MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO
* PROMOTORIAS DE JUSTICA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL (PATRIMONIO PUBLICO)
Procedimento n° 01998.000.131/2020 — Procedimento administrative de acompanhamento de politicas publicas

RECOMENDAQAO N° 001/2020-43aPJDCCAP

O MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO, por meio da 43a Promotoria de
Justiqa de Defesa da Cidadania da Capital, com atribuiqao na Promoqao e Defesa do
Patrimonio Publico, no uso das atribuiqoes conferidas pelos artigos 127 e 129 da
Constituigao da Republica, pelos artigos 26, incisos I e V; e 27, paragrafo unico, unico,
inciso IV, da Lei Federal n° 8.625/93 - Lei Organica Nacional do Ministerio Publico;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministerio Publico a defesa da ordem juridica,
do regime democratico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis, bem como a
protegao do patrimonio publico e social e de outros interesses difusos e coletivos, na
forma do art. 127, caput, e art. 129, inciso III, da Constituigao da Republica;
CONSIDERANDO que, conforme dispoe o artigo 1° da Resolugao n° 164/2017
do CNMP: "Art. 1°. A recomendagao e instrumento de atuagao extrajudicial do
Ministerio Publico por intermedio do qual este expoe, em ato formal, razoes faticas e
jundicas sobre determinada questao, com o objetivo de persuadir o destinatario a
praticar ou deixar de praticar determinados atos em beneffcio da melhoria dos servigos
publicos e de relevancia publica ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituigao, atuando, assim, como instrumento de prevengao de
responsabilidades ou corregao de condutas."
CONSIDERANDO que a saude e um direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante politicas sociais e economicas que visem a redugao do risco de
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doenqa e gravames outros, bem como mediante o acesso universal e igualitario as
agoes e serviqos para sua promogao, protegao e recuperagao, consoante previsao
contida no art. 196, da Constituigao Federal;
CONSIDERANDO a declaragao de situagao de pandemia em relagao ao novo
coronavfrus pela Organizagao Mondial de Saude- OMS, em 11 de margo de 2020, assim
como a Declaragao de emergencia em Saude Publica de Importancia Internacional, em
30 de Janeiro de 2020, tambem da OMS;
CONSIDERANDO a decretagao de calamidade publica pelo Governo Federal
(Decreto Legislative n° 6 de 20 de margo de 2020), a decretagao de calamidade publica
pelo Governo do Estado Pernambuco (Decreto Legislative Estadual n° 48.833 de 20 de
margo de 2020) e a declaragao de estado de calamidade publica pelo Prefeito do
Munidpio do Recife (Decreto n° 33.551, de 20 de margo de 2020);
CONSIDERANDO que a administragao direta e indireta de qualquer dos poderes
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios
da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiencia, nos termos do
artigo 37 da Carta Constitucional;
CONSIDERANDO, por outro lado, que o prindpio da impessoalidade exige do
agente publico comportamento sempre objetivo, neutro e imparcial, imune aos liames
de carater pessoal e subjetivo;
CONSIDERANDO que o prindpio da publicidade preconiza o acesso difuso do
publico as informagoes relatives as atividades do Estado, conferindo transparencia a
gestao da coisa publica e permitindo seu controle interno e externo;
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CONSIDERANDO que a Lei n° 8.666/93 (Lei das Licitaqoes e Contratos
Administrativos), no seu art. 3°, caput, define que a licitagao destina-se a garantir a
isonomia

e

a

selegao

da

proposta

mais vantajosa

para

a Administragao,

compreendendo este principio nao apenas a escolha da proposta menos onerosa, mas,
tambem, aquela que melhor se ajusta e satisfaz ao interesse publico, conjugando-se,
dessa forma, a situagao de menor custo (prego) e maior beneficio (qualidade) para a
Administragao;
CONSIDERANDO os principios da economicidade e da

prevalencia e

indisponibilidade do interesse publico, que regem as licitagoes e os contratos
administrativos, determinando, o primeiro, que a Administragao Publica adote solugoes
de forma mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestao dos recursos
publicos, e, o segundo, que a pratica dos atos administrativos tenham sempre por
finalidade a consecugao de urn resultado de interesse publico, do qual nao tern o
agente publico a liberdade de dispor, vez que decorre explicita ou implicitamente da lei;
CONSIDERANDO o que dispoe o art. 4° e seguintes da Lei Federal n° 13.979, de
06 de fevereiro de 2020, alterado pela Medida Provisoria n° 926, de 20 de margo de
2020, sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de
importancia internacional decorrente do coronavirus; e, notadamente, acerca da
dispensa de licitagao para aquisigao de bens, servigos, inclusive de engenharia, e
insumos destinados ao enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia
internacional decorrente do coronavirus;
CONSIDERANDO que a referida modalidade excepcional de contratagao por
dispensa de licitagao nao exime a Administragao Publica de zelar pelos principios da
Supremacia e da Indisponibilidade do Interesse Publico, mediante obtengao da
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proposta mais vantajosa, correta execugao contratual e devida publicidade dos atos
administrativos;
CONSIDERANDO que, mesmo em situagao que caracterize a contratagao direta,
impoe-se a Administragao Publica a instauragao de previo processo administrativo, com
a justificativa da escolha do contratado, bem como a comprovagao da economicidade
do prego praticado;
CONSIDERANDO que cabe ao Agente Publico nao apenas a obediencia aos
prindpios constitucionais, como tambem a abstengao da pratica de quaisquer dos atos
considerados como improbos e exemplificados na Lei Federal n0 8.429/92;
CONSIDERANDO que irregularidades na dispensa de licitagao para aquisigao de
bens, servigos, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus,
assim como ineficiencia no planejamento, monitoramento e fiscalizagao dos contratos
decorrentes podera ensejar prejuizo ao Patrimonio Publico e acarretar a apuragao de
responsabilidade a quern deu causa, com o consequente enquadramento nas sangoes
previstas na Lei n° 8.429/92;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Exmo. Prefeito do Municipio do Recife,
1)

que

na

enfrentamento

formalizagao

da emergencia

de

contratos

de saude

administrativos

publica de

destinados

ao

importancia internacional

decorrente do coronavirus utilize o Sistema de Registro de Pregos, quando cabivel,
inclusive com adesao a Atas de outros entes, conforme o art. 15, inciso II, da Lei Federal
8.666/931, regulamentado, no ambito estadual, pelo Decreto n° 42.530/152;
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2) Em caso de impossibilidade de utilizaqao do Sistema de Registro de Pregos e
justificando a contratagao direta, com fundamento no art. 4° da Lei Federal 13.979
/2020,

sejam

observados

todos

os

requisites

do

processo

administrative

correspondente;
3) Atente que, nos termos do art. 4°-E, § 1°, da Lei n° 13.979/2020, incluido pela
Medida Provisoria n° 926, de 20 de margo de 2020, a apresentagao de projeto basico
simplificado ou termo de referencia simplificado, devera center:
"I - declaragao do objeto;
II - fundamentagao simplificada da contratagao;
III - descrigao resumida da solugao apresentada;
IV - requisites da contratagao;
V - criterios de medigao e pagamento;
VI - estimativas dos pregos obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes
parametros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em midia especializada;
c) sitios eletronicos especializados ou de dominio ample;
d) contratagoes similares de outros entes publicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
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VII - adequagao orgamentaria.
4) Em sendo verificado o sobrepreqo em todas as propostas de contrataqao
apresentadas decorrentes de oscilaqoes ocasionadas pela variagao dos preqos durante
a situaqao de calamidade publica, observar que e possivel efetuar a contrataqao, desde
que seja devidamente justificado, conforme o art. 4°E, § 3°, da Lei Federal 13.979/2020;
5) Que adote as medidas fiscalizatorias necessarias a garantia da correta
execugao contratual, dentre as quais a designaqao individualizada de gestores e/ou
fiscais de contratos;
6) Que promova a ampla publicidade dos procedimentos de dispensa e da
execupao dos correlates contratos, notadamente pela imediata disponibilizapao, em
sitio oficial espedfico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que
couber, alem das informapoes previstas no § 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o numero de sua inscripao na Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respective process© de contratapao ou
aquisipao, nos exatos termos prescritos pelo art. 4°, § 2°, da Lei n° 13.979/20;
7)

Que empregue todos os esforpos

necessaries,

circunscritos as suas

atribuipoes, para cumprir e fazer cumprir as determinapoes oriundas do Governo
Federal e do Governo do Estado de Pernambuco;
8) Que promova a adequada e imediata divulgapao da presente recomendapao,
afixando-se em quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Recife e no sitio eletronico
da Prefeitura do Recife;
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A presente Recomendaqao da ciencia e constitui em mora o destinatario quanto
as providencias solicitadas e podera implicar na adoqao de todas as medidas
administrativas e judiciais cabiveis.
Por fim, encaminhe-se a presente Recomendaqao ao Conselho Superior do
Ministerio Publico e ao Centro de Apoio Operacional as Promotorias de Justi^a de
Defesa do Patrimonio Publico, para conhecimento.
Recife, 14 de abril de 2020.
AUREA ROSANE VIEIRA
43a Promotora de Justiga de Defesa da Cidadania da Capital
Promogao e Defesa do Patrimonio Publico
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