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PARECER N°. 2020/05.14.001 CG/P.M.M. 

 

Processo: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/05.04.001-SESAU/PMM 

Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde 

Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.12.001-SESAU/PMM, com vistas a 

“Aquisição em caráter emergencial de Teste rápido, com resultado em até 15 minutos, 

destinado a detecção qualitativa especifica de IgG e IgM do COVID-19, para atender as 

demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mocajuba, no enfrentamento 

à COVID-19 em conformidade com o disposto na Lei nº 13.979/2020”. 

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DISPENSA 

DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.12.001-SESAU/PMM. 

ART. 4º, DA LEI Nº 13.979 DE FEVEREIRO DE 2020. 

MINUTA DE CONTRATOS. AQUISIÇÃO DE TESTE 

RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19. 

ANÁLISE E PARECER. 

 

1. RELATÓRIO 

 

A Secretaria Municipal de Saúde, deliberou o encaminhamento a esta Controladoria 

Geral os autos do Processo Administrativo nº 2020/05.04.001-SESAU/PMM para análise 

e emissão de parecer acerca do procedimento iniciado por provocação do senhor LUPY 

RACABIO CUNHA BACELAR, MD. Secretário Municipal de Saúde do Município de 

Mocajuba, que trata da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2020/05.12.001-SESAU/PMM, cujo 

objeto é a CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL com vistas a Aquisição de Teste 

rápido, com resultado em até 15 minutos, destinado a detecção qualitativa especifica de IgG 

e IgM do COVID-19, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Mocajuba, no enfrentamento à COVID-19 em conformidade com o disposto na 

Lei nº 13.979/2020. 

 

Em tempo, cabe mencionar quanto a sua legalidade, pertinência e ditames legais, 

são analisados pela Assessoria Jurídica no Parecer Jurídico, responsável pelo controle de 

legalidade dos atos administrativos. 

 

Contudo, antes de adentrarmos na análise meritória, façamos uma breve explanação 

acerca da alçada deste Controladoria Geral. 

http://www.mocajuba.pa.gov/
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2. COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL 

 

Os artigos 31, 70 e 74 da CF/88, determinam as competências do controle interno na 

administração pública municipal e surgiu da necessidade de assegurar aos gestores o 

cumprimento das leis, normas e políticas vigentes, através do estabelecimento de 

mecanismos de controle que possibilitem informações à sociedade, impedindo a ocorrência 

de fraudes e desperdícios, servindo de instrumento que visa garantir a efetividade, a 

produtividade, a economicidade e a rapidez na prestação do serviço público. 

 

Logo, o controle interno é fundamental para se atingir resultados favoráveis em 

qualquer organização. Na gestão pública os mecanismos de controle existentes previnem o 

erro, a fraude e o desperdício, trazendo benefícios à população. 

 

Assim, tendo em vista que o presente procedimento em análise implica em realização 

de despesas, segue manifestação da Controladoria. 

 

3. DA ANÁLISE E DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Observa que a solicitação de abertura do processo de Dispensa e Licitação pela 

Secretaria Municipal de Saúde, recursos para despesas, justificativa de conveniência e 

necessidades a serem atendidas, termo de referência, minuta de contrato, os mesmos estão 

em conformidade com os termos da Lei nº 13.979/2020, Lei nº 8.666/1993, Decreto 

Estadual nº 609 de 16 de março de 2020, bem como o Decreto Municipal nº 019/2020 de 

23 de março de 2020, elegeu o seguinte objeto: “AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA 

DIAGNÓSTICO DO COVID-19 EM PACIENTES NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA/PA, 

OBEDECIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERÊNCIA E NO EDITAL”. 

 

A Secretaria Municipal de Saúde, na elaboração da justificativa considerou tratar-se 

de primeira aquisição do material de demanda específica, não havendo disponibilidade 

imediata de tais materiais em seus almoxarifados.  

http://www.mocajuba.pa.gov/


 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MOCAJUBA 

 

 

Rua Siqueira Mendes, S/N°, Bairro Centro, CEP 68.420-000, Mocajuba - Pará 

Sítio: www.mocajuba.pa.gov / e-mail: controleinternomocajuba@hotmail.com 

 

Alega trata-se de material importado, exigindo programação antecipada para 

continuidade das linhas de fornecimento, cuja demanda nacional e internacional aumenta 

progressivamente na proporção do aumento de casos suspeitos do Corona vírus.  

 

Considera que a indisponibilidade de testes rápidos para detecção do Corona vírus 

representa risco iminente e extremamente gravoso ao enfrentamento da pandemia. 

 

De acordo documentos acostados nos autos, foi encaminhado solicitações de 

pesquisa de preço, com as devidas descrições dos insumos a serem adquiridos,  

 

Nos autos constam as seguintes propostas: 

 

 

http://www.mocajuba.pa.gov/
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Por fim, vieram os autos com vista a esta Controladoria Geral do Município de 

Mocajuba para análise preliminar.  

 

É o relatório. 

http://www.mocajuba.pa.gov/
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4. ANÁLISE DA DISPENSA 

 

Cuida-se de análise acerca da possibilidade de contratação direta, por DISPENSA 

EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO, da empresa POLYMEDH - EIRELI, inscrita no CNPJ 

nº.63.848.345/0001-10, Inscrição Estadual nº. 15.160.219-0, InscriçãoMunicipalnº.53477-0, 

sediada na Avenida Presidente Vargas, nº 4547, Bairro Ianetama, Castanhal-PA, CEP 

68.745-000, com sede em Brasília - DF objetivando a compra emergencial de Testes rápido, 

objetivando dar celeridade e diagnostico do COVID-19, em razão da melhor proposta 

ofertada no valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). 

 

A urgência quanto à contratação decorre da necessidade de celeridade nos 

diagnósticos da Covid-19, doença causada pelo novo Corona vírus (Sars Cov-2) como 

ferramenta clínica necessárias para conter o avanço da disseminação do vírus e a 

contaminação das pessoas. 

 

A pandemia, naturalmente, acarreta crise no sistema público e privado de saúde, bem 

como gera reflexos negativos na ordem econômica, desafiando as autoridades e a 

população a adotarem medidas preventivas e repressivas para superação da crise. 

 

O procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da 

isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido 

pelo Poder Público. 

 

Sobre o assunto, dispõe a lei de Licitações: 

 
“Art. 24. É dispensável a licitação:  

(...) 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação que 

possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

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

ou particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

http://www.mocajuba.pa.gov/
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parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. 

 

Segundo o ilustre administrativista Jacoby Fernandes, sobre o tema “emergência”, 

relata: 
“A noção de uma situação de emergência deve coadunar-se com 

o tema em questão, pouco aproveitando a noção coloquial do 

termo, dissociada da sede de licitação e contratos. Conforme 

entendimento do TCU, a situação de emergência deverá ser 

devidamente esclarecida e com a formalização adequada do 

processo que a justifique, como demonstração razoável para a 

escolha da empresa e dos preços adotados, estando, aí sim, 

fundamentados os argumentos que permitirão a adoção do 

instituto da dispensa de licitação.”(Contratação Direta Sem 

Licitação, 9ª ed. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2012, p. 303). 

 

 

Conforme acima demonstrado, a lei é expressa quanto a possibilidade de contratação 

direta, com dispensa de licitação em situações emergenciais, limitando a aquisição à 

quantidade de bens suficientes para superação da situação emergencial.  

 

Não obstante a legislação vigente já autorizasse a adoção de medidas excepcionais 

para garantia da saúde pública, optou-se pela promulgação de legislação específica para 

fixação de normas sobre o enfrentamento do novo Corona vírus, Lei 13.979 de 06 de 

fevereiro de 2020, que fixou normas sobre as medidas emergenciais para o enfrentamento 

do Corona vírus.  

 

Trata-se de lei temporária que tem a sua vigência restrita à duração do estado de 

emergência internacional pelo Corona vírus. 

 

Deste modo, a hipótese de dispensa de licitação de que cuida a presente análise, 

remete especificamente à emergência de saúde acarretada pela pandemia da doença do 

Corona vírus, nas hipóteses artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,  

Decreto Estadual nº 609 de 16 de março de 2020, bem como o Decreto Municipal nº 

019/2020 de 23 de março de 2020, e, subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais 

instrumentos legais correlatos. 

http://www.mocajuba.pa.gov/
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5. CONCLUSÃO:  

 

Diante do exposto, destacamos que a presente manifestação apresenta natureza 

meramente opinativa e, por tal motivo, as orientações apresentadas não se tomam 

vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma justificada adotar posicionamento 

contrário ou diverso daquele emanado por esta Controladoria, sem a necessidade de 

retorno do feito. 

 

É imperioso ressaltar, que as informações acostadas aos autos e o acompanhamento/ 

fiscalização da execução do contrato, assim como as razões apresentadas para a realização 

da contratação, são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de 

Saúde, que tem competência técnica para tal, a Controladoria tem a função da fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública 

Municipal. 

 

Ademais, ressaltamos que as informações elencadas desde o início de todo o 

processo até sua conclusão são de inteira responsabilidade e veracidade da Comissão 

Permanente de Licitação, departamento que conduziu/gerenciou todo o processo. 

 

Desta feita, entendemos que não havendo óbice legal quanto à contratação, há 

possibilidade de continuidade do procedimento.  

 

Por fim, ressaltamos que cabe ao setor competente realizar as revisões adequadas 

ao processo, visando evitar eventuais equívocos. 

 

É nosso parecer S. M. J. 

 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA, em 14 de maio de 2020. 

 

 

ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ 

Controlador Geral do Município de Mocajuba 

Portaria nº 034/2020 – GAB.PREF. 

OAB/PA Nº 25.509 

http://www.mocajuba.pa.gov/
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