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Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Diretoria Jurídica - SESAU-DIJUR

  

Parecer nº 299/2020/SESAU-DIJUR

Processo n. 0036.142434/2020-21

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DISPENSA DE LICITAÇÃO.
ARTIGO 24, X, DA LEI 8.666/93. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/CGPMI/SEAD, DE
14 DE JUNHO DE 2012. INSTRUÇÃO DO PROCESSO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE
DA CONTRATAÇÃO.

I - RELATÓRIO

É subme�do à apreciação desta Procuradoria Geral do Estado o processo em referência, com vistas ao
reconhecimento da legalidade para a aquisição da unidade hospitalar privada Centro Materno Infan�l Regina Pacis,
por meio da modalidade de dispensa de licitação em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS (art. 4º da Lei Federal n. 13.979/2020; art. 16 do Decreto
Estadual n. 24.871/2020 e art. 24, X, da Lei Federal n. 8.666/93).

O Centro Materno Infan�l Regina Pacis localiza-se nesta capital e possui a capacidade instalada de 89
leitos, além de mobiliário, equipamentos e serviços já existentes, conforme CNES consultado em 02/04/2020 pela
ASTEC-SESAU.

Destaco nos autos: Despacho SESAU-ASTEC (0010957190); auto avaliação do Hospital Regina Pacis
(0011003347); Laudo de Avaliação SEPAT (0011021690); Laudo de Avaliação CEF (0011080541); Planilha Resumo de
Orçamento (0011164250); Relatório (0011168119); ata de reunião e documentos (0011206996); Checklist SESAU-CCI
(0011235030); Análise de Riscos SESAU-CCI (0011235032); NC - Nota de Crédito SESAU-CPOP (0011353742); Resposta
SESAU-ASTEC ao SESAU-CCI (0011357679).

O valor da presente contratação perfaz o total de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) com a
empresa C. M. I. REGINA PACIS LTDA.

Sucinto o relatório. Passo a opinar.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.01) Do parecer referencial

Prima facie, impende esclarecer que a Procuradoria Geral do Estado - PGE tenha emi�do PARECER
REFERENCIAL n. 01/2020-PGE/RO (0010860152/ SEI 0020.125843/2020-31), o qual deverá ser a baliza das
contratações para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19. Todavia, em vista das peculiaridades do caso em
tela, essa Diretoria Jurídica procede com a presente análise com o fim de dar atenção às especificidades do processo.

Destaque-se, no entanto, que todas as orientações constantes no corpo do Parecer Referencial devem
ser observadas pela Administração Pública na contratação, especialmente as constantes nos subitens 2.3 e
2.4, conjuntamente com os apontamentos desenvolvidos no corpo deste arrazoado.

Isto posto, passo às considerações acerca do caso concreto.

 

2.02) Do momento atual da pandemia mundial

Em razão do cenário de pandemia causado pela COVID-19, o Congresso Nacional reconheceu a
ocorrência do estado de calamidade pública por meio do Decreto Legisla�vo n. 6/2020, nos termos da solicitação do
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n. 93, de 18 de março de 2020.
No âmbito do Estado de Rondônia, foi decretada situação de calamidade pública, por meio do Decreto Estadual n.
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24.887, de 20 de março de 2020, em que se determinou a adoção de providências adequadas ao enfrentamento da
pandemia da COVID-19. Posteriormente, o Estado publicou o Decreto n. 24.979, de 26 de abril de 2020, que mantém
o estado de calamidade pública e traz novas determinações.

Dentro desta perspec�va, a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, trouxe a hipótese de contratação
direta em razão da situação de emergência instaurada pela pandemia mundialmente declarada, adequando,
portanto, a norma geral prevista no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93 ao caso concreto.

Neste passo, a análise da dispensa de licitação que se pretende dá-se com fulcro no art. 4º da Lei
Federal n. 13.979/2020; art. 16 do Decreto Estadual n. 24.871/2020 e art. 24, X, da Lei Federal n. 8.666/93.

Oportuno anotar que o Estado de Rondônia, na data de 3 de maio de 2020, já possui mais de 700 casos
confirmados de contaminação da COVID-19, 53 pacientes internados e 29 internações de casos suspeitos que
aguardam os resultados dos exames. Isso apenas na rede pública.

 

2.03) Da dispensa em razão do art. 24, X, da Lei n. 8.666/93

Cumpre asseverar que a Cons�tuição Federal, em seu art. 37, XXI, elegeu como pressuposto para as
contratações públicas – aquelas em que o Estado figura como polo -, a realização de procedimento de escolha da
melhor proposta, assim denominado licitação. Tal mandamento encontra ressonância na legislação
infracons�tucional, especificamente, no art. 2º da Lei no 8.666/93, no seguinte teor:

Art. 2º As obras e serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei.

A exigência de licitação na celebração de contratos em que o Estado figure como polo decorre do
princípio da indisponibilidade do interesse público. Como a Administração não dispõe da coisa pública, é necessário
que, para contratar, u�lize o ins�tuto da licitação para selecionar a proposta mais vantajosa.

Todavia, a lei prevê em seu art. 24, X, a possibilidade de dispensa de licitação à critério do
administrador, nos limites da lei, quanto aos casos de locação de imóvel que atendam ao fim específico da
Administração contratante, desde que presente certas exigências aduzidas na norma acima.

Por oportuno colaciono o referido disposi�vo:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
X - para a compra ou locação de imóvel des�nado ao atendimento das finalidades precípuas da administração,
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compa�vel com
o valor de mercado, segundo avaliação prévia;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Em relação à contratação em si, o primeiro ponto a se destacar é a divergência sobre a natureza
jurídica do permissivo legal sobre a exceção da licitação. Há polêmica doutrinária se o caso é realmente de dispensa
ou de inexigibilidade. Essa discussão, porém, ganha menor relevância se levarmos em conta o propósito legal de
condicionar a escolha às necessidades de instalação e localização do imóvel. Como bem aponta o professor Joel
Menezes Niebuhr (Dispensa e inexigibilidade de licitação pública. 4. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p.
296):

O ponto nuclear diz respeito aos critérios que são levados em conta para avaliar se o imóvel é o único ou não que
atende às necessidades da Administração Pública. Ocorre que na compra ou locação de imóvel — principalmente
na locação — há vários aspectos que devem ser ponderados. É plausível que exista dois imóveis próximos, com
dimensões semelhantes, porém, com caracterís�cas diferentes, pelo que apenas um deles atende às necessidades
da Administração Pública.

Imagine que um deles esteja situado em prédio novo, com portaria 24 horas, com rede de lógica, elétrica, sem
necessidades de muitas reformas. O outro prédio é an�go, sem portaria 24 horas, sem vigilância, sem rede lógica e
elétrica, com problemas hidráulicos, em péssimo estado de conservação. O cotejo entre os dois prédios, muito
embora semelhantes em metragem e localização, autoriza concluir que o primeiro é o único que atende à
Administração Pública.

Ressalta-se que, nos casos concretos, vários elementos podem e devem ser considerados pela Administração
Pública. Ademais, é forçoso reconhecer grau de discricionariedade para avaliar tais elementos. Sob essa luz, os
órgãos de controle não devem tomar para si a discricionariedade dos agentes administra�vos e pretender
intrometer-se no mérito das decisões, sobremaneira em situações pretensamente dúbias. A dúvida, nestes casos,
milita em favor da Administração Pública, em homenagem ao atributo dos atos administra�vos que importa na
presunção de legi�midade dos mesmos.

Aliás, em vista das variáveis que determinam a escolha de imóveis pela Administração, a experiência prá�ca
denota que a grande maioria dos contratos de locação são firmados com estribo na dispensa do inciso X do ar�go
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24 da Lei nº 8.666/93. É realmente di�cil, em razão de tantas variáveis, estruturar licitação para a seleção de
imóvel des�nado à locação, muito embora seja possível, tudo dependendo das especificidades de cada caso.

Em síntese, os critérios exigidos pela legislação são os seguintes: 1) que o imóvel pretendido seja
des�nado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração; 2) que existam mo�vos jus�ficadores
(necessidade de instalação e localização) que condicionem a sua escolha; 3) que o preço seja compa�vel com o valor
de mercado, segundo avaliação prévia.
Note-se que o disposi�vo prevê uma série de condições para que se possa fazer uso da escusa do dever de licitar, tais
como o "atendimento das finalidades precípuas da administração" (não acessórias) e "o preço compa�vel com o valor
de mercado, segundo avaliação prévia". Merece destaque a vinculação do disposi�vo aos mo�vos da dispensa: a
escolha de certo e determinado imóvel (mo�vo) deve estar condicionada às necessidades de instalação e localização.

Assim, é de responsabilidade do gestor o discrímen e a fundamentação para a perfeita subsunção do
caso concreto à norma em espeque.

No que per�ne aos mo�vos jus�ficadores, o Despacho SESAU-ASTEC (0010957190) informa que a
aquisição faz parte das estratégias do Estado para enfrentamento da COVID-19, conforme Decreto Estadual n. 24.887,
de 20 de março de 2020 e Lei Federal n. 13.979/2020.

Aduz o documento que a gestão estadual de saúde possui atualmente 1.406 leitos hospitalares
(clínicos, cirúrgicos e complementares), com uma taxa média de ocupação de 163% (cento e sessenta e três
porcento), "o que representa uma superlotação da capacidade instalada". Ou seja, muito acima da sua capacidade,
razão pela qual se faz necessário, portanto, a implantação de novos leitos. Nesse ponto, é importante destacar, vê-se
um caráter híbrido da jus�fica�va, pois apresenta elementos relacionados não só ao art. 24, X, da Lei 8.666/1993,
mas à situação emergencial, (art. 24, IV), com relação inclusive ao enfrentamento do coronavírus previsto na Lei
13.979/2020. 

Analisando os autos, vê-se que a SESAU realizou estudos de viabilidade para a implantação temporário
de um hospital de campanha, contudo, tal instalação teria elevadíssimo custo e seria temporária, e o Estado de
Rondônia necessita de leitos permanentes. Sendo assim, vislumbrou-se a possibilidade da aquisição defini�va de uma
unidade hospitalar privada já com as instalações necessárias e pronta para receber às demandas da população e às
ví�mas da COVID-19 imediatamente.

Pois bem.

Do que foi exposto acima, e, considerando as jus�fica�vas da Secretaria, é importante que o Poder
Público leve em consideração a ausência de outros imóveis igualmente em condições de atender às necessidades da
Administração Pública, ou seja, que esse imóvel tenha as especificidades relacionadas à instalação e localização que
atendam à SESAU.

Há manifestação quanto à necessidade da contratação, a respeito das instalações do imóvel. Porém,
salvo melhor juízo, o Despacho SESAU-ASTEC ID 0010957190. não aborda o aspecto relacionado à localização do
imóvel. De fato, embora o Laudo ID 0011021690 apresente a descrição do local, inclusive quanto às melhorias
urbanas existentes, considerando a região "favorável". De acordo com a literalidade da lei, a localização deve ser
também uma condicionante para a escolha do imóvel, conforme as finalidades previstas pela Administração Pública.
Isto é, deve estar explícito que a localização é adequada para a finalidade prevista, que, como visto, não foi analisada
pelo gestor da pasta.

Ainda no ponto da jus�fica�va, consigno que a mera existência de outros hospitais par�culares no
Estado, por si só, não implicaria impossibilidade jurídica da contratação direta. Isso porque, a relação jurídica aqui
ainda é contratual, o que pressupõe uma aceitação dos potenciais interessados. Eventualmente, a existência de
imóveis par�culares em condições de atender à Administração Pública mas cujos proprietários não tenham interesse
em negociar com o Estado poderia resultar na u�lização de outros ins�tutos, como a requisição, desapropriação,
sempre guardados os limites do ordenamento jurídico. Todavia, a forma de aquisição (se derivada de um contrato ou
originária de um ato administra�vo) é matéria discricionária do Estado, em que a escolha deve ser devidamente
jus�ficada. É claro que o contrato tem uma feição democrá�ca, enquanto outros ins�tutos de caráter impera�vo
devem ser u�lizados em casos mais extremos.

Não obstante, é de se destacar a competência da gestão para avaliar outras alterna�vas de
administração, como locação, arrendamento. O norte, frise-se, é sempre a mo�vação, que no caso faz menção às
necessidades permanentes de leitos pelo Estado. Recomenda-se que todas essas avaliações sejam feitas sempre a
par�r de estudos que embasem as necessidades da saúde no Estado.

Dessa sorte, diante do teor da jus�fica�va e intenção de adquirir o imóvel derivadamente de um
contrato administra�vo por dispensa de licitação, a cautela aqui recomendada é que inexistam outros imóveis com
instalação e localização aptos a serem adquiridos e que atendam aos interesses do Poder Público.
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Quanto à jus�fica�va de preços, verifica-se que foram realizadas três avaliações no imóvel, sendo uma
pelo par�cular, outra pelo Estado de Rondônia, por meio da Superintendência de Patrimônio, e a terceira pela Caixa
Econômica Federal, conforme bem ilustra o Relatório elaborado pela PGE (8332950), inclusive apontando a ausência
de ônus reais sobre o imóvel.

As avaliações levaram em conta a localização, o terreno, a edificação e a infraestrutura de
equipamentos, de modo que se obteve o valor médio de R$ 11.918.763,82 (onze milhões, novecentos e dezoito mil
setecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos). Não se considerou, contudo, a necessidade de obra de
reforma geral com readequação de leitos, orçada em R$ 971.625,00 (novecentos e setenta e um mil seiscentos e vinte
e cinco reais).

Alerta-se que a cautela nesse ponto deve se dar para que sejam pra�cados preços compa�veis com os
de mercado, evitando, com isso, valores superfaturados.

Diante disso, em 14 de abril de 2020, na sede do Palácio Rio Madeira, ocorreu uma reunião entre
representantes do Estado de Rondônia e da empresa para debater propostas e contrapropostas, o que, ao final ficou
acordado o valor de R$12.000,00 (doze milhões de reais) pelo estabelecimento, incluídos os equipamentos e a
reforma no valor aproximado do orçamento apresentado, a ser realizado a custeada pelo par�cular promitente
vendedor, conforme se depreende da Ata de Reunião (0011206996).

Consignou-se assim que após a assinatura do contrato, o Estado poderá u�lizar imediatamente os
leitos que não forem objetos da reforma.

Dentro da decomposição da avaliação dos preços, os equipamentos do imóvel foram devidamente
discriminados no despacho ID 0011081168, totalizando uma es�ma�va de R$ 3.297.619,36 (três milhões, duzentos e
noventa e sete mil seiscentos e dezenove reais e trinta e seis centavos). Diante do conteúdo do art. 24, X, da Lei
8.666/1993, esses equipamentos devem fazer parte das condicionantes da "instalações" que autorizam a dispensa de
licitação.

Dito isso, é importante destacar que a mera existência dessa reforma não é suficiente para, no
presente caso, desvirtuar a finalidade legal prevista no art. 24, X, da Lei 8.666/1993. Há de considerar que a aquisição
não é de um imóvel com uma função administra�va ordinária, e sim uma unidade hospitalar, o qual obedece a
diversas normas para o seu devido funcionamento. É um objeto que tem alguma singularidade, diferente de um
simples posto administra�vo. Ademais, o montante é inferior a 10% do valor da avaliação do imóvel. Apenas a �tulo
argumenta�vo, se a legislação autoriza em regra acréscimos em contratações no montante de 25%, situação que não
desvirtua o objeto licitado, a monta prevista não parece ser, ao menos percentualmente, significa�va a ponto
contrariar o espírito legisla�vo da dispensa legal.

Considero ainda o componente "emergencial" da contratação, pois a própria obra em si, segundo as
jus�fica�vas, permitem que o Estado de imediato u�lizem os leitos que não estão sendo objeto da reforma, o que
permite deduzir que o imóvel tem instalações aptas às necessidades da Secretaria.

Destaco também que o Poder Público avaliou previamente esses preços da reforma e o preço final da
contratação (no qual a reforma está incluída), conforme se extrai da documentação constante nos autos.

De qualquer forma, é importante que o Estado se acautele das garan�as necessárias quanto à
execução dessa reforma. No caso, está previsto que os úl�mos 20% do pagamento serão feitos apenas após a
conclusão das reformas. De qualquer sorte, recomenda-se ao gestor avaliar a conveniência e oportunidade de
observar outras garan�as previstas na Lei 8.666/1993.

 

2.04) Do aspecto procedimental

Isto posto, impende trazer à baila ainda a advertência con�da no art. 25, §2º da Lei n. 8.666/93 o
seguinte:

Art. 25.
[...]
§ 2o Na hipótese deste ar�go e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem
solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público
responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

A Lei 8.666/1993, em seu art. 12, traz diretrizes que devem guiar as contratações públicas, que devem
ser levadas em consideração, no que couber, na aquisição do imóvel:

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos execu�vos de obras e serviços serão considerados principalmente os
seguintes requisitos:                   

I - segurança;

II - funcionalidade e adequação ao interesse público;
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III - economia na execução, conservação e operação;

IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e
operação;

V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;

VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas;              

VII - impacto ambiental.

 

Note-se que os fatores relacionados à economicidade não se limitam apenas à aquisição, mas também
conservação e operação do local.

Superados os pontos acima expostos, é necessário destacar que a Instrução Norma�va n.
02/CGPMI/SEAD, de 14 de junho de 2012, estabelece os procedimentos internos e de controle, inclusive de fluxo de
processos e documentos, para locação de imóveis pela Administração, sendo que no art. 9º prevê:

Art. 9º. No tocante a Avaliação de Imóveis com fins de locação, as Secretarias deverão encaminhar o processo
administra�vo devidamente instruído com todos os documentos listados abaixo:
a) Jus�fica�va da necessidade da aquisição do imóvel (0010957190);
b) Memorial Descri�vo do imóvel, sendo do terreno e/ou da edificação (ausente);
c) Projeto de arquitetura com anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente expedido e auten�cado
pelo CREA – RO (ausente)
d) Cer�dão de Regularidade Fiscal do imóvel urbano (ausente);
e) Cer�dão de viabilidade conforme Lei nº. 097, de 29 de dezembro de 1999 c/c com a Lei Complementar nº. 138
de 28 de outubro de 2002 (ausente);
f) Cer�ficado do Corpo de Bombeiros, conforme Lei nº. 858 de 08 de setembro de 1999 (ausente);
g) Licença de Obra expedida pela Prefeitura da cidade onde consta o imóvel (ausente);
h) Cer�dão de Habite-se (ausente);
i) Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF da edificação (0011232491p. 3);
j) Cer�dão Nega�va de Tributos Municipais (0011232491 p. 1);
k) Cer�dão Nega�va de Débitos rela�vos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros (ausente);
l) Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e a Dívida A�va da União (0011232491p.
4);
m) Cer�dão de Inteiro Teor (0011105800);
n) Cer�dão Nega�va de Débitos Estaduais (0011232491p. 2);
o) Cer�dões de Distribuição – Ações Cíveis e Criminais/Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e Auditoria Militar
(ausente);
p) Cer�dão de viabilidade ambiental (ausente);
q) Documentos pessoais – RG e CPF do �tular do terreno e/ou edificação (0011371702);
r) Comprovante de endereço atualizado (ausente)

Os documentos ausentes acima devem constar nos autos.

Neste passo, esta Procuradoria ainda solicita complementação da instrução do presente
procedimento de dispensa de licitação, pois verifica-se a ausência de documentos indispensáveis à viabilidade da
pretendida locação, a saber: i - Cer�dão de Regularidade fiscal do imóvel urbano; ii - Cer�dão de viabilidade conforme
Lei nº. 097, de 29 de dezembro de 1999 c/c com a Lei Complementar n. 138 de 28 de outubro de 2002; iii - Cer�dão
de viabilidade ambiental.

Se for o caso, deve haver a respec�va jus�fica�va da sua ausência.

Ademais, alerto da necessidade de todas as cer�dões apresentadas estarem vigentes.

O art. 2º da Lei Estadual n. 858/1999 dispõe que qualquer licença para funcionamento de empresas, a
ser expedida no Estado, bem como para ocupação de prédios novos dependerão de Cer�ficado de Aprovação dos
sistemas de segurança para evacuação de pessoas e de seus bens, de acordo com as especificações técnicas
per�nentes, a serem expedidas pelo Corpo de Bombeiros.

No mesmo sen�do, o habite-se expedido pelo município de localização do imóvel comprova que a obra
foi realizada conforme as exigências preestabelecidas e que o referido imóvel está apto a ser u�lizado.

Nesse sen�do, ao ser concedido, o proprietário ou o locatário tem a garan�a que a construção seguiu
corretamente tudo o que estava previsto no projeto aprovado, tendo cumprido a legislação que regula o uso e
ocupação do solo urbano, respeitando os parâmetros legais quanto à área de construção e ocupação do terreno.

Vale frisar que o habite-se não tem a conotação meramente formal, referente à regular documentação
do imóvel, mas também relaciona-se diretamente à segurança dos futuros moradores ou usuários, uma vez que
instalações elétricas inadequadas ou instalações de combate a incêndio insuficientes podem resultar em futuros
incidentes que resultarão em ameaça à integridade dos ocupantes.
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Essas regras visam resguardar a segurança das pessoas e do patrimônio (privado ou público), portanto,
seria temerário dispensar tais documentos.

Ainda quanto à legislação, é de se notar que a aquisição do imóvel impõe ao Estado também a
obrigação prevista no art. 57 da Lei 13.146/3025, que trata da lei de inclusão às pessoas com deficiência, e assim
dispõe:

Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso cole�vo já existentes devem garan�r acessibilidade à pessoa com
deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade
vigentes.

Não há nada nos autos relacionados ao cumprimento das normas de acessibilidade, que por força de
previsão legal deverão ser igualmente implementadas. 

Quanto ao preço, acima já enfrentado, frisa-se que ele está de acordo com o laudo de avaliação, além
de ter sido precedido de prévia reunião para a sua fixação. Esta setorial não tem atribuição técnica para verificar a
correção desses valores, analisando apenas os aspectos legais da sua parametrização.

Cumpre realçar que a dispensa indevida de licitação pode ser enquadrada como crime, ainda que
simplesmente tentado, sujeitando seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do
cargo, emprego, função ou mandato ele�vo (Lei n. 8.666/1993, art. 83).

Destaca-se que a Administração Pública deve acautelar-se para que o prédio atenda às condições de
acessibilidade, conforme preceitua o art. 57 da Lei n. 13.146/2015.

Também deve haver observância das normas financeira e orçamentária. Logo, deve haver autorização
orçamentária para a referida despesa.

Por se tratar de uma aquisição contratual, ao final da instrução, o respec�vo contrato deve ser
elaborado e vistado pela PGE.

Por fim, frise-se que a dispensa da licitação deve ser acompanhada da respec�va publicação, conforme
o art. 26, da Lei n. 8.666/1993.

 

 

2.05) Dos apontamentos feitos pela Coordenadoria de Controle Interno - SESAU/CCI

A Coordenadoria de Controle Interno -CCI da SESAU procedeu com a análise da contratação sob a
perspec�va dos principais riscos e/ou impropriedades, indicando-se os riscos de alta probabilidade e alto impacto, e
possíveis medidas a serem adotadas pela Alta Administração para o seu gerenciamento, bem como outros riscos que
devem ser considerados e respec�vas medidas de tratamento (0011235032, 0011235032).

Neste passo, o CCI elaborou o Guia de Riscos das Aquisições/Contratações Emergenciais COVID-19 com
os apontamentos que entendeu per�nentes, ao qual a Assessoria Técnica - ASTEC respondeu por meio da Resposta
SESAU-ASTEC (0011357679).

Sendo assim, cabe registrar que as observações feitas pela CCI, bem como as respec�vas respostas da
ASTEC serão devidamente consignadas no instrumento contratual a ser elaborado pela Procuradoria Geral do Estado.

 

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, com fundamento na Lei Federal n. 13.979/2020 c/c art. 16 do Decreto Estadual n.
24.871/2020 e art. 24, X, da Lei Federal n. 8.666/93, com as advertências e cautelas constantes no presente
parecer, opina-se pela possibilidade da pretendida aquisição, DESDE QUE sejam cumpridas as orientações aqui
constantes e juntados os documentos apontados como ausentes, bem como as cer�dões de regularidades vigentes. 

Recomenda-se a abordagem expressa quanto à localização do imóvel como condicionante da
contratação, nos termos acima apontado.

Ademais, deve o gestor acautelar-se para o cumprimento das condições de acessibilidade do prédio,
conforme preceitua o art. 57 da Lei n. 13.146/2015.

Frise-se a necessidade de observância do cumprimento das normas orçamentárias e financeiras, além
da publicação do termo de dispensa, conforme apontado acima.

Cumpridas as formalidades, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para a
respec�va elaboração do instrumento contratual, quando então caberá ao gestor a respec�va publicação prevista no
art. 26 da Lei 8.666/1993.
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Reitera-se o caráter opina�vo da presente manifestação.

É o parecer, que submeto à apreciação superior, nos termos da Resolução n. 8/2019/PGE/RO.

Porto Velho/RO, 4 de maio de 2020.
 
 

Horcades Hugues Uchôa Sena Júnior
PROCURADOR DO ESTADO

Documento assinado eletronicamente por Horcades Hugues Uchoa Sena Junior, Procurador(a), em 04/05/2020,
às 22:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Juraci Jorge da Silva, Procurador(a), em 05/05/2020, às 14:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794,
de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador
0011381455 e o código CRC FDCDB84F.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.142434/2020-21 SEI nº 0011381455
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