidades por parte do gestor público, podendo 
inclusive culminar em ato de improbidade administrativa, previsto na Lei 8.429/92.  

Art.  10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 
ou haveres das entidades referidas no  art.  10  desta lei, e notadamente: 
[..] VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo 
para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou 
dispensá-los indevidamente; (Redação dada pela Lei n° 13.019, de 2014) 

Dessa forma, a Controladoria Geral do Município — CGM conclui que a dispensa de licitação 
aplicada nos termos da Lei 13.979/20 deve ser realizada apenas para a contratação da 
parcela que irá atender a situação de emergência, devendo os gestores públicos planejarem 
administrativamente as demais e futuras contratações que deverão ser feitas nos termos da 
Lei 8.666/93. 

2. Da recomendação 

Nestes termos, com a finalidade de evitar contratações em desconformidade com a 
legislação; considerando a situação de emergência de saúde pública em decorrência do 
coronavirus e a possibilidade/necessidade de várias contratações em relação a tal matéria, 
a Controladoria Geral do Município — CGM, RECOMENDA  que: 

• Sejam observadas as disposições da Lei Federal n° 13.979/20 para a contratação da 
parcela  minima  necessária para atender a situação de emergência; 

• O gestor público proceda ao devido PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO para licitar, 
conforme as disposições legais, os demais objetos destinados ao enfrentamento da 
situação de emergência; 

• Não sejam realizadas contratações em grandes quantidades e/ou por um grande 
período, por meio de dispensa de licitação prevista na Lei n° 13.979/20, que 
ultrapasse a necessidade  minima  de contratação da parcela destinada ao 
atendimento da situação de emergência; 
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3. Das considerações finais 

A Controladoria Geral do Município - CGM, por meio das suas orientações técnico-
jurídicas e pedagógicas, e das suas recomendações, objetiva auxiliar na prevenção de 
práticas ineficientes, antieconômicas, fraudulentas e que possam acarretar prejuízos ao 
Poder Público, além de assegurar o cumprimento de leis, regulamentos e diretrizes da 
Administração Pública. 

Com nossos cordiais cumprimentos, 
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da Silva Fávaro 
do Município 

o n° 7. 27/2020. 

Graziela G t'rVii4-ado 
Q,  

Auditor de 	trole Interno -  
Area  Administrativa, Contábil, Financeira e Orçamentária 
Decreto N° 7.423, de 08 de junho de 2020. 

17,3 
Lorena A ancini Flores 
Auditor cJe Controle Interno —  Area  Jurídica 
Decreto N° 7.529/2020 

,B4
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Thaiz 	Gi-ipa 
Assistente de Controladoria 
Decreto n° 6.916/2019 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

