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OFÍCIO CIRCULAR Nº 030/PRESIDÊNCIA/2020 

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020. 

 

 

Assunto: Alerta aos Prefeitos (as) acerca da dispensa de 

licitação com base na Lei 13.979/2020. 

 

 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a), 

  Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, a 

Associação Mato-Grossense dos Municípios, através do seu 

Presidente Neurilan Fraga, sempre na defesa dos interesses dos 

Municípios de Mato Grosso, vem por meio deste informar que a 

Coordenação Jurídica da AMM, elaborou o Parecer Circular 

043/2020 exarado no dia 17/05/2020, a qual tem como objetivo 

orientar os senhores gestores acerca da dispensa de licitação 

com base na Lei 13.979/2020 mediante alteração feita pela Medida 

Provisória n° 926/2020, bem como, emitir alerta de acordo com as 

orientações técnicas e Representação de Natureza Interna, 

expedidas pelo TCE-MT. 

  

Atenciosamente, 

 

NEURILAN FRAGA 

PRESIDENTE 

 

 

______________________________________________________________ 
DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA                 MÁRCIA FIGUEIREDO SÁ OLIVEIRA 

OAB/MT 4.198 (COORDENADORA JURÍDICA)   OAB/MT 9.914 (GERENTE JURÍDICA) 

 

ELAINE MOREIRA DO CARMO         GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA 

OAB/MT 8.946                          OAB/MT 24.262 

 

      PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA        GUSTAVO MATOS ROSA 

             OAB/MT 20.921                      BACHARELANDO EM DIREITO 
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Parecer jurídico nº. 043/2020 

 

INTERESSADO: Municípios do Estado de Mato Grosso. 

ASSUNTO: Esclarecimentos acerca da dispensa de licitação com 

base na Lei 13.979/2020/ Orientações Técnicas do TCE/MT. 

CONSULTORA: Márcia Figueiredo Sá Oliveira/ Débora Simone Rocha 

Faria. 

 

Ementa:  

 

Direito Administrativo – 

13.979/2020 – Dispensa de 

Licitação – Orientações 

Técnicas – Representação 

Natureza Interna TCE/MT – 

Legalidade Considerações. 

 

 

A Associação Mato-Grossense dos Municípios - AMM 

buscando soluções e alternativas para contribuir com a 

Administração Municipal, e considerando seu caráter 

representativo, bem como, técnico orientativo, vem por meio 

desta esclarecer aos Municípios de Mato Grosso acerca da dispensa 

de licitação com base no art. 4 ° da Lei 13.979/2020, bem como, 

nas orientações técnicas e Representação de Natureza Interna 

emitidas pelo TCE- MT, quanto as contratações para aquisições 

destinadas ao enfrentamento da Pandemia decorrente do 

Coronavírus. 

    É o relatório.  

 

 

    Opinamos. 

http://www.amm.org.br/
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Trata o presente estudo da aplicação do artigo 4° da 

Lei Federal nº 13.979/2020, a qual dispõe sobre nova medida 

especifica e temporária para dispensa de licitação no que diz 

respeito ao enfrentamento da emergência na saúde pública 

decorrente do Coronavírus responsável pela Pandemia de âmbito 

internacional. 

 

  Para melhor entendimento da legislação de forma a sanar 

dúvidas sobre a aplicabilidade da Lei no âmbito de dispensa de 

licitação, colacionamos o artigo relacionado à dispensa, 

vejamos:  

 

“Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição 

de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus 

de que trata esta Lei” 

 

A legislação informada, por meio artigo acima, 

flexibilizou o procedimento a ser adotado pelos entes públicos 

na aquisição de bens e insumos necessários ao enfrentamento das 

emergências resultantes do surto de pandemia que se alastrou no 

país.  

  Assim, para melhor compreensão do aludido artigo, 

elencamos os requisitos a serem observados de maneira individual 

nos autos de cada procedimento administrativo em que se fará a 

contratação direta, mediante dispensa de licitação, com 

fundamento no art. 4º da Lei federal nº 13.979/2020:  

http://www.amm.org.br/
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1) Cumprimento dos requisitos para a incidência da 

norma federal que autoriza a dispensa de licitação:  

 

1.1) Os bens, serviços e insumos que se objetiva 

adquirir deverão destinar-se exclusivamente ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-

19);  

1.2) A autorização legal para a aquisição direta por 

dispensa de licitação é temporária, se limitando ao período 

enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

 

 1.3) As aquisições realizadas com base no 

dispositivo deverão ser imediatamente disponibilizadas em sítio 

oficial específico na rede mundial de computadores, contendo as 

informações descritas no art. 4º, §2º da Lei federal nº 

13.979/2020. 

 

 2) Não obstante o permissivo legal para a dispensa 

de licitação nas aquisições destinadas ao enfrentamento da 

COVID-19, deve o gestor público sempre observar os princípios 

que lhe são impostos pelo art. 37 da Constituição Federal, bem 

como aqueles previstos no art. 3º da Lei 8.666/93.  

 

3) Mesmo se tratando de procedimento de contratação 

direta, deve ser observado o rito e a instrução da denominada 

fase interna do procedimento, de acordo com as regras da Lei nº 

13.979/2020, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, 

instruindo-se os autos com: 
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3.1) Projeto básico simplificado (ou termo de 

referência simplificado), contendo os elementos indicados no 

art. 4º-E, §1º da Lei nº 13.979/2020, aprovado pela autoridade 

competente (art. 7º, §2º, I, Lei 8.666/93), contendo orçamento 

detalhado (art. 7º, §2º, II, Lei 8.666/93); 

3.2) Comprovação da existência de recursos 

orçamentários para fazer frente à futura contratação (art. 4º-

E, §1º, VII da Lei nº 13.979/2020 c/c art. 7º, §2º, III, Lei 

8.666/93); 

3.3) Habilitação jurídica, dispensada mediante 

justificativa da autoridade competente em caso de restrição de 

fornecedores ou prestadores de serviço (art. 28 da Lei 8.666/93 

c/c art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020); 

3.4) Documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, dispensada mediante justificativa da autoridade 

competente em caso de restrição de fornecedores ou prestadores 

de serviço (art. 29, Lei 8.666/93 c/c art. 4º-F da Lei nº 

13.979/2020). A dispensa de apresentação da documentação não 

poderá recair, no entanto, sobre a prova de regularidade relativa 

à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do caput do art. 7º da Constituição; 

3.5) Documentação relativa à capacidade técnica, 

dispensada mediante justificativa da autoridade competente em 

caso de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 

30, Lei 8.666/93 c/c art. 4º-F da Lei nº 13.979/2020); 

3.6) Documentação relativa à qualificação econômico-

financeira, dispensada mediante justificativa da autoridade 
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competente em caso de restrição de fornecedores ou prestadores 

de serviço (art. 31, Lei 8.666/93 c/c art. 4º-F da Lei nº 

13.979/2020); 

4) Devem ser cumpridas as exigências do art. 26, 

parágrafo único, II e III da Lei nº 8.666/93, instruindo-se os 

autos com: 

4.1) A razão da escolha do fornecedor ou executante; 

4.2) A justificativa do preço. 

5) Regras especiais quanto à justificativa de preços 

introduzidas pela Medida Provisória nº 926/2000: 

5.1) Por força do art. 4º-E, § 2º da Lei nº 

13.979/2020, admite-se excepcionalmente, mediante justificativa 

da autoridade competente, a possibilidade de dispensa da 

apresentação estimativa de preços de que trata o inciso VI do 

mencionado dispositivo; 

5.2) O art. 4º-E, § 3º da Lei nº 13.979/2020admite, 

mediante justificava nos autos, a possibilidade de contratação 

pelo Poder Público por valores superiores ao encontrado na 

estimativa de preços, desde que esses decorram de oscilações 

ocasionadas pela variação de preços. 

 

6) determinações específicas a serem observadas nas 

dispensas de licitação realizadas sob a égide da Lei nº 

13.979/2020:  

http://www.amm.org.br/
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6.1) Excepcionalmente, quando houver demonstração 

inequívoca da existência de um único fornecedor para determinado 

bem ou serviço, será admissível a contratação de empresa que 

esteja com inidoneidade declarada ou com o direito de participar 

de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso.  

6.2) Admite-se a aquisição de bens e contratação de 

serviços, que envolvam equipamentos usados, desde que o 

fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e 

funcionamento do bem adquirido.  

6.3) Quando se tratar de bens e serviços comuns, 

assim entendidos aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos por meio de especificações 

reconhecidas e usuais do mercado (definição do art. 3º, II do 

Decreto federal n. 10.024/2019), não será exigida a elaboração 

de estudos preliminares tratados no art. 24 da Instrução 

Normativa nº 05/2017, elaborada pela Secretaria de Gestão do 

então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 6.4) O gerenciamento de riscos a que aludem os arts. 

25 a 27 da Instrução Normativa nº 05/2017, somente será exigível 

durante a fase de gestão do contrato (terceira fase da 

contratação, nos termos do art. 19 da referida Instrução 

Normativa).  

6.5) A duração dos contratos regidos pela Lei n. 

13.979/2020 limita-se a 6 meses, podendo ser o período de 

vigência prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar 

a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 

emergência de saúde pública.  

http://www.amm.org.br/
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6.6) Para os contratos regidos pela referida Lei, 

pode a administração pública 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. 

Importante alertar que, não obstante o permissivo 

legal para a dispensa de licitação nas aquisições destinadas ao 

enfrentamento da COVID-19, deve o gestor público sempre observar 

os princípios que lhe são impostos pelo art. 37 da Constituição 

Federal, bem como aqueles previstos no art. 3º da Lei 8.666/93.  

Ressalta-se que a celeridade necessária para as 

aquisições em comento não significa uma atuação que possa, de 

alguma forma, contrariar os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, 

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável, bem como 

demais preceitos que lhe sejam correlatos.  

Não se trata, assim, de autorização irrestrita para 

aquisição desmesurada e irracional de bens e serviços, somente 

em razão de se estar em face de excepcional situação de 

emergência pandêmica. Nesse sentido, confira-se as palavras de 

OLIVEIRA, em recente artigo sobre os reflexos do Coronavírus no 

Direito Administrativo 

 “Em casos emergenciais, revela-se possível, em tese, 

a adoção de medidas excepcionais, de forma 

proporcional e justificada, que restringem a liberdade 

individual para garantir a saúde pública. Como dizia 

Hipócrates, considerado o pai da medicina, ‘para os 

males extremos, só são eficazes os remédios intensos’.  
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Isso não significa dizer, naturalmente, um cheque em 

branco aos agentes públicos competentes que deverão 

agir, em conformidade com os limites fixados no 

ordenamento jurídico, sob pena de responsabilidade.  

 

O Direito Administrativo possui ferramentas para o 

enfrentamento da crise na saúde pública, mas, 

evidentemente, o Direito não é suficiente para 

resolução de todos os problemas, revelando-se 

fundamental, no ponto, a conscientização da população 

e os avanços da ciência na busca de tratamentos 

adequados no tratamento das pessoas contaminadas pelo 

coronavírus.  

 

A inércia estatal é indesejada no momento de crise, 

assim como revela-se vedada a adoção de medidas 

arbitrárias que extrapolam a proporcionalidade na 

restrição de direitos individuais. O desafio, como de 

praxe, é encontrar o ponto médio na ponderação entre 

as liberdades individuais e a necessidade de proteção 

da saúde pública.  

(OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende, Direito Administrativo 

e coronavírus, 

https://www.migalhas.com.br/depeso/321892/direito-

administrativo-e-coronavirus, consulta em 18.03.202). 

Grifei. 

 

Há que se esclarecer ainda, que o Tribunal de contas 

de Nosso Estado vem emitindo orientações técnicas, objetivando 

direcionar de forma legal a atuação das autoridades públicas 

durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública 

causada pelo coronavírus, dentre as orientações citamos a 

03/2020 e 05/2020 relacionadas ao estudo ora em comento, as quais 

seguem anexas. 

Indispensável por fim, alertarmos aos municípios que 

o TCE-MT, como órgão fiscalizador e no uso e suas atribuições 

legais suspendeu todo e qualquer ato do contrato decorrente da 

dispensa de licitação  nº 01/2020- CISVA – Consórcio Municipal 

http://www.amm.org.br/
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Intermunicipal Vale do Arinos, em razão de possuir fortes 

indícios de superfaturamento (sobrepreço) no edital de dispensa, 

pois, segundo consta na decisão de suspensão do contrato emitida 

na representação de natureza interna processo 11.590-8/2020, 

julgamento  singular nº 440/ILC/2020: 

“ (...) 

o referido edital de licitação tem por objeto a 

aquisição emergencial de kits para teste do COVID – 

19”,que ao final sagrou como vencedora a Empresa 

Orto Prime Comercio de Produtos Cirúrgicos, cujo 

valor global oferecido foi de R$ 91.000,00 (noventa 

e um mil reais), para aquisição de 70 (setenta) kits 

de testes rápidos. 

Nestes termos alertou o Representante que cada 

Unidade do Kit deteste rápido custaria R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais).  

Outrossim, destaca o representante que a referida 

dispensa de licitação foi alicerçada em único preço 

de cotação, que fora fornecido pela mesma empresa 

arrematante do procedimento.  

(...) 

 

Para demonstrar possível superfaturamento do procedimento 

administrativo em questão atentou o Representante para o 

Contrato nº 054/2020/SES/MT, oriundo de Dispensa de 

licitação nº 28/2019, firmado pelo Estado de Mato Grosso, 

por meio da Secretaria Estadual de Saúde, que teve objeto 

semelhante ao do procedimento licitatório questionado na 

http://www.amm.org.br/
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Presente Representação (aquisição de Kits de teste rápido 

para detecção da Doença Covid -19), onde foi alcançado o 

preço de R$ 98,50 (noventa e oito reais e cinquenta 

centavos), por unidade. 

 

(...). 

Ressalta que após realizar profunda pesquisa par 

averiguar a modicidade dos preços dos itens buscados pelo 

Consórcio, verificou que o Município de Cáceres/MT 

adquiriu 60 Kits de teste rápido para detecção do COVID 

-19, com preço unitário de R$ 119,00 (cento e dezenove 

reais) gerando o custo total para os Municípios de R$ 

7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais). 

 

Salientou ainda o Representante que o mesmo preço obtido 

pelo Município de Cáceres para aquisição de kits de testes 

rápidos pelo COVID- 19, foi também alcançado pelos 

Municípios de Rondonópolis, e Pontes e Lacerda. 

 

(...).     

  

Conforme pode ser verificado da leitura do inteiro 

teor da Representação citada, o valor contratado pelo consórcio 

esta disparadamente maior que os valores comparados aos 

contratos de outros municípios e Estados referentes ao mesmo 

objeto.  

Dessa forma, esta entidade por entender que o momento 

é preocupante, onde o município muitas vezes na emergência de 

adquirir um determinado produto relacionado a saúde, a vida 

humana, por se sentir encurralado sem qualquer outra opção acaba 

http://www.amm.org.br/
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contratando e adquirindo um produto muito acima do valor do 

mercado, sendo refém até mesmo de cartel formado por empresa que 

atuam em conluio cooperando entre si, limitando a produção de um 

produto, o que faz com que os preços subam e acabam prejudicando 

de forma muito eficaz toda administração de um gestor. 

Neste sentido, no intuito de despertar os municípios 

para que não sejam pegos nesta situação é que a AMM reitera a 

necessidade de ser tomadas todas as cautelas necessárias, como 

ser verificado com outros Municípios sobre os valores 

contratados sobre o mesmo objeto, realizar ampla pesquisa de 

preços, consultando bases de sistemas de compras, avaliação de 

contratos recentes ou vigentes de outros órgão públicos, valores 

registrados em atas de SRP e analogia com compras/contratações 

realizadas até mesmo por corporações privadas, uma vez que a 

dispensa de licitação, não se trata de uma autorização irrestrita 

para aquisição desmesurada e irracional de bens e serviços, e 

sim de uma dispensa cujo objetivo e dar celeridade ao correto 

investimento dos recursos públicos em favor da população.  

 

Assim, o correto investimento dos recursos, falará 

pelos gestores e refletirá nas urnas de todo o país.     

 

Sendo estas as considerações para o momento. 

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020. 

 

 

 

Márcia Figueiredo Sá Oliveira      Débora Simone Rocha Faria                 

    OAB/MT 9.914               OAB/MT 9.914                 

http://www.amm.org.br/

