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NQ 7.006/2021/DL/SEMS. 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. 
PROCESSO LICITATÓRIO. DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. COM  FUNDAMENTO NA LEI NQ 
8.666/93, MP NQ 1.047/2021 E DECRETO DO 
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ NQ 
033/2021. ANÁLISE DE REGULARIDADE DE 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 
REGULARIDADE. 

1. DOS FATOS. 

Cuida-se de expediente gerado pela Comissão Permanente de Licitação para que 

esta Procuradoria emitisse parecer acerca da regularidade do procedimento licitatório na 

modalidade Dispensa de Licitação para aquisição de Kit Teste Rápido Antígeno, método 

SWAB da nasofaringe para detecção, do COVID-19. 

A Secretaria Municipal de Saúde pauta a necessidade da realização do presente 

certame com base na situação do Município, que no momento da solicitação de 

abertura contava com 1.484 casos confirmados e 30 óbitos, bem como, no aumento da 

procura das unidades de saúde em decorrência de suspeitas de infecção pelo vírus, 

motivo que torna necessária a aquisição do objeto do presente certame, pois o referido 

teste possibilita maior assertividade em exames realizados na fase ativa da infecção 

quando comparado a outros métodos. 

Com as devidas considerações, passa-se à análise do mérito. 

2. DA ANÁLISE DO MÉRITO.  

Como se sabe a obrigatoriedade de licitação é regra insculpida na Magna Carta 

em seu artigo 37, XXI, conforme redação a seguir: 

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: 
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a s obras, serviços, compras e alienações serão .' 

contratados mediantemediante 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 à garantia do 

cumprimento das obrigações. (grifo nosso). 

No mesmo sentido, ratificando a regra de contratação para com o serviço 

público de modo geral, editou-se a Lei n' 8.666/93, que define e regulamenta as regras 

para o trato negociai com a Administração Pública, exigindo, de igual forma a 

obediência ao procedimento licitatório. 

Nesse sentido, temos o seguinte comando dado pelo teor do dispositivo do 

artigo 2' da Lei de Licitações, senão vejamos: 

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, ressalvadas as hipóteses 

previstas nesta Lei. 

A regra, portanto, é a licitação, como modo de privilegiar o princípio da 

isonomia e meio de permitir que a Administração obtenha a melhor proposta. 

lnobstante a esta exigência legal contida no regramento jurídico, em algumas ocasiões, 

não há como ocorrer o procedimento licitatório, visto que a própria realidade fática 

determina a inviabilidade da competição. 

Assim, a contratação direta afigura-se como excepcionalidade e, nessa condição, 

deve atender às exigências legais para sua autorização. Leciona o ilustre Professor Marçal 

Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 8á edição, Ed. 

Dialética; 2001, pág. 298) In verbis: 

A Administração tem que justificar não apenas a 

presença dos pressupostos processuais da ausência de 

licitação. Deve indicar, ademais. o fundamento da 

escolha de um determinado contratante e de uma 

específica proposta.  (grifo nosso). 

As exceções a esta obrigatoriedade estão albergadas pela expressão "ressalvados 

os casos especificados na legislação" constante do mandamento constitucional contido 

no dispositivo do artigo 37, XXI. Tal dispositivo tem como norma regulamentadora a 
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Lei n° 8.666/93, cujos artigos 24 e 25 tratam, respectivamente, das hipóteses de -) -)e 

dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

O Art. 24 da Lei n° 8,666/1993 assim dispõe para o presente caso: 
	 Eis.   qct  

Art. 24. É dispensável  a licitação: 

(..); 

tea 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade 

pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas. 

obras, serviços, equipamentos e outros bens. 

públicos ou particulares. e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencál 

ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 

que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos. 

contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 

contratos: 

Em janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou Emergência em 

Saúde Pública de Importância Internacional em decorrência da Pandemia Global 

ocasionada pela COVID-19, no mesmo sentido, o Ministério da Saúde publicou a 

portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020 declarando Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional. 

Mais de um ano após a declaração da situação de situação de emergência a 

pandemia ainda causa seus efeitos, o número de pessoas infectadas vem aumentando 

consideravelmente, e os índices de mortes são alarmantes. 

Dada a situação atual, em 04 de maio de 2021 foi publicada no Diário Oficial da 

União a Medida Provisória nQ 1.047/2021, que dispõe sobre as medidas excepcionais 

para a aquisição de bens e a contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos 

destinados ao enfrentamento da pandemia da covid-19, dentre elas, a Medida 

Provisória autoriza a realização de dispensas de licitação nos seguintes termos: 

Art. 29  Para fins do disposto nesta Medida 

Provisória, fica a administração pública dos entes 

federativos, de todos os Poderes e dos órgãos 

constitucionalmente autônomos autorizada a, nos 

termos desta Medida Provisória: 

I - Dispensar a licitação: 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
PROCURADORIA GERAL — PROGEM 
ASSESSORIA ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA  DEO' 

GOIANESIA 
DO PARÁ  CUIDANDO DA i, 5;Â 

ti 
""ffillIPIP""" 

Art. 32  Nos processos de dispensa de ficitaãkfis.  O 

i.cêp 

I - Ocorrência de situação de emergência em saúde 

pública de importância nacional decorrente da 

pandemia de covid-19; 

II - Necessidade de pronto atendimento à situação 

de emergência de que trata o inciso 

111 - Existência de risco à segurança de pessoas. de 

obras, de prestação de serviços, de equipamentos e 

de outros bens, públicos ou particulares: e 

IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao 

atendimento da situação de emergência. 

Em abril de 2021, visto a necessidade e o crescente número de infectados no 

Estado, o Governo do Pará republicou o Decreto 800/2020, que dispõe sobre as 

medidas de enfrentamento à pandemia a serem tomadas em âmbito estadual, no 

referido Decreto o nível de risco é classificado da seguinte forma: 

Art. 22  As medidas de distanciamento social 

controlado e a aplicação de protocolos geral e 

específicos para cada segmento da atividade 

econômica e social. em âmbito estadual. observarão. 

na  forma dos Anexos 1, Ill, IV e V deste Decreto. a 

seguinte classificação por nível de risco: 

/ - Zona 00 (bandeira preta), de contaminação 

aguda. definida pelo colapso hospitalar e avanço 

descontrolado da doença: 

II - Zona 01 (bandeira vermelha), de alerta máximo. 

definida pela capacidade hospitalar em risco e/ou 

evolução acelerada da contaminação: 

- Zona 02 (bandeira laranja). de controle 1. 

definida pela capacidade hospitalar em risco e/ou 

evolução da doença em fase de atenção: 

IV - Zona 03 (bandeira amarela), de controle II. 

definida pela capacidade hospitalar em risco e/ou 

evolução da doença relativamente controlada: 

decorrentes do disposto no inciso I do caput do art. 

2'2. presumem-se comprovadas a: 	 —44 
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V - Zona 04 (bandeira verde), de abertura parcial. (-- 

definida pela capacidade hospitalar controlada e 

evolução da doença em fase decrescente: e 

VI - Zona 05 (bandeira azul), de nova normalidade. 

definida pelo total controle sobre a capacidade 

hospitalar e a evolução da doença. 

Em âmbito local, devido ao aumento de casos de pessoas infectadas que causou 

a procura em demasia por atendimento nas unidades de saúde e pelas demais razões 

expostas nos documentos em anexo no processo, em 30 de abril, foi necessário que o 

Município de Goianésia do Pará editasse o Decreto 033/2021 que declarou Situação de 

Emergência em Saúde Pública, conforme depreende-se a seguir: 

Art. 132  - Fica decretado, pelas razões e informações 

deste Decreto. Estado de Emergência em Saúde 

Pública no Município de Goianésia do Pará. 

Feitas as considerações acerca da exigência legal do procedimento licitatório 

ordinário, assim como as hipóteses furtivas do certame padrão de contratação para com 

a Administração Pública, pode-se perceber que o expediente gerado nos traz uma 

hipótese de subsunção legislativa de dispensa de licitação. 

É evidente a ocorrência de Situação de Emergência em Saúde Pública em 

decorrência da pandemia da COVID-19, em âmbito nacional, estadual e municipal. 

Ainda demonstrando a existência dos requisitos exigidos pelo artigo 39  da 

Medida Provisória 1.047/2021, é possível notar a necessidade de pronto atendimento à 

situação de emergência de que trata o inciso I e à existência de risco à segurança de 

pessoas, de obras, de prestação de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos 

ou particulares, uma vez que a proliferação do vírus traz riscos à saúde da população, a 

todo o sistema de saúde, e a economia do Município. 

Em 07 de abril de 2020 o Ministério da Saúde emitiu o Documento "Diretrizes 

Para Diagnóstico e Tratamento da Covid-19, que apresenta as principais evidências sobre 

o assunto, entre elas destacam-se: 

a) que a única estratégia reconhecida até o momento 

para prevenir a infecção é evitar a exposição ao 

vírus; 

c) que o reconhecimento precoce de novos casos é 

primordial para a prevenção da transmissão; 

d) que se preconiza o isolamento imediato de todos 

os casos suspeitos e confirmados e que se 

q-0 
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implementem os procedimentos recomendados de 

prevenção e controle de infecções de acordo com os 

protocolos locais; 

e) que, atualmente, sabe-se que os casos não 

detectados e assintomáticos são os maiores 

responsáveis pela elevada taxa de transmissão de 

SARS-CoV2; 

Conforme a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, o Teste 

Rápido de Antígeno SWAB é o mais eficaz para detecção da infecção por covid-19, 

sendo sua aquisição imprescindível para o diagnóstico rápido e preciso da doença, o que 

é de grande valia para frear a disseminação do vírus, e proporcionar o tratamento 

adequado aos usuários do sistema de saúde. 

Quanto a limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da 

situação de emergência, nota-se que o Termo de Referência justifica a necessidade da 

aquisição de 8 mil testes, sendo a população estimada no Município de Goianésia do 

Pará no ano de 2020 era de 41.081 pessoas, segundo dados do IBGE, ou seja, a 

quantidade solicitada é equivalente a apenas 20% da população, aproximadamente. 

Destaca-se que, a lei exige ainda que a dispensa seja dada nos casos de 

atendimento das finalidades precípuas da administração e preço compatível com valor 

de mercado, segundo avaliação prévia. 

No presente caso, temos o processo com finalidade de contratação de empresa 

para aquisição de kit teste rápido antígeno SWAB, para detecção do COVID-19, com 

registro na ANVISA, constam nos autos as devidas cotações de valores para avaliação de 

preço de mercado. O procedimento está devidamente instruído com a Dotação 

Orçamentária, conforme solicitado pela presidência licitatória, bem como Cotações de 

Preço encaminhadas pelo setor responsável. 

Conforme se depreende da análise dos documentos acostados no procedimento 

a dispensa se sustenta em obediência ao Princípio do direito administrativo referente à 

Continuidade do Serviço Público, uma vez que, a vultuosa demanda de serviços e 

atividades da atual gestão necessita de uma estrutura que comporte as atividades 

desempenhadas pela Pasta Municipal de Saúde. 

Noutro giro, a ausência desta prestação básica seguramente nos traz uma 

situação que possa ocasionar prejuízo ou eventualmente comprometer os serviços 

públicos prestados pela Administração Pública, cumpre destacar que em decorrência da 

alta quantidade de casos confirmados nos prédios públicos o atendimento ao público 

teve que ser suspenso por 15 dias, outro requisito exigido para a hipótese furtiva do 

procedimento ordinário de contratação. 

Portanto, preenchidos os requisitos exigidos na legislação específica, assim como 

atendidos aos principados da Administração Públicos constitucionalmente consagrados, 
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1-lei;  

notadamente os da publicidade, moralidade, impessoalidade economicidade, e interessé 	 ... 
-?.. 

público, a hipótese para o caso em apreço é de dispensa de licitação fundada na Lei n°  1‘)" " -L0.______e 

8.666/93, Medida Provisória 1.047/2021 e Decreto nc). 033/2021 de Goianésia do Pará. 	--j4 -........_ 
Rh tea 

3. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, e pelos fundamentos apresentados, esta Procuradoria Jurídica 

OPINA no sentido DA REGULARIDADE PROCEDIMENTAL DO PROCESSO 

LICITATÓRIO DE DISPENSA DE NQ 7.006/2021/DL/FMAS, para fins de aquisição direta, 

por dispensa de licitação de Kit Teste Rápido SWAB da nasofaringe, para detecção do 

COVID-19 com registro na ANVISA. 

O parecer é no sentido da regularidade do referido processo encaminhando-se o 

feito para que se tomem as providências ulteriores. 

É o parecer. SMJ. 

Goianésia do Pará - PA, 12 de maio de 2021. 

ANDRE SIMAO A"'"adc'def°""' 
digital por ANDRF SIMAO 
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