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DIREITO ADMINISTRATIVO – DIREITO PROVISÓRIO (EPISÓDICO E CIRCUNSTANCIAL)
– LICITAÇÕES E CONTRATOS – DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE
PREÇOS –– AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MÁSCARA FACIAL EM TECIDO
PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS – CORONAVÍRUS (COVID-19) – ART. 4º AO 4º-I
DA LEI 13.979/2020 (COM REDAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE
MARÇO DE 2020 E PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 951, DE 15 DE ABRIL DE 2020) –
PANDEMIA.
 

1) A Lei nº 13.979, de 2020 (e suas alterações por medidas provisórias), inaugurou um novo
regime transitório e episódico de compras governamentais, aplicável à dispensa de licitação,
ao pregão (eletrônico e presencial) e ao Sistema de Registro de Preços.

2) A publicação via  internet prevista § 2º do art. 4º da Lei nº 13.979, de 2020, não afasta a
necessidade de publicação na imprensa oficial, na forma do artigo 26, do parágrafo único do
artigo 61, ambos da Lei 8.666, de 1993, e do § 4º do artigo 13 do Decreto Estadual nº
46.311/13 (publicação do extrato da ata).

3) As Atas de Registro de Preços entabuladas sob o regime da Lei nº 13.979, de 2020 devem
ter a vigência inicial máxima de seis meses, não só em virtude de aplicação analógica do art.
4º-H (que somente se refere à vigência contratual), mas também em razão da ata ter
fundamento no microssistema simbiótico da referida Lei, que é uma norma temporária por
essência, de maneira que seria incompatível com a noção de provisoriedade a duração inicial
de uma Ata de Registro de Preços por 12 meses.

3.1) As Atas de Registro de Preços fundamentadas na Lei nº 13.979, de 2020, podem ser
prorrogadas até o prazo máximo legal de 1 ano (art. 15, § 3º, III, da Lei 8.666/93), enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública.

3.2) No caso de eventual prorrogação da ata de registro de preços, dentro do prazo de vigência
não superior a um ano, não se restabelecem os quantitativos inicialmente fixados na licitação
(TCU, Acórdão 991/2009, Plenário).

4) Tanto as Atas de Registro de Preços quanto os contratos delas decorrentes devem ter
cláusula resolutiva, a fim de que seja possível (i) a rescisão contratual antecipada sem ônus para
a Administração e (ii) o cancelamento da Ata (art. 28 do Decreto 46.311, de 2013), caso ocorra
o encerramento da situação emergencial (art. 1º, § 2º, da Lei nº 13.979, de 2020) na vigência
dos mencionados instrumentos.

5) O instituto do Registro Adicional de Preços (“cadastro de reserva”), previsto no Decreto
Estadual nº 46.311/13, artigos 11 e 12, é compatível com a dispensa de licitação para Registro
de Preços da Lei nº 13.979, de 2020, devendo a análise da habilitação ocorrer previamente à
assinatura do compromisso.

 

 

RELATÓRIO
 

1. A Central de Compras da Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio do Memorando.
SEPLAG/CECOMP nº 111/2020 (14157481), submeteu à apreciação desta Assessoria
Jurídica o procedimento de dispensa de licitação objetivando o Registro de Preços para
aquisição de máscara facial em tecido, dupla proteção, lavável, não descartável, sob
demanda, futura e eventual, visando equipar e proteger os servidores públicos e
colaboradores, em razão da pandemia COVID-19.

2. O expediente foi encaminhado por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI – nº
1500.01.0020601/2020-20, instruído com pastas numeradas de I a VIII, conforme
demonstrado abaixo:
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3. Imprescindível destacar que não cabe a esta Assessoria Jurídica verificar a
legitimidade/competência acerca da autoria das declarações instruídas neste expediente.

4. É o breve relatório, no essencial.

 

DO ÂMBITO DE ATRIBUIÇÃO DO ASSESSORAMENTO JURÍDICO
 

5. Nos termos do art. 17, §3o, da Resolução AGE n. 26, de 23 de junho de 2017, é defeso ao
Procurador do Estado “adentrar na análise de aspectos técnicos, econômicos e
financeiros, bem como nas questões adstritas ao exercício da competência e da
discricionariedade administrativa, a cargo das autoridades competentes".

6. Este subscritor não deve – no sentido de que não detém competência nem expertise -
analisar aspectos técnicos, orçamentários, financeiros, de pesquisas de preços ou
relativos à conveniência a oportunidade da autoridade administrativa, realmente porque
não possui capacidade técnica para tal.

7. Esclarece-se, assim, que a presente manifestação é dotada de caráter eminentemente
opinativo, a refletir uma opinião jurídica que se ampara, sobretudo, na presunção de
veracidade e idoneidade das informações técnicas subscritas pelas autoridades
competentes, e, como tal, não pode ser concebida como um ato administrativo de gestão
ou mesmo um ato decisório.

8. A partir dos elementos técnicos, dos quais não se adentrará no mérito das razões e de
seu conteúdo, é que o assessoramento analisará o arcabouço jurídico mais adequado ao
caso concreto.

 

DA ANÁLISE JURÍDICA
Da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII)

 

9. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, Emergência
de Saúde Pública de interesse internacional (ESPII) sobre o surto global do novo

coronavírus
[1]

.

10. A Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020[2], do Ministério da Saúde, declarou
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus.

11. A Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020[3] (e suas – ainda vigentes –
alterações pelas MPs nºs 926, 927, 928 e 951, todas de 2020), dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII)
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

12. O Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020[4] (regulamenta a Lei nº
13.979/2020), define os serviços públicos e as atividades essenciais, assim entendidos
como ‘aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população’.

13. No âmbito estadual, o Decreto NE nº 113, de 13 de março de 2020[5], declarou situação
de emergência em saúde púbica no Estado em razão de surto de doença respiratória –
1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispôs sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

14. O Decreto Estadual nº 47.886, de 15/03/2020[6], além de dispor sobre medidas de
prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder
Executivo, da epidemia do COVID-19, instituiu o Comitê Extraordinário COVID-19, de
caráter deliberativo.

15. O Congresso Nacional promulgou o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020[7],
por meio do qual reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de
dezembro de 2020.

16. O Decreto Estadual nº 47.891, de 20 de março de 2020[8], por sua vez, reconheceu o
estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus
(COVID-19), também com efeitos até 31 de dezembro de 2020.

17. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução nº 5529,
de 25 de março de 2020[9], reconheceu o estado de calamidade pública em decorrência
da pandemia causada pelo Coronavírus, até 31 de dezembro de 2020 (com revisão da
necessidade de permanência do o estado de calamidade pública programada para 20 de
julho de 2020).

18. Passemos à análise das medidas legais específicas, que podem ser adotadas pela
administração pública, em razão da COVID-19, no que tange a dispensa de licitação
para registro de preços.

 

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NO REGIME DA LEI
13.979/2020

 

19. É cediço que as compras públicas devem ser realizadas mediante o devido procedimento
licitatório (art. 37, inc. XXI, da CF/88 e art. 2º  da Lei nº 8.666, de 1993), sendo que os
casos de contratação direta (por dispensa ou inexigibilidade) estão exaustivamente
dispostos na Lei nº 8.666, de 1993 (art. 24), e em leis extravagantes.

20. A presente aquisição fundamenta-se no art. 4º ao 4º-I, da Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020 (com redação dada pela MPV 926, de 20 de março de 2020 e pela
MPV nº 951, de 15 de abril de 2020), que ‘dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019’, norma que prevê a possiblidade do uso de (uma
nova hipótese[10]) dispensa de licitação, a saber:

 

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de
que trata esta Lei.         (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de
2020)
§ 1º 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 coronavírus.
§ 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.
 

21. Importante ressaltar que a Lei nº 13.979, de 2020, prevê, em seu artigo 4º-B, que, nas
contratações ao seu abrigo, presumem-se atendidas: I - ocorrência de situação de
emergência; II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; III -
existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos
e outros bens, públicos ou particulares; e  IV - limitação da contratação à parcela
necessária ao atendimento da situação de emergência.

22. A Medida Provisória nº 951, de 15 de abril de 2020, alterou a Lei nº 13.979, de 2020,
prevendo expressamente a possibilidade de utilização da dispensa de licitação para o
Registro de Preços (art. 4º, §§ 4º, 5º e 6º, da Lei 13.979/2020):

 

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de
que trata esta Lei. 
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(...)
§ 4º  Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se
tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o
sistema de registro de preços, de que trata o inciso II do caput do art. 15
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser
utilizado.         (Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020)
§ 5º Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente
federativo poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de
preços.          (Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020)
§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo,
contado da data de divulgação da intenção de registro de preço, entre dois
e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem
interesse em participar do sistema de registro de preços nos termos do
disposto no § 4º e no § 5º.        (Incluído pela Medida Provisória nº 951, de
2020) (grifamos)

 

23. Até a edição da MP 951/2020, não havia previsão legal para a utilização da dispensa de
licitação para registro de preços, notadamente porque o procedimento auxiliar somente
poderia ser utilizado em três modalidades licitatórias autorizadas expressamente
(concorrência – art. 15, § 3º, I, da Lei 8.666/93; pregão - art. 11 da Lei 10.520; e RDC –
art. 29, III, da Lei 12.462/11).

24. O Projeto de Lei nº 1292/1995, da nova lei de licitações, prevê que o sistema de registro
de preços poderá ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de
licitação.

25. A dispensa de licitação emergencial compartilhada, via SRP, vai gerar uma única ata de
registro de preços, com base na qual os órgãos e entidades participantes firmarão seus
contratos[11] (ou documento equivalente – no presente caso, a relação contratual será
materializada via autorização de fornecimento).

26. De acordo com o art. 4º, §4º, da Lei nº 13.979, de 2020, a dispensa de licitação para o
registro de preços somente pode ser utilizada quando se tratar de compra ou
contratação para mais de um órgão ou entidade[12].

27. A Lei nº 13.979/2020 exige a estrita correlação da hipótese de aquisição direta de bens e
serviços com “enfrentamento da emergência de saúde pública” decorrente do surto viral.
Conforme assenta Marçal Justen Filho, no artigo denominado “Efeitos Jurídicos da Crise
Sobre As Contratações Administrativas ”

[13]
, ‘A hipótese normativa não abrange

contratações que versem sobre satisfação de necessidades de outra ordem’.

28. Assim, deve restar plenamente demostrado o nexo causal entre a contratação direta e o
enfretamento do risco de dano (ou de seu amortecimento) decorrente da pandemia.

29. Nesse sentido, também é o magistério de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
[14]

, ao
discorrer acerca de dispensa por emergência ou calamidade pública (mutatis mutandis):

 

A redação do dispositivo indica que não é possível ao administrador
pretender utilizar uma situação emergencial ou calamitosa para dispensar
a licitação em aquisições que transcendam o objeto do contrato, que,
nesses casos emergenciais, deve ser feito tão somente no limite
indispensável ao afastamento do risco. Haverá, assim, profunda correlação
entre o objeto pretendido pela Administração e o interesse público a ser
atendido.

 

30. A Lei nº 13.979/2020, em seu art. 4º ao 4º-I, trata especificamente acerca de
procedimentos de compras governamentais. A norma permite sua a utilização tanto nas
dispensas de licitação (art. 4º) como nos pregões eletrônicos ou presenciais
simplificados (art. 4º-G).

31. A escolha entre uma ou outra forma de contratar (se precedida ou não de licitação) cabe
exclusivamente à área técnica, a partir da análise de conveniência, oportunidade e
vantajosidade para o enfretamento da pandemia; vale dizer, a decisão deverá ser sempre
calcada pela necessidade, adequação e proporcionalidade. Conforme preleciona Marçal
Justen Filho, em seu recentíssimo e-book COVID-19 E O DIREITO BRASILEIRO[15], há
competência discricionária da Administração para escolher entre as duas alternativas:

 

Existe competência discricionária da Administração para escolher entre as
duas alternativas, tomando em vista as circunstâncias do caso concreto. É
inquestionável que a contratação direta envolve um procedimento mais
rápido do que o pregão simplificado. Portanto, a Administração tem o
poder-dever de avaliar a premência da contratação. Ser-lhe-á facultado
valer-se do pregão quando o tempo para a conclusão do procedimento
licitatório não colocar em risco o atendimento da finalidade pretendida.
 

32. De todo modo, uma ou outra solução para as aquisições governamentais deve, sempre
na medida do possível, privilegiar um ambiente em que haja competição e
consensualidade.

33. Conforme acima assentando, a possibilidade da utilização do Sistema de Registro de
Preços, tanto via de dispensa de licitação quanto por pregão (eletrônico ou presencial),
veio a lume com art. 1º da MP nº 951, de 2020, que alterou o art. 4 º e 4º-G da Lei
nº13.979/2020[16].

34.   Os §§ 2º e 3º do art. 4º da Lei nº 13.979, de 2020 preveem que a publicação deve
ocorrer na internet, bem como ser possível a contratação de empresas sancionadas
(inidoneidade e suspensão), senão vejamos:

 

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei
§ 1º 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 coronavírus.
§ 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.
§ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de
bens, serviços e insumos de empresas que estejam com
inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou
contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar,
comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser
adquirido. (grifamos)

 

35. Ressaltamos que a publicação via internet prevista no § 2º do art. 4º da Lei 13.979/2020
(que se aplica a todas as contratações sob o regime da Lei 13.979/20 – não só à
dispensa[17]) não afasta a necessidade de publicação na imprensa oficial, tendo em vista
que o assunto não foi excetuado pela norma[18][19][20].

36. Quanto ao § 3º do art. 4º, o qual prevê possibilidade excepcional da contratação de
empresas sancionadas (inidoneidade ou suspensão), entendemos que tal regra não se
aplica a procedimentos licitatórios, mas tão somente à dispensa de licitação[21]. Esse é o
entendimento de Marçal Justen Filho[22], ao aduzir que (no regime da Lei 13.979/2020)
nas hipóteses em que há outro fornecedor, não é possível promover a contratação
de empresa sancionada, a saber:

 

Não é cabível promover a contratação de pessoa sancionada se existir
viabilidade de fornecimento ou prestação por outra pessoa. A hipótese de
contratação excepcional do §3º pressupõe a configuração de inviabilidade
de competição por exclusividade do prestador. Ou seja, quando apenas
aquela pessoa sancionada for capaz de atender às necessidades da
Administração.
Não será cabível, portanto, a participação de empresa sancionada em
licitação sob o rito sumário previsto na Lei 13.979. Existiria uma
contradição em termos: a contratação excepcional pressupõe a
inviabilidade de competição, em virtude de situação de exclusividade.
Logo, não há cabimento em promover licitação.

 

37. O art. 4º-A, que permite a aquisição de equipamentos usados, somente se aplica à
dispensa de licitação, tendo em vista que a literalidade de sua redação faz remissão
expressa ao caput do art. 4º (dispensa de licitação), embora inexista vedação à aquisição
de equipamentos usados no regime da Lei 8.666/93 e 10.520/02[23]. Todavia, o
dispositivo, a toda evidência, não é aplicável ao presente caso em virtude de não
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se tratar de aquisição de equipamento, bem assim porque as máscaras devem ser
novas.

38. O art. 4º-B, que trata das presunções legais, já foi tratado em tópico acima.

39. O art. 4º-C dispensa a elaboração de estudos preliminares. De todo modo, ao menos no
âmbito do Estado de Minas Gerais, o Decreto Estadual nº 44.786/2008 não instituiu a
figura do ‘Estudo Técnico Preliminar’, tal qual o fez o novel Decreto Federal 10.024/2019
(ar. 3º, IV). Inexiste, portanto, tal obrigação institucionalizada no âmbito estadual.

40. De todo modo, A Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, ao dissertar sobre o
conteúdo do art. 4º-C da Lei 13.979, de 2020, adverte que “mesmo nessa situação, os
dispositivos legais sugerem um planejamento mínimo para as aquisições e
contratações voltadas ao enfrentamento da COVID-19, no sentido de propiciar a
eficácia no suprimento de bens e serviços e de evitar desvios e desperdícios de recursos
públicos em um momento em que este recurso se faz tão necessário. Desse modo,
mesmo objetivando simplificar o processo de contratação em virtude da urgência que se
anuncia, um planejamento mínimo é necessário para o atendimento da demanda que
originou a contratação emergencial”[24].

41. O Gerenciamento de Riscos mencionado no art. 4º-D também não é obrigatório
(embora não proibido e até recomendável) no âmbito do Estado de MG, tanto porque a
Lei 8.666/93 não o impõe[25], quanto porque a figura não está instituída no Estado (o que
não impede a autoridade contratante de estabelece-lo via contratual).

42. O art. 4º-E da Lei nº 13.979/2020, além de admitir o uso do termo de referência ou projeto
básicos simplificados, permite a contratação por valores superiores ao estimado,
decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá
haver justificativa nos autos.

43. Jorge Fernando Ulisses Jacoby[26], ao comentar o art. 4º-E da Lei 13.979/20, aduz que
uma das maiores dificuldades do gestor é o de “justificar os preços estimados para a
contratação emergencial, mediante a dispensa de licitação ou por meio de pregão, nos
termos da Lei nº 13.979/2020”, senão vejamos:

 

Talvez a maior dificuldade a ser enfrentada pelo Administrador, no que
tange ao dispositivo em comento, seja o de justificar os
preços estimados para a contratação emergencial, mediante a dispensa
de licitação ou por meio de pregão, nos termos da Lei nº 13.979/2020.
Isso, porque determinados objetos tiveram variações abruptas de preços,
durante o período de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional – ESPIN. (grifamos)
 

44. Assim, o art. 4º-E da Lei nº 13.979/2020 é aplicável ao presente procedimento.

45. O art. 4º-F da Lei nº 13.979/20, por sua vez, prevê a excepcional (e justificada)
hipótese de dispensa dos documentos de habilitação (ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição), também é aplicável às
dispensas de licitação e aos procedimentos licitatórios.

46. Segundo a Advocacia-Geral da União, ‘O dispositivo não faz menção ao momento em que
seria aplicável, muito menos restringe sua aplicabilidade a um tipo específico de
contratação. Desse modo, entendeu-se ser plenamente possível que tal providência
seja tomada previamente tanto a um processo de pregão quanto a uma
contratação direta’[27]. (grifamos)

47. Esse também é o entendimento de Fernandes, Fernandes, Teixeira e Torres [28], quando
à aplicação do art. 4º-F ao pregão:

 
3.11.4 Habilitação à luz do art. 4-F
Bem compreendido o fato de que a habilitação poderia deixar de ser o
poço onde se perdem boas propostas, cabe analisar como será a
habilitação no período de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional – ESPIN:
a ) a norma provisória aplica-se à dispensa de licitação, aos
procedimentos de licitação e a execução dos contratos. Não faz
distinção; b) só haverá alteração na exigência de habilitação se houver
“restrição de fornecedores ou prestadores de serviço”; não sendo restrito o
mercado, a habilitação não terá alteração durante o período de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional;
c) se houver restrição, a autoridade deve considerar o fato excepcional e
justificar no processo a dispensa de um ou mais requisitos;
d) a dispensa de documentos de habilitação pode incidir na regularidade
fiscal, trabalhista ou outro requisito;
e) não pode ser dispensada a prova de regularidade com a seguridade
social;
f) continua sendo obrigatória a declaração do contratado ou licitante de que
observa a vedação do art. 7º, inc. XXXIII, da
Constituição Federal declarando que cumpre com a “proibição de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho
a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos”. (grifamos)

 

48. Contudo,  na recentíssima Emenda Constitucional nº 106, publicada no DOU em 08 de
maio de 2020[29], o Parágrafo único do art. 3º dispensou a aplicação do § 3º do art. 195
da Constituição Federal, de maneira que a regularidade da empresa contratada coma
seguridade social é uma exigência que está afastada durante a vigência do estado
de calamidade pública nacional. Vejamos como dispõe a norma:

 

Emenda Constitucional nº 106/2020
Art. 3º (...)
Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública nacional de
que trata o art. 1º desta Emenda Constitucional, não se aplica o disposto
no § 3º do art. 195 da Constituição Federal.
 
Constituição Federal
Art. 195 (...)
(...)
§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social,
como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem
dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.   (Vide Emenda
constitucional nº 106, de 2020)

 

49. O art. 4º-G, §4, prevê que as licitações de que trata o caput realizadas por meio de
sistema de registro de preços serão consideradas “compras nacionais”. A toda
evidência, as atas de registro de preços gerenciadas pelos Estados e Municípios não
podem ser consideradas “compras nacionais”[30], tendo em vista que somente a União
pode lançar mão desse instituto previsto no Decreto Federal nº 7.892/13.

50. Todavia, tendo em vista que, no âmbito estadual, existe o instituto correlato, a “Compra
Estadual” (art. 2º, XVIII, do Decreto nº 46.311/13), entendemos que o art. 4º-G, §4º, da Lei
nº 13.979/20 autoriza que o Estado de Minas Gerais utilize a “Compra Estadual” (embora
não seja o caso do presente procedimento).

51. O art. 4º-H dispõe sobre a limitação máxima da vigência inicial dos contratos (seis
meses):

 
Art. 4º-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até
seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.   

 

52. Também dissertando sobre o art. 4º-H da Lei 13.979/2020 (o qual prevê prazo de
vigência dos contratos Covid-19 de até 06 meses) Fernandes, Fernandes, Teixeira e
Torres[31] aduzem que, nas contratações baseadas na Lei 13.979/20, “sejam elas
decorrentes de pregão ou de dispensa”, a execução dos contratos fica limitada a seis
meses, in verbis:

 
Considerando que as contratações baseadas na Lei nº 13.979/2020
se dão em caráter emergencial, sejam elas decorrentes de pregão ou de
dispensa de licitação, a execução destes contratos fica limitada a um
período de até seis meses.

 

53. A Lei nº 13.979/20, apesar de prever em seu regime o Sistema e Registro de Preços, não
trouxe disposição acerca da vigência da Ata de Registro de Preços, mas somente dos
contratos.      
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54. A duração máxima das atas de registro de preço (de um ano) está prevista no art. 15, § 3º,
III, da Lei 8.666/93, não havendo disposição na Lei 13.979/20 que a relativize[32]. Não
podemos olvidar, entrementes, que a aplicação da Lei nº 13.979/20, pela sua própria
essência, é temporária, provisória[33] e episódica, aplicável “apenas enquanto
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus” (art. 4º, § 1º, Lei 13.979/20).

55. Assim, apesar de a natureza jurídica da ata de registro de preços não ser estritamente
contratual, vemos como possível a aplicação analógica do art. 4º-H à vigência inicial
máxima da ata. Ademais, a duração da vigência da ata também deve ser
compreenda e interpretada como pertencente a todo o microssistema da Lei
13.979/20, sendo uma norma temporária por essência, de maneira que seria incompatível
a duração inicial de uma ata por 12 meses.

56. Nesse sentido, ao menos por questões jurídicas, entendemos que as atas de registro de
preços entabuladas sob o regime da Lei nº 13.979/20 tenham a vigência inicial máxima
de seis meses, podendo ser prorrogadas pelo prazo máximo legal de 1 ano (art. 15, § 3º,
III, da Lei 8.666/93), caso perdure a situação de calamidade pública. Ademais, prazo de
vigência da ata demasiado extenso também seria incompatível com a atual e abrupta
variação de preços no mercado.

57. Lembramos, ainda, que no caso de eventual prorrogação da ata de registro de preços,
dentro do prazo de vigência não superior a um ano, não se restabelecem os
quantitativos inicialmente fixados na licitação (TCU, Acórdão 991/2009, Plenário).

58. O art. 4º-I, que prevê a possibilidade de alteração unilateral dos contratos (acréscimos e
supressões) em até 50% é aplicável não só à dispensa de licitação, mas também aos
contratos oriundos dos pregões comuns ou para registro de preços, notadamente porque
seu caput menciona “contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei”:

 

Art. 4º-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos
nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados
fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por
cento do valor inicial atualizado do contrato. (grifamos)    

 

59. Assim, passada a ‘anatomia’ da aplicação das disposições da Lei nº13.979/2020 ao
procedimento de dispensa para registro de preços, passamos à análise do caso
concreto.

 

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
 

60. O Sistema de Registro de Preços – SRP, previsto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993,
é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras,
precedido de licitação, com prazo de validade determinado.

61. Sobre a utilização do SRP para as contrações COVID-19, Joel de Menezes Niebuhr
destaca ser uma importante ferramenta para o enfrentamento da pandemia, tendo em
vista ser uma “ótima medida em relação a objetos de difícil previsibilidade”[34].

62. Trata-se de uma importante ferramenta de auxílio, consubstanciado num procedimento
especial a ser adotado nas compras e serviços do Poder Público, com maior celeridade e
eficiência.

63. O Sistema de Registro de Preços está regulamentado, no âmbito estadual, no art. 3º do
Decreto nº 46.311/2013:

 

Art. 3º O SRP é um conjunto de procedimentos para registro formal
de preços, objetivando contratações futuras pela Administração
Pública.
§ 1º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade
concorrência ou pregão, do tipo menor preço, nos termos da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e da Lei nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002.
§ 2º Para registro de preços de bens e serviços comuns será
utilizada, obrigatoriamente, a modalidade pregão, salvo o disposto em
legislação específica.

 

64. O TCU, no Acórdão nº 2842/2016, entendeu que: “a utilização do sistema de registro de
preços deve estar adstrita às hipóteses autorizadoras, sendo a adesão medida
excepcional. Tanto a utilização como a adesão devem estar fundamentadas e não
podem decorrer de mero costume ou liberalidade”:

65. Assim, compete à área demandante enquadrar o caso concreto a uma das hipóteses do
art. 4º do Decreto Estadual nº 46.311/2013, que diz:

 
Art. 4º. [...]
I – pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes, com maior celeridade e transparência;
II – for conveniente a compra de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade ou a programas de Governo;
e
III – pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.
§ 1º Poderá ainda ser utilizado o SRP em outras hipóteses, a critério da
Administração, observado o disposto neste Decreto.

 

66. Em atendimento ao comando contido no art. 4º do Decreto Estadual nº 46.311/2013, a
área demandante justificou a adoção pelo SRP no Termo de Referência (13708375).

67. Ainda, não incide a obrigatoriedade de comprovação de dotação orçamentária prévia, por
se tratar de licitação a ser realizada sob a forma de Registro de Preços, inexistindo, a
priori, o dever da Administração em adquirir a integralidade dos itens licitados, tal qual
previsto no art. 22 do Decreto Estadual nº 46.311/2013:

 
Art. 22. Por não gerar compromisso de contratação, a realização de
licitação para registro de preços independe de previsão orçamentária.

 

68. A dotação será exigida apenas no momento da contratualização[35].

69. Conforme art. 5º, inc. II e V do Decreto Estadual nº 46.311/2013, cabe ao Órgão
Gerenciador, definir o objeto, os itens e os lotes de material ou de serviço que farão parte
do registro de preços e demais informações necessárias para subsidiar a elaboração do
termo de referência ou projeto básico, conforme o caso, e consolidar todas as
informações relativas à estimativa total de consumo e demais informações solicitadas,
incluindo Termo de Referência ou projeto básico.

 

DAS JUSTIFICATIVAS: DA CONTRATAÇÃO E DO QUANTITATIVO
 

70. As justificativas exaradas são de exclusiva responsabilidade da área técnica demandante,
não cabendo a esta Assessoria Jurídica discutir ou analisar o seu mérito e a sua
veracidade.

71. O princípio da motivação integra o regime jurídico administrativo, impondo a
necessidade de se explicitar o motivo (situação fática) e o fundamento jurídico dos atos
administrativos. Sua obrigatoriedade decorre de princípios expressos e implícitos da
Constituição: devido processo legal, contraditório e a ampla defesa, eficiência,
moralidade, impessoalidade transparência administrativa.

72. A motivação do ato administrativo deve observar os requisitos da congruência,
exatidão, coerência, suficiência e clareza. Não deve apenas indicar a situação
fática genérica que o viabiliza e que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão. Deve explicitar os requisitos específicos motivadores, não bastando uma
motivação com uso de conceitos jurídicos indeterminados, vagos, abstratos, lacônicos,
principalmente, que se limitem à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo ou expressão fática genérica, sem explicar sua relação com o caso
concreto.

73. Nestes termos, lançou-se no Termo de Referência (13705329), a seguinte justificativa
para a aquisição, qual seja, a obrigação disposta na Lei Estadual nº 23.636, de 17 de
abril de 2020, a qual obriga que a Administração Pública, por meio dos seus órgãos e
entidades, a fornecer gratuitamente máscaras de proteção e outros recursos necessários
à prevenção da disseminação do coronavírus causador da Covid-19 para seus
funcionários, servidores e colaboradores:
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3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
(...) além das aquisições e contratações relacionadas ao atendimento da
população e para os profissionais da saúde, há necessidade de manter os
servidores e colaboradores que atendem a população de forma geral,
considerando os estudos de flexibilização do isolamento no Estado. Por
isso foi publicada a Lei Estadual nº 23.636, de 17 de abril 2020, evento
SEI! 13709271, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de máscara
de proteção e outros recursos necessários à prevenção da disseminação
do coronavírus causador da Covid-19 nos órgãos, entidades,
estabelecimentos e serviços

 

74. A justificativa do quantitativo estimado de cada órgão e entidade participante (de
exclusiva responsabilidade das áreas técnicas), consta dos seus respectivos termos de
adesão. Os quantitativos foram consolidados pelo Órgão Gestor no documento SEI nº
13709150.

 

DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 26 DA LEI 8.666, DE 1993 (PREÇO E
ESCOLHA DO FORNECEDOR)

 

75. A legislação impõe, ainda, à Administração contratante a demonstração de que o preço a
ser contratado está compatível com o praticado no mercado. Conforme assentado no
Parecer Referencial AGE/MG nº 16.198, de 2020 (que analisou a dispensa de licitação
sob o regime da Lei nº 13.979/2020), ‘mesmo no caso de licitação dispensada por lei
esparsa, tal como o caso, é imprescindível a correta motivação, com as razões de
escolha do fornecedor e do preço, conforme assentado no art. 26, II e III, da Lei nº
8.666/93’.

76. José dos Santos Carvalho Filho
[36]

 ensina que “para a viabilização da norma, será
necessário fazer a verificação da disparidade do preço dentro do próprio processo
administrativo, o que será possível através de pesquisa feita no mercado”.

77. A escolha do fornecedor deve ser feita com observância do princípio da
impessoalidade, moralidade e isonomia. É indispensável a consulta ao maior número
possível de fornecedores para o integral atendimento dos incisos II e III do parágrafo único
do art. 26 da Lei nº 8.666/93, a fim de que efetivamente possa ser selecionada a proposta
mais vantajosa para a Administração (TCU, Acórdão 955/2011, Plenário).

78. O gestor deve sempre buscar o atendimento da demanda com o menor dispêndio de
recursos possível. Por isso, deve-se ampliar, ao máximo viável, o número de possíveis
fornecedores, para a tentativa de obtenção de propostas mais vantajosas para o poder
público.

79. Quanto à justificativa da escolha dos fornecedores, bem como dos produtos, a área
técnica apôs o arrazoado no item 3.2 do Termo de Referência (13708375).

 

Dos Mapas De Preços (13904554, 13904555, 13904485)
 

80. Não cumpre a esta Assessoria Jurídica analisar questões de oportunidade e
conveniência da Administração nem fiscalizar os procedimentos técnicos dos
órgãos responsáveis e os cálculos das estimativas de custos, sendo que esta
Nota Jurídica se restringe, apenas, às questões jurídicas que envolvem a presente
licitação.

81. Quanto ao preço (e conforme consta o Parecer Referencial AGE/MG nº 16.198/2020), a
Lei nº 13.979/2020, art. 4º-E,§ 1º, VI, prevê que, nas contratações decorrentes da norma
especial, as estimativas dos preços devem ser obtidos por meio de, no mínimo, um dos
seguintes parâmetros:

 

a) Portal de Compras do Governo Federal;            (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)
b) pesquisa publicada em mídia especializada;             (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;            (Incluído
pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
d) contratações similares de outros entes públicos; ou         (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores;

 

82. Segundo Marçal Justen Filho
[37]

, em sua obra sobre aquisições sob o especial regime da
COVID-19 (Lei nº 13.979/20), ‘Como regra geral, a Administração deverá adotar todas as
cautelas para obter a contratação mais vantajosa possível, inclusive promovendo cotações
de preços e produtos entre diversos fornecedores, mediante o uso dos recursos
eletrônicos. Não se exige a aquisição do produto com o menor preço, se existirem
justificativas para selecionar fornecedor diverso. Mas é indispensável a formalização da
contratação, com a indicação dos motivos que fundamentaram a escolha realizada’.

83. De acordo com a área técnica, foram realizadas cotações com diversos fornecedores
(SEI nº 13708375):

 

Para a primeira especificação (com pregas, tamanho maior), tivemos uma
negativa (14112590) e duas cotações incompatíveis com a especificação
(14112595), além disso 31 empresas não
responderam: 14112586.  Recebemos sete
cotações:  13904545,  13904559, 13904560, 13943120, 13953323, 14005936 e 14136861,
com no mínimo quatro fornecedores para cada lote. O resultado encontra-
se no mapa 13904554.  Segundo essa opção o menor preço para todos os
lotes foi do fornecedor Rabbit pelo valor unitário de R$ 2,60 e global de R$.
1.725.609,60.
Para a segunda especificação (sem pregas, tamanho menor, em malha ou
em tricoline) tivemos até 15 cotações sendo o mínimo de 6, variando
conforme lote e tecido. São
elas: 14005936, 14136861, 13904562, 13957113, 13962851, 13992867, 14091237, 14095964,  14106615, 13904568, 14097162, 14102733, 14118770, 14135813, 14136408, 14138371, 13904486, 13904569, 13904571 e 13956185.
O resultado foi a elaboração de dois mapas. O mapa com tecido em malha
100% algodão (13904555) teve como vencedor de todos os lotes o
fornecedor Reserva Brasileira pelo custo unitário de R$ 1,89 e global de R$
1.254.385,44. O mapa com tecido em tricoline (13904485) teve como
vencedor de todos os lotes foi do fornecedor Rabbit pelo valor unitário de
R$ 2,60 e global de R$. 1.725.609,60.
Observamos que os melhores preços de todos os modelos são
compatíveis com os preços fechados pela PBH (14061498) que variou de
R$ 1,99 a R$ 3,88 conforme a quantidade de cotas e colocação dos
fornecedores.  Consultamos dos dois primeiros preços e o fornecedor que
atenderia quantitativo semelhante ao nosso. Apenas esse respondeu
(14102733) os outros dois não encaminharam resposta (14155013).
(...)
Desta forma, decidimos registrar o primeiro preço, de R$ 1,89, da Reserva
Brasileira, que além de estar com a documentação em dia teve amostra
aprovada. Entendemos que posteriormente, após a confirmação das
documentações e de aprovação de amostras os demais preços podem ser
registrados.

 

84. O art. 4º-E, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.979/2020, preveem, ainda, que, excepcionalmente (e
mediante justificativa), pode dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI
do caput, bem como que os preços obtidos a partir da estimativa não impedem a
contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações
ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver robusta
justificativa nos autos, senão vejamos:

 

Art. 4º-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será
admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto
básico simplificado. 
(...)
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente,
será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI
do caput.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI
do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de
preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.         (Incluído
pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
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85. As hipóteses excepcionais acima devem ser vistas, pelo gestor, com extrema cautela e,
caso presentes, devem ser acompanhadas das devidas justificativas e motivação.

86. A fim de resguardar o gestor público, registramos que de acordo com o TCE/MG[38], a
pesquisa de preço, realizada na fase interna de procedimento licitatório, não deve se
restringir a pedido de orçamento a empresas que atuem no ramo do objeto licitado, para
se evitar que o valor da contratação seja superestimado pela Administração Pública.
Deve-se buscar, sempre que viável e pertinente, a maior variação de parâmetros de
pesquisa possível.

87. No mesmo sentido, acórdão nº 94, de 2018, do Plenário do TCU:

 

1.9.3. estimativa de preços obtida com base, unicamente, em valores
informados em cotações obtidas junto a três potenciais fornecedores,
contrariando o disposto no art. 15, inciso V, e § 1º da Lei 8.666/1993, no
art. 7º, caput, do Decreto 7.892/2013, no art. 2º da IN SLTI/MP 5/2014 e na
sólida jurisprudência do TCU, indicando que a pesquisa de preços para
elaboração do orçamento estimativo da licitação não deve se restringir a
cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, devendo, ainda,
serem utilizadas outras fontes como parâmetro, a exemplo de
contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades públicas,
mídias e sítios eletrônicos especializados e portais oficiais de referência
de custos (dentre outros, Acórdãos 1604/2017, 247/2017, 1678/2015,
965/2015, 895/2015, 70/2015, 2816/2014, 299/2011 e 819/2009, todos do
Plenário). (g.n)
 

88. Já no Acórdão nº 868/2013 – Plenário - TCU, o Min. Relator concluiu que “para a
estimativa do preço a ser contratado, é necessário consultar as fontes de pesquisa que
sejam capazes de representar o mercado.” Ou seja, o julgado reconheceu, em certa
medida, a insuficiência da pesquisa de preços realizada, unicamente, com base nos
orçamentos fornecidos pela iniciativa privada.

89. O Relator indicou alguns exemplos de fontes alternativas de pesquisa, se valendo do voto
proferido no Acórdão nº 2.170/2007 – Plenário:

 

Esse conjunto de preços ao qual me referi como ‘cesta de preços
aceitáveis’ pode ser oriundo, por exemplo, de pesquisas junto a
fornecedores, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos –
inclusos aqueles constantes no Comprasnet -, valores registrados em atas
de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para os gestores como para
os órgãos de controle – a exemplo de compras/contratações realizadas por
corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes àquelas da
Administração Pública -, desde que, com relação a qualquer das fontes
utilizadas, sejam expurgados os valores que, manifestamente, não
representem a realidade do mercado.
 

90. Para o levantamento de custos de uma licitação (ou contratação direta), dois fatores se
tornam imprescindíveis para a qualidade da estimativa de custos, quais sejam: (i) a
análise da adequação dos valores considerados em vista da realidade de mercado
e (ii) a ampliação e diversificação das fontes das informações coletadas com o
objetivo de definir o valor estimado da contratação.

91. O TCU orienta que a elaboração do orçamento de licitação demanda avaliação crítica dos
valores obtidos, a fim de que sejam descartados, por exemplo, aqueles que apresentem
grande variação em relação aos demais e, por isso, comprometam a estimativa do preço
de referência. Acórdão 2943/2013-Plenário, TC 023.919/2012-4, relator Ministro Benjamin
Zymler, 30.10.2013. Acórdão 403/2013-Primeira Câmara, TC 013.319/2011-6, relator
Ministro Walton Alencar Rodrigues, 5.2.2013.

92. O Manual[39] de orientação de pesquisa de preço do Superior Tribunal de Justiça traz
uma fórmula exemplificativa para mensuração do preço considerado discrepante.

93. Apesar do art. 4º-E da Lei nº13.979/2020 autorizar a pesquisa de preços por somente um
dos parâmetros constantes do inciso VI, recomendamos ao gestor, sempre que viável,
buscar a maior variedade de parâmetros de pesquisa de preços possível, a fim de
aproximar o preço de referência à realidade de mercado.

94. Por ser de competência exclusiva da área técnica, recomenda-se juízo crítico quanto
às considerações acima para que a referência de preços esteja de acordo com a
realidade do mercado para as compras públicas.

95. Ressalte-se, mais uma vez, que cabe ao Assessoramento Jurídico analisar
exclusivamente a existência formal do mapa comparativo e/pesquisa de mercado, não
podendo atestá-lo, confirmá-lo ou, de qualquer forma, aprová-lo.

96. Os órgãos de controle são extremamente rigorosos quanto à composição do orçamento
prévio da licitação, por isso, renova-se a recomendação de que a área técnica verifique a
compatibilidade do preço com o mercado, observadas as orientações e jurisprudência do
TCU e do TCE/MG colacionadas nesta Nota Jurídica, ficando o(s) servidor (es)
envolvido(s) na elaboração do quadro comparativo de preço juntado aos autos eletrônicos
totalmente responsável(eis) pelo seu conteúdo e não atendimento das orientações que
exaustivamente estão dispostas neste tópico.

 

Da possibilidade do Registro Adicional de Preços (cadastro de reserva) no SRP por
Dispensa de Licitação - Regime da Lei nº 13.979/2020

 

97. N o subitem 7.4 do Termo de Referência, está registrada a possibilidade do registro
adicional de preços, nas mesmas condições do primeiro colocado ou ao seu preço,
nos seguintes termos:

 

7.4 Poderão ser registados mais de um preço, por lote, caso os
fornecedores demais classificados aceitem as mesmas condições do
primeiro colocado ou ao seu preço, conforme Anexo IV, desde que os
fornecedores habilitados assim queiram. 

 

98. No TR (13708375), item 3.2, a área técnica aduz:

 

Considerando a hipótese de registro de cadastro de reserva, item 7.4
abaixo, iniciamos a juntada dos documentos dos demais licitantes, porém
aguardamos a posição da Assessoria Jurídica a respeito. Nesse caso, das
17 empresas que participam da cotação, 8 apresentam documentos
regulares na internet e as demais precisam enviar certidões positivas com
efeito negativo, se for o caso , 14062962. Além disso, considerando que 3
das 4 amostras apresentadas foram reprovadas, entendemos que todas as
propostas cadastradas como em ARP reserva precisam apresentar
amostra para tal registro.

 

99. O Estado de Minas Gerais regulamentou a possibilidade de haver Registro Adicional de
Preços nos artigos 11 e 12 do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.

100. Sendo o SRP aplicável à dispensa de licitação realizada sob o regime da Lei nº 13.979,
de 2020, a regulamentação local é integralmente aplicável ao presente procedimento (à
exceção dos aspectos expressamente tratados na MP 951/20) [40], de maneira que
vemos como viável a utilização do instituto do Registro Adicional de Preços à presente
dispensa de licitação.

101. Esse também é o entendimento de Luciano Elias Reis e Marcus Vinicius Reis de
Alcântara[41], de que o instituto do “Cadastro de Reserva” é compatível com o SRP pelo
Regime da Lei nº 13.979, de 2020, senão vejamos:
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102. Assim preveem os arts. 11 e 12 do Decreto nº 46.311/2013 sobre o Registro Adicional de
Preços:

 

Seção III
Do Registro Adicional de Preços
 
Art. 11. Ao preço do primeiro colocado, poderá o edital estabelecer que
serão registrados tantos fornecedores quantos necessários para
que seja atingida, em função das propostas apresentadas, a quantidade
total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:
I – o edital deverá prever expressamente a cotação mínima a ser ofertada
pelos licitantes para cada lote ou item;
II – a ordem de classificação definida na licitação e constante da ata
deverá ser respeitada nas contratações decorrentes do registro de preços;
e
III – os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da
necessidade de contratação, recorrer ao órgão gerenciador da ARP, para
que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem
praticados.
§ 1º Excepcionalmente, o edital poderá dispor que poderão ser registrados
outros preços, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente
para as demandas estimadas e as ofertas forem compatíveis com os
preços praticados no mercado.
§ 2º Para efeito do previsto no § 1º, a classificação obedecerá a ordem
crescente dos preços ofertados nas respectivas propostas ou resultado
final da fase de lances, decidindo-se eventual empate nos moldes
estabelecidos no edital.
Art. 12. Os licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação
pelo preço do primeiro colocado serão convocados para assinar a ARP,
ainda que tenha sido atingida a quantidade total demandada.
§ 1º Excepcionalmente, o edital poderá dispor que poderão ser registrados
outros preços, desde que as ofertas sejam compatíveis com os preços
praticados no mercado.
§ 2º Para efeito do previsto no § 1º, a classificação obedecerá a ordem
crescente dos preços ofertados nas respectivas propostas ou resultado
final da fase de lances, decidindo-se eventual empate nos moldes
estabelecidos no edital.
§ 3º O edital poderá definir o quantitativo máximo de fornecedores que
assinarão a ARP.
§ 4º A convocação dos licitantes respeitará a ordem de classificação
constante da ata e ocorrerá, sucessivamente, sempre que seja
cancelado o registro do preço do beneficiário atual da ata.

 

103. A possibilidade de Registro Adicional de Preços prevista em cada um dos artigos acima
possui finalidades distintas: (i) o art. 11 do Decreto nº 46.311/13, prevê o Registro
Adicional com a finalidade de atingir a quantidade total estimada de item ou lote (no
caso do 1º colocado fornecer uma cota mínima); (ii) já o art. 12 do Decreto nº
46.311/13, prevê o Registo Adicional a fim de convocar, eventualmente, outro fornecedor,
caso o registro do primeiro colocado seja cancelado (§ 4º, do art. 12). A área técnica
deverá esclarecer qual das duas hipóteses justifica a previsão e também inseri-la na
redação do item 7.4 do Termo de Referência.

104. A área técnica pretende autorizar o registro de preços distintos do preço do 1º colocado, o
que encontra respaldo nos art. 11, § 1º e 12, §1º, do Decreto nº 46.311/13; todavia como
medida “excepcional”. Nessa toada, a área técnica deverá motivar expressamente qual
circunstância excepcional justifica tal providência.

 

Momento da verificação da habilitação no Registro Adicional de Preços
 

105. Não parece haver dúvida que, na hipótese do art. 11 do Decreto nº 46.311/13 (registro
adicional a fim de atingir a quantidade total estimada), a verificação da habilitação deve
ocorrer antes da assinatura da ata, uma vez que, assim que assinado o compromisso, os
fornecedores adicionais estarão imediatamente aptos a serem demandados.

106. Já no âmbito do art. 12 do Decreto nº 46.311/13, os fornecedores adicionais somente
serão demandados caso o registro do 1º colocado seja cancelado (na forma dos arts. 27
e 28 do Decreto nº 46.311/13), vale dizer, apenas na falta do primeiro colocado é que
outros fornecedores serão convocados, respeitada, evidentemente, a ordem de
classificação da etapa competitiva. Daí surge a indagação jurídica: em que momento se
deve realizar a habilitação dos fornecedores adicionais na hipótese do art. 12 do Decreto
nº 46.311/13 (se convocados no caso de cancelamento do registro do 1º colocado)?

107. Por amor ao debate e melhor contextualização: no âmbito federal, o Decreto nº 7.982,
de 23 de janeiro de 2013, prevê, no art. 11, § 3º[42] (norma regulamentar não aplicável no
âmbito do Estado de Minas Gerais), que, nos casos de cancelamento do registro (arts. 20
e 21), a habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada
quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente. Assim, a
habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva, na esfera federal,
somente ocorrerá quando a Administração os convocar. Esse é o ensinamento de Sidney
Bittetncourt[43] (em obra que analisa mencionado decreto federal):

 

(...) como informa o § 3º do art. 11, a habilitação dos fornecedores
remanescentes, que comporão o cadastro de reserva, deverá ocorre
quando a Administração convoca-los em face da não assinatura da
ARP pelo melhor classificado no prazo e condições estabelecidos, e
quando  houver necessidade de contratação de fornecedor
remanescente devido ao cancelamento da ARP. (grifamos)

 

108. Em sentido contrário, segundo Joel de Menezes Niebuhr e Edgar Guimarães[44]
(também em análise do art. 11 do Decreto Federal nº 7.982/13), “Pessoa não habilitada
no certame não pode assinar a ata de registro de preços”, em razão do procedimento
ser incompatível com a Lei 10.520/02; mas o procedimento do cadastro de reserva em
SRP seria compatível, na visão dos autores, com a modalidade concorrência, que exige a
habilitação prévia ao julgamento.

109. O Decreto estadual nº 46.311/2013, entrementes, é omisso quanto ao momento em
que se deve realizar a habilitação e eventual análise de amostras. Tampouco as
regras do pregão seriam aplicáveis ao caso em apreço, eis que se trata de dispensa de
licitação para registro de preços sob o regime da Lei nº 13.979, de 2020.

110. A regra geral da Lei 8.666, de 1993, é que a etapa de classificação ocorra após a
habilitação (art. 43 da Lei 86666/93). Assim, (i) tomando essa regra geral como base;  (ii)
considerando que a aplicação da Lei 8.666/93 é subsidiária à Lei nº 13.979/93[45], bem
como que, (iii) na presente dispensa de licitação, houve oportunidade competitiva (mesmo
que informalmente) entre as empresas consultadas, entendemos que a habilitação deve
preceder a assinatura dos registros adicionais de preços, à exceção da MEs e EPPs,
para as quais a regularidade fiscal de trabalhista somente pode ser exigida para a
assinatura do contrato (art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006[46]).

111. Ademais, em razão da isonomia dos interessados e da transparência, ao concentrar as
análises no mesmo momento, se possibilita aos demais (pretensos) participantes a
mesma oportunidade de contestar a regularidade dos registros adicionais. A
possibilidade de o fornecedor remanescente providenciar seus documentos habilitatórios
em momento diferido poderia fragilizar a lisura do procedimento em razão de tratamento
diferenciado.

112. A área técnica deverá incluir na minuta da Ata de Registro de Preços a possibilidade do
Registro Adicional, especificando se se trata da hipótese prevista no art. 11 ou no art. 12
do Decreto nº 46.311/2013, bem como especificar as condições para que esses preços
possam ser registrados (quantidade máxima de fornecedores, momento da habilitação e
análise de amostras; critério de ordem de classificação dos remanescentes etc).

 

 

DA REGULARIDADE DO (S) FORNECEDOR (ES)
 

113. Mesmo nas contratações diretas deverão ser juntados aos autos os requisitos de
habilitação elencados no art. 27 da Lei 8.666/93, em especial a regularidade jurídica,
fiscal e trabalhista, regularidade de representação e demais pertinentes.

114. Conforme exposto no corpo deste parecer, (i) a possibilidade de contratar empresas
sancionadas somente é possível se ela for a “única fornecedora do bem ou do serviço a
ser adquirido” (art. 4º, § 3º, da Lei 13.979, de 2020); (ii) eventual dispensa de
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apresentação da documentação de regularidade fiscal e trabalhista é medida excepcional
e que depende de justificativa (art. 4º-F da Lei nº 13.979, de 2020).  

115. De acordo com que foi exposto no Parecer Referencia AGE/MG nº 16.198, de 23 de
março de 2020, as exceções às regras previstas na MP nº 926/20, “são possibilidades
excepcionalíssimas. Caso a autoridade se veja obrigada a lançar mão de tais
‘recursos’, deverá consignar, nos autos, robusta motivação, com a comprovação
documental das tentativas de se esgotar todos os meios disponíveis para obtenção de
preços e de empresas regulares disponíveis no mercado”.

116. Não é demais mencionar as possíveis medidas mitigadoras de risco no caso de
contratação de empresas sem regularidade habilitatória, elencadas pela Controladoria-
Geral do Estado de Minas Gerais[47]:

 

 

 

DA PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP
 

117. No que tange ao tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte, previsto na LC 123/2006, a área técnica assentou que “O
lote 6 está destinado exclusivamente a participação de ME/EPP” (13708375). 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (13708375)
 

118. Segundo o art. 4º-E, § 1º, da Lei 13.979, de 2020, o Termo de Referência para as
aquisições COVID deve conter os seguintes requisitos mínimos (os quais reputamos
atendidos):

I - declaração do objeto;        
II - fundamentação simplificada da contratação;        
III - descrição resumida da solução apresentada;        
IV - requisitos da contratação;          
V - critérios de medição e pagamento;         
VI - estimativas dos preços;
VII – adequação orçamentária (está última não aplicável ao SRP, em razão
de as contratações serem eventuais).

 

119. O item 1 estabelece como objeto o “aquisição, de máscara facial em tecido, dupla
proteção, lavável, não descartável, sob demanda, futura e eventual, visando equipar e
proteger os servidores e colaboradores, nos termos da Lei Estadual 23636, conforme
especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento, com as cotas
mínimas a serem fornecidas separadas em 6 lotes para 6 ARPs”.

120. Cabe salientar, ainda, que as especificações técnicas e suas justificativas são de
exclusiva responsabilidade do setor técnico, não cabendo ao Núcleo de Assessoramento
Jurídico discutir ou analisar o mérito e a veracidade das informações expostas na
justificativa técnica que, de todo modo, não podem apresentar reflexo prejudicial à
competitividade (ainda que mitigada pela dispensa de licitação) no procedimento em
exame.

121. O item 2 trata da justificativa para divisão em lotes. Vemos a iniciativa de forma positiva,
pois, ainda que se trate de dispensa de licitação, pois, conforme bem atestou a área
técnica, “O agrupamento em lotes faz-se com vistas a aumentar a competitividade e, ao
mesmo tempo, permitir o atendimento em tempo, considerando o momento de
pandemia do COVID-19, conforme detalhado no próximo item. Outros entes que
buscaram a mesma contratação também fazem a divisão considerando a resposta do
mercado de incapacidade do atendimento global” (13708375).

122. O item 3 traz a justificativa da contratação, a razão da escolha do fornecedor e das
máscaras.

123. O item 4 dispõe sobre a motivação de eleição da dispensa de licitação para registro de
preços.

124. O item 05 dispõe sobre consórcios.

125. O item 06 trata da regularidade da habilitação.

126. O item 7 demonstra os critérios de aceitabilidade das propostas; o item 8, da execução
do objeto.

127. O item 09 trata do pagamento.

128. O item 10 dispõe sobre o contrato (autorização de fornecimento) e o item 11 dos
procedimentos de fiscalização e gerenciamento da relação jurídica.

129. O item 12 trata das garantias, o item 13, da (vedada) subcontratação.

130. Já o item 14 lista os órgãos e entidades participantes, tendo em vista a não previsão da
“adesão tardia”, sugerimos a retirada da expressão “NÃO PARTICIPANTES” do título.

131. O item 15 dispõe sobre as obrigações específicas das partes e o item 16, sobre as
sanções administrativas. Subitem 16.2: deve ser retirada a menção ao subitem 16.1.5,
pois inexistente.

 

DA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

132. N o preâmbulo e no subitem 9.2, recomenda-se a adequação, considerando que o
Decreto nº 47.337, de 12/1/2018 foi revogado pelo inciso I do art. 78 do Decreto nº
47.727, de 2/10/2019. 

133. Subitem 2.1.2: a redação precisa ser complementada.

134. Tendo em vista que a Ata não será firma após procedimento licitatório, os seguintes itens
devem ser adequados: 5.3.3; 7.1; 8.8.2.1, 9.1.

135. Item 06 (Do cancelamento): A Ata de Registro de Preços deve ter cláusula resolutiva, a
fim de que seja possível seu cancelamento, na forma do art. 28 do Decreto 46.311, de
2013, caso se encerre a situação emergencial (art. 1º, § 2º, da Lei nº 13.979, de 2020).
Assim, sugerimos a inclusão da seguinte disposição:

6. X – A Ata de Registro de Preços será automaticamente cancelada caso
advenha a causa de cessação de vigência da Lei nº 13.979/20 prevista no
seu art. 8º.

136. Reiteramos que a minuta da ata deve especificar a hipótese de registro adicional de
preço e suas condições.

 

Dos efeitos de eventual não conversão em lei das Medidas Provisórias que regem as
relações jurídicas COVID-19

 

137. Conforme está disposto no texto constitucional (art. 62, § 3º, CF/88), as medidas
provisórias possuem eficácia por 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta)
caso não sejam convertidas em lei. Não havendo conversão em lei, o Congresso Nacional

deve disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes por decreto legislativo
[48]

.

138. Caso não seja editado o decreto legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de
eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos
praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas (art. 62, § 11, CF/88).
Vejamos:

 
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las
de imediato ao Congresso Nacional.  
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(...) 
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12
perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no
prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual
período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo,
as relações jurídicas delas decorrentes.
(...)   
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta
dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as
relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante
sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.      

   

139. Portanto, tendo em vista que a presente manifestação se fundamenta, em grande medida,
no regime disposto nas MPs nº 926 e 951, ambas de 2020, é preciso se atentar aos
desdobramentos legislativos ulteriores.

 

CONCLUSÃO
 

140. Nos limites da análise jurídica, ressalvados os aspectos técnicos e econômicos e os juízos
de oportunidade e conveniência, manifesta-se esta Assessoria Jurídica pela aprovação
da Dispensa de Licitação para Registro de Preços para aquisição de máscaras faciais
em razão da pandemia da COVID-19, vez que respeitados os limites legais impostos
pela legislação vigente, desde que observadas todas as ponderações acima
expostas e supridas as ressalvas elencadas no corpo desta Nota Jurídica, em
especial:

 
Quanto à instrução dos autos
 

a. A publicação via internet prevista no § 2º do art. 4º da Lei 13.979/2020 não
afasta a necessidade de publicação na imprensa oficial na forma do artigo 26,
do parágrafo único do artigo 61, ambos da Lei 8.666, de 1993 e do § 4º do
artigo 13 do Decreto Estadual nº 46.311/13 (publicação do extrato da ata).

b. A área técnica deverá: (b.1) especificar de qual das duas hipóteses de
Registro Adicional de Preços pretende lançar mão (art. 11 ou art. 12, do
Decreto Estadual nº 46.311/13); (b.2) motivar expressamente qual
circunstância excepcional justifica a possibilidade do registro de preços
distintos do 1º colocado, como prevê o item 7.4 do termo de referência.

 

Quanto ao Termo de Referência
 

c. Item 14: tendo em vista a ausência de previsão da “adesão tardia” (carona),
sugerimos a retirada da expressão “NÃO PARTICIPANTES” do título.

d. Subitem 16.2: deve ser retirada a menção ao subitem 16.1.5, pois
inexistente.

 
Minuta de ata de registro de preços

 

e. No preâmbulo e no subitem 9.2, recomenda-se adequação, considerando
que o Decreto nº 47.337, de 12/1/2018, foi revogado pelo inciso I do art. 78 do
Decreto nº 47.727, de 2/10/2019. 

f. Subitem 2.1.2: a redação necessita de complementação.

g. Tendo em vista que a ARP não será firma após procedimento licitatório, os
seguintes itens devem ser adequados: 5.3.3; 7.1; 8.8.2.1, 9.1.

h. Item 06 (Do cancelamento): A Ata de Registro de Preços deve ter cláusula
resolutiva, a fim de que seja possível seu cancelamento, na forma do art. 28 do
Decreto 46.311, de 2013, caso se encerre a situação emergencial (art. 1º, §
2º, da Lei nº 13.979, de 2020). Assim, sugerimos a inclusão da seguinte
disposição:

 
"6. X – A Ata de Registro de Preços será automaticamente cancelada caso
advenha a causa de cessação de vigência da Lei nº 13.979/20 prevista no
seu art. 8º".

 

i. A minuta deverá conter item específico prevendo a possibilidade do Registro
Adicional de Preços, com a especificação da hipótese normativa (art. 11 ou 12
do Decreto nº 46.311/13), bem como mencionando as condições para que
ocorra (v.g., quantidade máxima de fornecedores, momento da habilitação e
análise de amostras; critério de ordem de classificação dos remanescentes
etc).

 

141. Conforme precedente do TCE/MG, o parecer jurídico emitido tem natureza meramente
opinativa, não vinculando a decisão a ser tomada pelo agente competente:

 

EDITAL DE LICITAÇÃO . PREGÃO PRESENCIAL. VEDAÇÃO À
PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO INJUSTIFICADAMENTE.
POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO
RESPONSABILIZAÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO.
(...) 3. O parecer jurídico emitido por assessor ou parecerista tem
natureza meramente opinativa e não vincula, por conseguinte, a
decisão a ser tomada pelo agente competente. (...) (g.n.) (TCE/MG,
Denúncia nº 887.859, Rel. Cláudio Terrão, pub. 07/03/2017).

 

142. Eventual impossibilidade fática de cumprimento das ressalvas acima deve ser
devidamente justificada/motivada, cumprindo realçar, ainda, que, caso a área técnica
competente discorde das orientações ou posicionamentos emanados deste
pronunciamento, deverá carrear aos autos as justificativas necessárias para embasar a
aquisição pretendida, sem a necessidade de retorno do feito a este Núcleo de
Assessoramento Jurídico (TCU, Acórdão nº 4.127/2008-1ª Câmara).

143. É o parecer.

 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2020.

 

 

EDUARDO GROSSI FRANCO NETO
Procurador do Estado

Procurador-Chefe da AJUR/CSC/SEPLAG

OAB/MG nº 143.510 - Masp. 1.327.119-2
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