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RECOMENDAÇÃO Nº 12 DE 02 DE JUNHO 2020. 

 

Excelentíssimos Senhores 

Nilson Cardoso de Souza – Prefeito Municipal 

Servidores do Departamento de Compras e Licitação 

Secretários Municipais de todos os órgãos do município. 

 

ASSUNTO: COMPRAS EMERGENCIAIS PARA O COMBATE DOS EFEITOS A 

COVID-19. 

 

Ao Senhores, 

Cumprimentando-os, a esta Controladoria Geral, diante do encargo público de 

realizar o controle interno no Poder Executivo, apresenta as considerações seguintes, para ao 

final recomendar o que segue: 

 

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Controladoria Geral do Município 

pela Lei Complementar nº 007, de 03 de dezembro de 2019 no art. 7º, abaixo transcrito: 

Art. 7º São atribuição dos Órgãos Controle Interno, contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto á 

arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos 

princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

CONSIDERANDO, que a Lei Federal 13.979/2020 que dispôs sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública em face do Coronavírus e que, dentre as 

medidas emergências adotadas, pode-se dar destaque à criação de nova hipótese de dispensa 

de licitação para aquisição de bens, serviços inclusive de engenharia, e insumos (álcool em 

gel, máscaras, etc.) destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus, sendo consideradas presumidas: a)  a 

ocorrência de situação de emergência; b) a necessidade de pronto atendimento da situação de 

emergência; c) a existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos e particulares; e d) a limitação da contratação à parcela 

necessária ao atendimento da situação de emergência. 
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respeito da necessidade de todas as contratações ou aquisições realizadas, a esse título, serem 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede de computadores ( 

internet), com as informações previstas no 3º do artigo 8º da Lei nº 12527 de 18/11/2011. 

CONSIDERANDO, que a observância do preço adequado na aquisição de 

produtos pela Administração Pública é objeto de tutela em diversos dispositivos da Lei de 

Licitações (Nº 8.666/1993), caracterizando inclusive crime sua elevação arbitrária.  

CONSIDERANDO, que a violação aos ditames legais poderá ensejar a 

responsabilização cível, criminal e por ato de improbidade administrativa dos agentes 

públicos envolvidos, a despeito da famigerada Medida Provisória nº 966/2020, de duvidosa 

constitucionalidade, já que a ausência de cautelas prévias às aquisições, com o consequente 

superfaturamento ou contratação fraudulenta/ e ou ausência de publicidade, a depender do 

caso concreto, podem configurar conduta para fins de responsabilização pela Lei nº 

8429/1992, ou mesmo a hipótese de “erro grosseiro” trazida pela citada Medida Provisória. 

CONSIDERANDO, a necessidade de compras emergenciais para atender as 

demandas provocadas pela pandemia da COVID -19, recomenda-se: 

 Na impossibilidade realizar licitação, justificando-se, a contratação direta, sejam 

observados todos os requisitos do processo administrativo correspondente ao ajuste, 

em especial quanto a justificativa da escolha do contratado e demonstração da 

economicidade do contrato por meio de pesquisa de preços; 

 Ressalvas as situações excepcionais, mediante a justificativa da autoridade 

competente, a que reporta o art. 4º E, parágrafo segundo, da Lei Federal 13.379/2020 

recomenda-se a pesquisa de preços em bancos de dados, a exemplo dos abaixo listados 

para comparar preços dos insumos adquiridos pelo Município, prevenindo-se 

superfaturamento: 

 Banco de Preços em Saúde; 

 Código Br; 

 Compras Net; 

 Menor Preço; 

 Painel de Preços; 
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correlatos contratos, notadamente pela imediata disponibilização, no sítio oficial do 

município em local de fácil localização. 

 Disponibilizar informações em tempo real os gastos públicos com o combate a 

COVID -19, em link específico a ser disponibilizado no Portal de Transparência, 

contendo os dados sobre as contratações dentre outras, as seguintes informações 

básicas; 

 Pasta a qual se refere a aquisição (Saúde, Assistência Social, 

Educação ou outra); 

 Objeto (Aquisição de bens, insumos e contratação de serviços); 

 Descrição do Objeto; 

 Número do processo; 

 Número do Contrato (se for caso); 

 Favorecido; 

 CPF/ CNPJ do favorecido; 

 Número de Empenho; 

 Data do Empenho; 

 Valor do empenhado; 

 Quantidade contratada por item; 

 Valor unitário; 

Diante do exposto, solicita-se o empenho todos os órgãos no comprimento dessa e outras 

recomendações. 

Mariluz, 02 de Junho de 2020. 

 

 

 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 
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