RECOMENDAÇÃO Nº. 003/2020,
de 05 de junho de 2020.
“DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS A SEREM
OBSERVADOS PARA COMPRAS GOVERNAMENTAIS
EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADES
DECORRENTE DO COVID-19 E PRAZOS PARA PRESTAR
INFORMAÇÕES.”
A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
DO NORTE(CE), por intermédio de sua controladora geral, nos termos dos arts.
31, 70 e 74 da Constituição Federal; §3º do art. 41, 77 e 80 da Constituição Federal;
arts. 59 e 60 da Lei Orgânica do Município; Lei Complementar Municipal n.º
94/14; Lei Federal nº 4.320/64; Lei Municipal n.º 4.371/14; Instruções Normativas
expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e obedecendo também
às disposições da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal
e,
CONSIDERANDO que compete a Controladoria garantir os serviços de
inspeção, monitoramento e auditoria com excelência, mediante ações preventivas
de orientação, dentre outras, visando assegurar os princípios fundamentais da
administração pública;
CONSIDERANDO o entendimento do Tribunal de Contas da União no Ceará,
do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, da Controladoria-Regional da União
no Ceará e do Ministério Público Federal, na busca de uniformidade para ajudar
os órgãos estaduais e municipais cearenses;
CONSIDERANDO que se trata de ano eleitoral, no qual o gestor público deverá
pautar suas ações em estrita observância à legislação eleitoral e às hipóteses
excepcionais previstas para as situações de emergência e de calamidade pública,
como esta que o país enfrenta em decorrência da Covid-19.
CONSIDERANDO a especial atenção no tocante ao art. 4 º da referida Lei, que
trata da dispensa de licitação para a aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da atual situação de
emergência de saúde pública de importância internacional, alertando para os
cuidados que devem ser tomados na condução dos processos de aquisição a que
a Lei se refere, de modo a assegurar a regular aplicação dos recursos públicos.

CONSIDERANDO a necessidade de reforçar a transparência das informações
nos respectivos portais do município e do tribunal de Contas do Estado do Ceará
(https://licitacoes.tce.ce.gov.br/), garantido o acompanhamento do controle
social;
RESOLVE:
ORIENTAR a todos os SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO e PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
DO NORTE, nos termos da transcrição do ofício nº 6347/2020/GABCE/CEARÁ/CGU, que assim considerou:

ANEXO 1
INFORMAÇÕES SOBRE NORMATIVOS, ORIENTAÇÕES E SITES PARA
CONSULTAS: PRINCIPAIS NORMATIVOS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 928, DE 20 DE MARÇO DE 2020 - Altera a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, e revoga o art. 18 da
Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020 - Altera a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre as medidas trabalhistas para
enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras
providências.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020 - Altera a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição
de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 - Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020 - Regulamenta a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades
essenciais
SITES PARA CONSULTA
Advocacia-Geral da União – AGU
Modelos de contratação fundamentadas na Lei nº 13.979/20
https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/908837
Controladoria-Geral da União – CGU
a) Site da CGU
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/03/portal-datransparencia-divulga-gastos-federais-especificos-para-combate-ao-novocoronavirus
b) Canal de Ouvidoria
Site do Sistema Fala.br da Controladoria-Geral da União:
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.asp
x?ReturnUrl=%2f
Link em vermelho no Fala.br para acessar informações especificas do
Coronavírus (COVID-19):
https://coronavirus.saude.gov.br/
c) Portal de Compras do Governo Federal
Orientação e modelos em logística pública no combate ao Covid-19
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/gestorpublico/1271orientacoes-e-modelos-em-logistica-publica-no-combate-ao-covid-19
Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
a)Site do TCE/CE
https://www.tce.ce.gov.br/
b) Palestra online “Medidas Municipais para a contenção do Covid-19”
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-medida-municipais-para-acontencao-do-covid-19-palestra-online/327847/area/59
c) Atuação pública em período de calamidade
https://www.tce.ce.gov.br/ouvidoria/atuacao-publica-em-periodo-decalamidade

ANEXO 2
SUGESTÃO DE FORMATO DE PLANILHA A SER DISPONIBILIZADA NA
PÁGINA DO ÓRGÃO PÚBLICO A FIM DE CUMPRIR OS REQUISITOS
DA LEI DO CORONA VÍRUS
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ANEXO 3
ORIENTAÇÕES ADICIONAIS PARA APLICAÇÃO
PÚBLICOS (FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS)

DE

RECURSOS

1. Tendo em vista as medidas de prevenção e isolamento social determinadas
pelo poder público durante a pandemia de COVID-19, a marcação de sessões
públicas in loco possivelmente contribuirá com a redução de empresas
participantes e, consequentemente, ensejará restrições à ampla competitividade,
o que poderá redundar em contratações não vantajosas para a Administração.
Além disso, oferece risco de contágio aos representantes das empresas que se
fizerem presentes, bem como aos agentes de compras (membros de comissões de
licitação, pregoeiros e membros de equipes de apoio), que são fundamentais para
o adequado funcionamento dos órgãos públicos durante a crise que estamos
todos vivenciando.
2. Especificamente quanto à contratação de bens ou serviços comuns no âmbito
de transferências voluntárias celebradas com a União, convém observar que a
obrigação de realização de Pregão Eletrônico vige desde 28/10/2019 para órgãos
estaduais; e aplica-se desde 03/02/2020 para Municípios com 50 mil habitantes ou

mais; e desde 06/04/2020 para Municípios com 15 mil habitantes ou mais
(Instrução Normativa SEGES/ME nº 206/2019).
3. Para todos os demais casos que envolvam recursos federais, inclusive quando
se tratar de convênios celebrados entre Municípios com menos de 15 mil
habitantes e a União, recomendamos, em função dos motivos expostos acima, a
revogação ou a suspensão dos certames presenciais já agendados para objetos
não urgentes, adotando-se também as seguintes diretrizes gerais:
3.1. contratações relacionadas ao enfrentamento do COVID-19 podem ser
realizadas a partir de uma das três opções da Lei nº 13.979/2020, quais sejam:
a) dispensa de licitação (arts. 4º a 4º-F); b) realização de Pregão com prazos
procedimentais reduzidos à metade (art. 4º-G); ou execução de despesas via
suprimento de fundos (ou adiantamento), as quais tiveram seus limites de
valor ampliados (art. 6º-A). No caso da utilização de Pregão com prazos
reduzidos à metade (art. 4º-G), deve-se realizar preferencialmente Pregão
Eletrônico;
3.2. contratações na área da saúde ou em quaisquer outras áreas, não
relacionadas ao enfrentamento do COVID-19, devem ser feitas mediante
licitação, com utilização preferencial do Pregão Eletrônico quando se tratar de
bens ou serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia.

Por exemplo, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, mesmo após o advento da Lei nº 13.987/2020, a
menos que haja orientação ulterior do FNDE em sentido
contrário, a recomendação aplicável a Municípios com menos de
15 mil habitantes é de licitar, preferencialmente via Pregão
Eletrônico. Já para Municípios com 15 mil habitantes ou mais, e
para os órgãos do Governo do Estado do Maranhão, ressalvada
orientação ulterior do FNDE em sentido contrário, subsiste a
obrigação de licitar via Pregão Eletrônico, como decorrência dos
arts. 1º, §3º, e 52 do Decreto nº 10.024/2019, IN SEGES/ME nº
206/2019, e do Acórdão TCU nº 3.061/2019 - Plenário.
3.3. contratações na área da saúde ou em quaisquer outras áreas, não
relacionadas ao enfrentamento do COVID-19, e que envolvam obras ou
serviços não comuns, inclusive serviços não comuns de engenharia, devem ser

feitas mediante licitação, com utilização preferencial da modalidade RDC
Eletrônico, quando couber.
3.4. Nos casos de obras ou serviços não comuns, inclusive serviços não comuns
de engenharia, não relacionados ao enfrentamento do COVID-19, e não
elegíveis para a adoção da modalidade RDC, é possível a realização de
licitação nas modalidades tradicionais previstas na Lei nº 8.666/1993, quais
sejam, Convite, Tomada de Preços ou Concorrência (a depender do valor
estimado), desde que caracterizada, nos autos do processo, a necessidade
imediata da contratação ou a impossibilidade de aguardar-se a realização do
certame para além do período de isolamento social.

Nesta hipótese, a Administração deve assegurar, inclusive
mediante previsão expressa em Edital, o cumprimento de medidas
de prevenção, tais como: vedação de presença, na sessão, de
representantes das empresas e de agentes de compras
pertencentes ao grupo de risco; disponibilização de máscaras,
luvas e álcool gel (70º INPM) para todos os presentes;
organização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2
(dois) metros de distância entre os presentes; intensificação da
higienização das áreas de acesso à sala onde as sessões
ocorrerão, além de higienização do próprio recinto, com especial
atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras,
corrimões, elevadores etc.); dentre outras.
Necessário observar que não se trata aqui de invasão às
competências dos órgãos de vigilância sanitária, mas tão-somente
de recomendações às unidades jurisdicionadas no sentido de (i)
mitigar a propagação da pandemia, garantindo maior segurança
a todos os presentes nas sessões presenciais (inclusive eventuais
cidadãos), (ii) estimular a participação de empresas interessadas
em certames que envolvam recursos federais, oferecendo-lhes um
ambiente adequado de disputa, e (iii) salvaguardar os agentes de
compras.
3.5. Além da possibilidade de adesão a Atas de Registro de Preços quando
cabível, se, nas hipóteses dos itens (3.2), (3.3) e (3.4) acima, a circunstância
fática alinhar-se ao permissivo do art. 24, IV, ou do art. 25 da Lei nº 8.666/1993,
será viável a dispensa por situação emergencial ou a inexigibilidade,
respectivamente, observada a adequada instrução do processo administrativo,

inclusive quanto aos elementos previstos no art. 26, parágrafo único, da
mesma lei.
4. Eis que, por um lado, os órgãos de controle não podem imiscuir-se no
funcionamento dos órgãos nem exercer atos de co-gestão nas unidades
jurisdicionadas, e, por outro, a Administração não pode se eximir de suas
responsabilidades em função do princípio da continuidade do serviço público e
da necessidade de manutenção de atividades essenciais em diversas áreas, as
recomendações acima devem ser avaliadas criteriosamente pelos próprios
gestores, tendo presente o interesse público, a realidade de cada órgão, a
promoção da ampla competitividade nos certames licitatórios, a contratação a
preços vantajosos para a Administração e o risco de contaminação para os
envolvidos.
5. Caso, ainda assim, a Administração decida pela realização de Pregões
Presenciais ou RDCs Presenciais, as medidas de prevenção já citadas.

ANEXO 4
ORIENTAÇÕES BÁSICAS A RESPEITO DAS DISPENSAS LICITATÓRIAS
FUNDADAS NA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA PANDEMIA

1. Mesma na vigência de decretos de emergência, que em tese autorizam as
dispensas licitatórias, ainda assim continua indispensável a instauração e
instrução do devido Processo Administrativo, o qual deverá obrigatoriamente
conter documentos que comprovem: caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa ou inexigibilidade; a razão da escolha do
fornecedor ou executante; a justificativa do preço e demais requisitos do art. 26,
caput da Lei 8.666/1993, com as inovações excepcionais e temporárias da
mencionada Lei 13.979/2020 – em especial as medidas relativas à ampla
publicidade oficial;
2. A justificativa de preços e razões de escolha dos bens, insumos ou serviços,
bem como do fornecedor, devem trazer necessariamente relação concreta com as
medidas emergenciais de enfrentamento à Pandemia do COVID-1;
3. A justificativa do preço deverá ser acompanhada sempre que possível da
comprovação de que houve negociação com vistas à obtenção de proposta mais
vantajosa para a Administração, conforme o art. 3º da Lei n.º 8.666/1993;

4. Ressalte-se a regra geral para dispensa de licitações, pela qual é necessário que
o gestor cumpras todos os demais rigores da Legislação cabível, em especial os
cuidados com a publicidade (arts. 16 e 26, “caput” da Lei 8.666/93 e 4º, § 2º da Lei
13.979/2020 – divulgação imediata) e os casos em que é obrigatório o instrumento
contratual (art. 62, “caput”);
5. Por fim, alertar-se que vícios no processo instrutório do artigo 26, par.
único, bem como a aquisição ou contratação de bens, insumos e serviços que não
digam respeito aos esforços emergenciais de enfrentamento à Pandemia do
COVID-19, podem configurar 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). Ações estas a serem
promovidas pelos órgãos pertinentes.
Ademais, REQUISITAMOS a todos os secretários, ao presidente da comissão de
Licitação e Pregroeiro que, no prazo de 72 horas, enviem:
a) Manifestação acerca do aceite da presente recomendação;
b) Relação de Gastos já efetivados para atender as ações de combate ao
covid-19.
As comunicações e documentos relativos à presente recomendação e requisição
podem ser encaminhadas para o seguinte endereço eletrônico
cgm@juazeiro.ce.gov.br .
Juazeiro do Norte(CE), 05 de junho de 2020.

Maria Eliza Fernandes de Lavor
Secretária da Controladoria e Ouvidoria
Geral do Município
Christiano Siebra Felício Calou
Secretário Executivo da Controladoria e
Ouvidoria Geral do Município

