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1. INTRODUÇÃO
O Centro de Apoio de Defesa do Patrimônio Público - CADP, dando cumprimento às
atribuições que lhe são conferidas pela Resolução COPJ nº 022, de 16 de dezembro de 2019
e atendendo às novas diretrizes trazidas pela referida norma, apresenta o presente projeto,
intitulado Tipologias em Improbidade Administrativa, voltado para o auxílio e orientação das
atividades dos órgãos de execução (art. 4º, da Resolução COPJ 022/2019).
Iniciamos o desenvolvimento deste estudo a partir de uma pesquisa realizada junto aos
servidores do CADP e aos Promotores de Justiça que atuam na defesa do patrimônio público
com vistas a identificar os assuntos mais recorrentes relacionados à improbidade administrativa.
O resultado dessa pesquisa nas Promotorias de Justiça apontou como demanda mais frequente
o Superfaturamento em Licitações e Contratos. Outros temas também apresentaram destaque,
tais como: direcionamento em licitações, admissão irregular de pessoal, qualidade técnica de
obras civis e de infraestrutura, formalidades em procedimentos licitatórios e de dispensa,
loteamento, acumulação de cargo público, portal da transparência, fracionamento de despesa,
dentre outros, conforme se verifica da imagem abaixo colacionada.
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No âmbito do CADP, trazemos na imagem a seguir as tipologias mais frequentes identificadas,
a saber: direcionamento em licitações e contratos, legalidade de adesão à ata de registro de
preços, formalidades nos procedimentos licitatórios e de dispensa de licitação, contratação de
trio elétrico – carnaval, contratação de serviço de gerenciamento de combustível, dentre outros.

PESQUISA CADP (INTERNA) - LEVANTAMENTO DAS
TIPOLOGIAS MAIS SOLICITADAS EM PEDIDOS DE APOIO
IRREGULARIDADE DE DISPENSA
PLANEJAMENTO, ORDEMANETO E USO DO SOLO
REPASSE DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E…
DECORAÇÃO NATALINA
EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
DESPESAS COM ELEIÇÃO
GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
TRANSPORTE ESCOLAR
CARNAVAL - TRIO ELÉTRICO;
SHOWS ARTÍSTICOS - CONTRATAÇÃO DE MÚSICO E…
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES NA…
NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO…
ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
ADMISSÃO IRREGULAR DE PESSOAL
DIRECIONAMENTO EM EDITAL DE CONCURSO
ORÇAMENTO PÚBLICO
ACESSIBILIDADE
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
OPERAÇÃO TAPA BURACOS
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS
LOTEAMENTOS
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
QUALIDADE TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E DE…
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
ATUALIZAÇÃO DE VALORES/CÁLCULOS DE MULTAS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
LICITAÇÕES E CONTRATOS – SUBCONTRATAÇÃO
LICITAÇÃO E CONTRATOS - LEGALIDADE DE ADESÃO…
LICITAÇÃO E CONTRATOS - DIRECIONAMENTO POR…
LICITAÇÃO E CONTRATOS - FRACIONAMENTO DE…
LICITAÇÃO E CONTRATOS - SUPERFATURAMENTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS - FRAUDE NO…
0

0
0
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
2
4
0
2
1
0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

4

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público – CADP
Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, n.º 121, Complexo Administrativo Annina Lícia de Amorim Rubim
Grégio, 6º andar, Santa Helena, Vitória-ES, Cep: 29.055-036 – Tel/fax: 3194-4720 – cadp@mpes.mp.br

A partir do resultado da pesquisa, lançamos o presente projeto denominado “Tipologias em
Improbidade Administrativa” que consiste no desenvolvimento de um material de apoio que
visa auxiliar os órgãos de execução na análise de procedimentos de improbidade administrativa,
trazendo sugestões de diligências a serem realizadas e documentos a serem analisados, tudo
com o objetivo de otimizar a atuação ministerial.
Elaboramos dentro deste estudo o projeto piloto, cujo tema é “Fraude à Licitação”, que trazemos
a seguir, no qual sugerimos uma série de ações a serem empreendidas pelas Promotorias de
Justiça a partir da expertise da análise de casos concretos pelos técnicos do CADP. Pretendemos
desenvolver de forma constante novas tipologias, trazendo sempre materiais recentes para os
membros e servidores como forma de apoio.
Escolhemos como segundo tema para ser desenvolvido a Tipologia “Dispensa de Licitação –
COVID-19” uma vez que este se apresenta como um desafio para o parquet diante dos inúmeros
casos noticiados de fraude, superfaturamento e direcionamento que envolvem tais contratações.
Esperamos que essas informações direcionem e auxiliem de forma eficiente a atividade
finalística. Por isso, consideramos fundamental a participação de todos os Promotores atuantes
na matéria, com o envio de sugestões, preferencialmente via SEI!, pois entendemos que este
trabalho pode e deve ser desenvolvido a várias mãos, uma vez que o conhecimento e a
experiência de cada membro podem contribuir para a excelência do material.

2. TIPOLOGIA – FRAUDE EM LICITAÇÃO
2.1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (Art. 10, inciso VIII, e art. 11, ambos da Lei nº
8.429/92):
A Lei nº 8.429/92 (Improbidade Administrativa) delineia três espécies de atos de improbidade
administrativa, sendo eles: que geram enriquecimento ilícito ao agente (art. 9º); que causam
lesão ao erário (art. 10) e que violam os princípios norteadores da Administração Pública (art.
11).
Dentre as hipóteses de atos de improbidade administrativa lesivos ao erário, o artigo 10 da Lei
nº 8.429/92 destaca a frustração à licitude de processo licitatório ou a dispensa indevida,
encartada no inciso VIII.
Nos termos do citado artigo “constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, mal barateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no
art. 1º desta Lei”, e notadamente: VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensálo indevidamente.
Entende-se por “frustrada a licitude” da licitação quando esta não atende aos princípios e
diretrizes previstos nos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 3º da Lei das
Licitações, ou seja, quando o procedimento não observar os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
5
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administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
da busca da melhor proposta.
Se considerarmos que para a adequação da conduta do agente ao art. 10, inciso VIII, da Lei
8.429/92 deve restar demonstrado o dano efetivo e material causado aos cofres públicos, é
possível valer-se ainda ou subsidiariamente da conduta prevista no art. 11, da mesma Lei, que
define como ato de improbidade administrativa a conduta que atente contra os princípios da
administração pública, definindo como tal qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições.
Nesse contexto, as violações dolosas às normas constitucionais e legais referentes às licitações
configuram, subsidiariamente, ato de improbidade administrativa que viola os princípios da
Administração Pública, previsto no artigo 11, caput, e inciso I, da Lei nº 8.429/92.
Finalmente, é pertinente salientar que as condutas previstas no artigo 10, inciso VIII, da Lei de
Improbidade também podem encontrar tipificação em outras figuras do mesmo diploma
(“liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes” ou “permitir, facilitar
ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente”, por exemplo), tudo a depender do
caso concreto.

2.2 FRAUDE EM LICITAÇÃO E A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Fraude implica a existência de intenção de fazer algo ilícito, isto é, dolo. Assim, para se
identificar uma situação como potencialmente de fraude, deve haver elementos que indiquem a
presença de atos deliberados para distorcer ou frustrar o caráter competitivo da licitação a fim
de se obter vantagem indevida.
A distinção essencial entre fraude como tipo penal e a fraude prevista na Lei de Improbidade
Administrativa diz respeito à participação da Administração Pública no caso. Atos de
improbidade administrativa envolvem necessariamente um detentor de cargo público, que faz
uso de sua função para favorecer alguém ou produzir vantagem indevida. Isso acontece em
grande parte dos casos de fraudes em licitações; um exemplo é o direcionamento da licitação
com base em condições restritivas estabelecidas já no edital.
Há que se registar o disposto no art. 3º da Lei nº 8.4129/92 que assim dispõe:
Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não
sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele
se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Como mencionado, a fraude nos processos de contratação pública está essencialmente
relacionada a uma tentativa de frustrar o caráter competitivo, isto é, seu objetivo direto é
distorcer a livre disputa entre os participantes, natural em um processo competitivo, de modo
que alguém seja indevidamente favorecido e contratado.
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As fraudes podem assumir diversas formas, em geral com a intenção de direcionar a
contratação, restringir a competição e simular a idoneidade do processo. No caso específico das
licitações, a fraude pode estar associada a uma ou mais das distintas etapas do processo
licitatório: a) oficialização da demanda; b) planejamento da contratação; e c) seleção do
fornecedor. O objetivo é, na maior parte dos casos, maximizar o lucro dos envolvidos.
As práticas fraudulentas podem variar de simples acordos verbais e pontuais entre licitantes ou
entre estes e a Administração Pública contratante, celebrados pouco antes das sessões públicas
de licitação, até complexos e duradouros mecanismos de partilha de contratos e distribuição
dos lucros obtidos ilicitamente.
Podemos citar como alguns tipos de fraude em licitação: a imposição de requisitos de
participação excessivamente restritivos ou que beneficiem injustificadamente determinados
fornecedores; superestimativa de quantitativos; especificações incompreensíveis, incompletas,
defeituosas, direcionadas, restritivas, exageradas ou excessivas; existência de vínculo entre
projetista e licitante (conhecimento privilegiado do projeto representa vantagem ilícita nas
licitações, sobretudo por ferir o princípio da isonomia); fracionamento; não parcelamento;
publicidade precária; julgamento conivente; contratação direta indevida etc.
2.3 DILIGÊNCIAS
Ao receber uma denúncia de existência de fraude em licitação, a Promotoria de Justiça poderá
realizar algumas diligências com o objetivo de instruir o procedimento extrajudicial com vistas
a obter elementos de provas necessários ao ajuizamento da ação correspondente. São elas:
Solicitar rede de relacionamento no LAB-MPES de todas as empresas que participaram da
licitação com o objetivo de demonstrar conluio, bem como checar o cruzamento das
informações com servidores do município, para fins de verificação de vínculos de parentesco
ou amizade íntima, societários, empregatícios ou qualquer outro que possa comprometer a
impessoalidade do certame.
Solicitar parecer da Controladoria (Unidade Central de Controle) e parecer jurídico da
Procuradoria do Município realizados no procedimento de contratação, bem como utilizar as
avaliações feitas pelos profissionais dos setores específicos dos Tribunais de Contas, caso tenha
sido realizada.
Diante dos reflexos das decisões criminais na esfera cível outra sugestão é a atuação integrada
entre os Promotores do Patrimônio Público e os Promotores Criminais responsáveis pela
apuração dos delitos relacionados às fraudes nos procedimentos de contratação, especialmente
aqueles previstos na própria Lei n° 8.666/93.
Requisitar cópias integrais do processo de contratação, ou seja, do procedimento de
dispensa/inexigibilidade ou da licitação, do contrato, dos aditamentos, das prorrogações e dos
respectivos procedimentos de pagamento. Tal medida é imprescindível, pois a requisição de
parte da documentação permite que o agente público, ciente da linha de investigação do
Promotor de Justiça, substitua ou adultere o conteúdo de documentos – pode acrescentar nos
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autos um parecer Jurídico justificando a contratação sem licitação, por exemplo – para eximir
sua responsabilidade ou de terceiros.
Requisitar a relação, por número de CNPJ, de todos os valores pagos pela Administração àquele
credor, permitindo apurar se os pagamentos foram realizados em divergência ao disposto no
contrato e/ou a existência de outros contratos realizados com o mesmo credor.
Requisitar informações sobre a qualificação e cópias dos atos de posse ou contratação dos
agentes públicos que serão incluídos no polo passivo da ação. No caso do Prefeito e do VicePrefeito os atos de posse devem ser requisitados à Câmara de Vereadores.
Diligenciar junto aos sites dos Tribunais de Contas (www.tce.es.gov.br e www.tcu.gov.br)
visando apurar a existência de procedimentos relativos à contratação sob investigação e, em
caso positivo, requisitar cópias. O Tribunal de Contas tem por hábito, nesses casos, remeter
apenas cópias das decisões, mas é imprescindível a requisição das cópias integrais,
especialmente para análise dos pareceres técnicos que são muito ricos em informações sobre
possíveis fraudes e ilegalidades.
Diligenciar junto aos sites do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (www.tjes.jus.br),
Superior Tribunal de Justiça (www.stj.gov.br) e Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br)
visando apurar a existência de ações versando sobre contratações ilícitas envolvendo as mesmas
pessoas físicas e jurídicas.
Pesquisar eventuais iniciais e decisões condenatórias envolvendo os mesmos investigados. Tais
informações serão relevantes e podem instruir o procedimento servindo de embasamento
para eventuais pedidos cautelares (sequestro de bens, indisponibilidade, quebra de sigilo
bancário etc.) e para a individualização das sanções previstas no artigo 12 da Lei nº 8.429/92.
Apurar se os valores decorrentes do procedimento de contratação viciado são superiores àqueles
que seriam obtidos com a observância das normas cabíveis, encaminhando pedido de apoio ao
Centro de Apoio, que realizará a pesquisa dos valores de mercado para o objeto da contratação
com base em valores referenciais (universidades públicas, conselhos profissionais, órgãos
públicos em geral ou da própria Administração Pública responsável pela contratação
investigada).
Na hipótese de requisição da diligência ao próprio órgão investigado, na forma do artigo 14 da
Lei de Improbidade Administrativa, sugerimos que o respectivo parecer resultante da
representação seja submetido aos técnicos do CADP juntamente com o pedido de apoio para
análise de superfaturamento.
As Notificações Recomendatórias previstas no artigo 27, parágrafo único, inciso IV da Lei n°
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e artigo e 29, parágrafo único, inciso
III, da Lei Complementar Estadual nº 95/97, sem prejuízo dos efeitos práticos já mencionados
neste material, representam também um eficiente instrumento de combate às fraudes e desvios.
A Lei nº 8.666/93 estabelece que:
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
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decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

Logo, diante da notícia de qualquer vício que represente violação aos princípios e diretrizes
estabelecidos no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no artigo 3º da Lei nº 8.666/93,
a autoridade superior do órgão responsável pelo certame tem o dever legal de investigar os fatos
e, comprovada a ilicitude, promover todo o necessário para sua anulação.
Dessa forma, o Promotor de Justiça pode se valer da recomendação administrativa para
provocar a atuação do administrador, apontando os atos fraudulentos e requisitando a adoção
das medidas cabíveis para o desfazimento do procedimento viciado.
Ademais, em tais casos a recomendação é instrumento essencial para:


Comprovar que o administrador tem ciência inequívoca das ilegalidades praticadas e,
dessa forma, afastar futuras e eventuais alegações de desconhecimento ou boa-fé nas
ações de responsabilidade civil, sobretudo nos casos em que há delegação de suas
funções administrativas para subordinados;



Induzir o administrador a corrigir as ilegalidades, sob pena de caracterização de ato de
improbidade administrativa por omissão;



Corrigir procedimentos de contratação ainda em andamento, evitando que valores sejam
repassados ao particular.

Sem prejuízo das observações já lançadas, deve se observar por ocasião da elaboração de
recomendação visando o reconhecimento das nulidades de procedimentos de contratação:


Deve conter descrição pormenorizada das ilegalidades e informar quais atos do
procedimento devem ser anulados. Em algumas hipóteses, por exemplo, vícios no
instrumento convocatório, todo o procedimento deve ser anulado;



Deve conter fundamentação jurídica clara e adequada;



Deve conter, se for o caso, afirmação expressa de que os fatos apurados configuram ato
de improbidade administrativa e/ou crime contra a Administração Pública;



Deve conter afirmação expressa de que a autoridade tem o dever legal de
decretar/declarar a nulidade;



Deve apresentar afirmação expressa de que o agente público destinatário da
recomendação será responsabilizado em caso de omissão;



Deve conter prazo razoável para o seu cumprimento. Por exemplo, no caso de
desfazimento do procedimento licitatório, a decretação da nulidade deve ser precedida
de procedimento administrativo no qual deve ser garantida ampla defesa ao particular,
nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n° 8.666/93;
9
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Deve requisitar a apuração administrativa das responsabilidades, se for o caso.

2.3.1 Diligências para fiscalização de obras públicas
Lançamos a seguir algumas sugestões para a atuação dos Promotores de Justiça com vistas a
garantir a eficiência das obras públicas.
Fiscalização da etapa interna da licitação para a contratação de obra pública, especialmente a
verificação da existência de estudos técnicos preliminares à elaboração do Termo de
Referência/Projeto Básico, demonstrando o planejamento e a avaliação de soluções alternativas
que possam suprir as necessidades da Administração (uma obra pode, por exemplo, exigir
serviços de sondagem, topografia do terreno e estudos preliminares para uma elaboração precisa
do Projeto Básico).
Verificação dos projetos (básico e executivo) e do produto da obra no plano diretor do
Município promotor do certame, nas leis orçamentárias (LOA, LDO e PPA) e o cumprimento
das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal buscando a invalidação dos atos praticados
em desconformidade com as respectivas imposições normativas e a eventual responsabilização
do agente público que lhes deu causa.
Fiscalização sobre o cumprimento das normas de transparência da gestão fiscal com a efetiva
publicação das peças orçamentárias em formato simplificado na rede mundial de computadores,
assim como a execução orçamentária em tempo real, também em meio eletrônico permitindo à
população avaliar se houve ou não eficiência na aplicação do dinheiro público.
Fiscalização do próprio mérito da decisão administrativa de instaurar licitação para contratar o
projeto e/ou a obra, perquirindo se estes se mantiveram ou não dentro do limite do razoável do
caso concreto, atentando, no caso de licitação tipo melhor técnica e preço, para contratação de
projetos (básico e executivo), para a fundamentação do administrador contratante no que
se refere à decisão pela escolha da melhor técnica dentre as apresentadas, além de observar
a existência de eventual fraude no preenchimento da Anotação de Responsabilidade Técnica,
uma vez que há numerosos casos em que o documento indica os responsáveis pela empresa e
não o engenheiro ou arquiteto que de fato exerceu a função.
Para dificultar a formação de cartéis, os Promotores de Justiça poderão expedir recomendação
para que o inteiro teor do edital de licitação esteja acessível no sítio da Administração Pública
na internet.
Verificação da adoção do pregão eletrônico de forma preferencial, para ampliar a
competitividade. Caso seja adotada outra modalidade, verificar a existência de
justificativa. Recomendar ao administrador público que providencie a devida capacitação dos
integrantes da comissão de licitações e, sempre que possível, viabilizar-lhes o exercício
exclusivo das funções da comissão, afastando-se a cumulação de outras funções no serviço
público.
Com o objetivo de coibir o chamado “Jogo de Planilha”, sugerimos expedir
notificação recomendatória ao gestor para que, nos
casos
em que haja
possibilidade/necessidade de alteração de quantitativos de diferença percentual entre o valor
10
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global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do sistema de referência utilizado,
determine ao servidor capacitado a conferência dos quantitativos e custos unitários para
detectar sobrepreços.
Verificação criteriosa das prorrogações dos contratos de serviços contínuos, para se evitar as
prorrogações automáticas, sem fundamentação adequada, quando, na realidade, é necessário
realizar nova licitação.
Levantamento das obras inacabadas no âmbito territorial de atuação, propondo-se medidas para
evitar o desperdício de recursos públicos e fixar responsabilidades.
Verificação da viabilidade de atuação conjunta e regionalizada dos Promotores de Justiça com
atuação na defesa do Patrimônio Público, em especial, considerando a incumbência de gestão
integrada dos resíduos sólidos pelos Municípios.
Zelar pela elaboração dos planos municipais de saneamento básico, observando o necessário
controle social e recomendar para que os projetos básicos e executivos relativos às obras de
saneamento contemplem as diretrizes dos referidos planos.
Diante da importância do planejamento e visando impedir a execução de obras públicas sem
estudo de concepção ou de viabilidade, projeto básico, projeto executivo, ou completo,
os Promotores podem recomendar ao administrador que faça constar das Leis Orçamentárias
previsão de recursos não somente para obras, mas também para os seus respectivos projetos.
Atuação preventiva na fiscalização de licitações para obras públicas, provocando, quando do
conhecimento
de
irregularidades, exame
prévio
pelo
Tribunal
de
Contas
(Representação/Impugnação), para determinação de medidas corretivas no edital e sustação de
contratos irregulares.
Cumpre-nos esclarecer que todas as diligências acima sugeridas constituem um rol meramente
exemplificativo, não possuindo a pretensão de limitar o demandante, ou seja, tais diligências se
caracterizam apenas como o mínimo que esta unidade sugere, não excluindo outras porventura
identificadas como essenciais pelo Promotor de Justiça.
Por fim, elaboramos a seguir checklist com as informações que devem ser verificadas na análise
de procedimentos de contratação pelo Poder Público de forma a garantir que os trabalhos de
avaliação de fraudes em licitação sejam executados de forma objetiva, célere, eficiente e
padronizados.

11

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público – CADP
Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, n.º 121, Complexo Administrativo Annina Lícia de Amorim Rubim
Grégio, 6º andar, Santa Helena, Vitória-ES, Cep: 29.055-036 – Tel/fax: 3194-4720 – cadp@mpes.mp.br

12

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público – CADP
Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, n.º 121, Complexo Administrativo Annina Lícia de Amorim Rubim
Grégio, 6º andar, Santa Helena, Vitória-ES, Cep: 29.055-036 – Tel/fax: 3194-4720 – cadp@mpes.mp.br

13

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público – CADP
Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, n.º 121, Complexo Administrativo Annina Lícia de Amorim Rubim
Grégio, 6º andar, Santa Helena, Vitória-ES, Cep: 29.055-036 – Tel/fax: 3194-4720 – cadp@mpes.mp.br

14

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público – CADP
Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, n.º 121, Complexo Administrativo Annina Lícia de Amorim Rubim
Grégio, 6º andar, Santa Helena, Vitória-ES, Cep: 29.055-036 – Tel/fax: 3194-4720 – cadp@mpes.mp.br

15

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público – CADP
Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, n.º 121, Complexo Administrativo Annina Lícia de Amorim Rubim
Grégio, 6º andar, Santa Helena, Vitória-ES, Cep: 29.055-036 – Tel/fax: 3194-4720 – cadp@mpes.mp.br

16

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público – CADP
Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, n.º 121, Complexo Administrativo Annina Lícia de Amorim Rubim
Grégio, 6º andar, Santa Helena, Vitória-ES, Cep: 29.055-036 – Tel/fax: 3194-4720 – cadp@mpes.mp.br

17

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público – CADP
Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, n.º 121, Complexo Administrativo Annina Lícia de Amorim Rubim
Grégio, 6º andar, Santa Helena, Vitória-ES, Cep: 29.055-036 – Tel/fax: 3194-4720 – cadp@mpes.mp.br

18

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público – CADP
Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, n.º 121, Complexo Administrativo Annina Lícia de Amorim Rubim
Grégio, 6º andar, Santa Helena, Vitória-ES, Cep: 29.055-036 – Tel/fax: 3194-4720 – cadp@mpes.mp.br

3. TIPOLOGIA – DISPENSA DE LICITAÇÃO – COVID-19
3.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e Lei nº
13.979/2020 e alterações):
Inicialmente, cumpre-nos lembrar que a Constituição Federal, após estabelecer os princípios
gerais que regem a atividade administrativa (art. 37, caput), dispõe sobre o dever geral de licitar
da Administração Pública (art. 37, inciso XXI). A licitação tem por finalidade proporcionar a
melhor contratação, com a seleção da proposta mais vantajosa, além de prestigiar a
competitividade, uma vez que permite a participação de qualquer interessado no certame, desde
que preenchidos os requisitos constantes no artigo 3º da Lei 8.666/93.
Embora haja a imposição legal de se promover a licitação, o próprio ordenamento jurídico
regulamentou e admitiu a celebração de contratação direta, sem a prévia realização do
procedimento licitatório, desde que devidamente justificada, em virtude de determinados casos
não suportarem o rito e a morosidade do procedimento normal, restringindo tais hipóteses
apenas a casos excepcionais, nas hipóteses expressamente estabelecidas em lei, as quais devem
ser interpretadas restritivamente.
O rol taxativo citado acima se encontra fixado no art. 24 da Lei nº 8.666/93, onde temos a
hipótese prevista no inciso IV, que trata dos casos de emergência e calamidade pública,
vejamos:
“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 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;”

De forma complementar ao art. 24, IV, é necessário observar também o art. 26 da mesma lei nº
8.666/93, a saber:
“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do
art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas,
e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação
na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à
segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;
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II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados.”

Entretanto, diante da disseminação mundial da pandemia gerada pelo coronavírus a
Organização Mundial da Saúde – OMS determinou a declaração emergência de saúde pública
de importância internacional, em 30 de janeiro de 2020.
Nesse contexto, o Governo Federal, com o objetivo de dar a celeridade necessária às
contratações diante da citada crise de saúde pública de alcance internacional, promulgou a Lei
13.979/2020, que estabeleceu medidas para enfrentamento da pandemia por meio de um regime
diferenciado para as aquisições realizadas sob a sua égide, criando uma nova hipótese de
licitação dispensável, com algumas regras específicas e flexibilizações que não constam da Lei
nº 8.666/93.
Tal hipótese está prevista no art. 4º da referida Lei, que assim dispõe:
“Art. 4. É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei”.

A referida Lei, no escopo de promover o tempestivo enfrentamento dos efeitos da pandemia
causada pelo Covid-19, criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, não contemplada,
portanto, no rol do art. 24, da Lei n.º 8.666/93, simplificando o processo de contratação,
inclusive minorando episodicamente diversos princípios, normas e obrigações que usualmente
se exigem da Administração, justamente para que a população usufrua, o quanto antes, dos bens
e serviços contratados, trazendo ao ordenamento jurídico regras especiais e, portanto,
excepcionantes das insculpidas na Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos.
Neste ponto, sob esse vetor interpretativo, é preciso registrar que as disposições da Lei n.º
8.666/93 são subsidiariamente aplicáveis às contratações derivadas da Lei n.º 13.979/2020,
obstando-se apenas a incidência de preceitos que vão de encontro com a mens legis do novo
regramento ou imponham ao gestor obrigações desproporcionais ao plexo de atribuições dele
exigidas nesse momento.
Em apertada síntese, podemos afirmar que as principais regras inovadoras trazidas pela Lei
13.979/2020 são:


A contratação direta em estudo é excepcional e vocacionada ao enfrentamento de
situação específica; trata-se de hipótese temporária, aplicável apenas enquanto perdurar
a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(art.4º, §1º, da Lei n.º 13.979/2020).
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O art.4º-A, da Lei n.º 13.979/2020, admite a aquisição de bens usados desde que o
fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e de funcionamento do
objeto contratado.



Aplica-se à dispensa em comento o disposto no art.26, caput, da Lei n.º 8.666/93, ou
seja, a contratação direta deverá ser comunicada, dentro de 3 (três) dias, à autoridade
superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias,
como condição para a eficácia do ato.



A Lei n.º 13.979/2020 instituiu o termo de referência/projeto básico simplificado,
inclusive dispensando, quando se tratar de bens e serviços comuns a elaboração de
estudos preliminares. (art.4º-C c/c art.4º-E, caput, da Lei n.º 13.979/2020). Dessa forma,
foram elididos, pelo menos na sua usual compreensão, os arts.6º, IX, 7º, §§2º, I, e 9º,
todos da Lei n.º 8.666/93, e o art.3º, III, c/c art.9º, todos da Lei n.º 10.520/02.



Quanto à estimativa de preços (inciso VI), a Lei n.º 13.979/2020 expressamente
permitiu ao gestor público a utilização de apenas um dos parâmetros previstos nas suas
alíneas, sem aludir a qualquer preferência entre eles.



A Lei n.º 13.979/2020 também admite, em casos excepcionais, mediante justificativa da
autoridade competente, a dispensa da estimativa de preços. Entretanto, recomenda-se
que essa faculdade somente seja utilizada na absoluta premência da contratação que, de
qualquer modo, deve estar devidamente demonstrada no processo administrativo
correlato.



Permite a contratação por valores superiores aos consignados na pesquisa de preços
(que, portanto, veicula apenas o preço estimado), desde que decorrentes de oscilações
ocasionadas pela variação de preços, tudo devidamente justificado nos autos.



Possibilidade, em caráter excepcional e mediante justificativa da autoridade
competente, nos casos em que se verifique restrição de fornecedores ou prestadores de
serviço, de serem dispensados documentos relativos à habilitação.



Permissão excepcional para contratação de sociedade empresária que cumpra
penalidade, desde que, mediante comprovação prévia nos autos do processo
administrativo correlato, seja a única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.



Os contratos administrativos derivados desta Lei devem ter prazo de duração de até seis
meses, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública,
admitindo ainda: a) que a duração dos contratos não fique adstrita à vigência do
respectivo crédito orçamentário, caso em que a Administração, ultrapassado o exercício
financeiro, deverá indicar, por simples apostila, tanto o ulterior crédito orçamentário,
como o correlato empenho; b) a prorrogação de contratos de serviços e compras,
independentemente, quando for o caso, do cumprimento dos requisitos insculpidos no
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art.57, da Lei n.º 8.666/93, inclusive no que toca à limitação temporal máxima da
avença. Basta a Administração demonstrar que perdura a necessidade de enfrentamento
dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, rememorando que fatos notórios
não dependem de prova, nos termos do art.374, I, do Código de Processo Civil; c) a
prorrogação por prazo diverso do inicialmente fixado, desde que cada prorrogação não
ultrapasse o máximo de seis meses.


Necessidade de que os contratos administrativos que tenham como base a citada
legislação devem ser objeto de fiscalização e gestão pelos agentes públicos
especialmente designados pela Administração, nos termos do poder-dever constante do
art.58, III, da Lei n.º 8.666/93, e na forma do art.67 e seguintes do mesmo diploma legal.



Determina que sejam as contratações ou aquisições referidas naquela norma
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores.

Todavia, o referido diploma legal sofreu recente alteração pela Lei nº 14.035, de 11 de agosto
de 2020, que, embora se apresente como fruto da conversão das MPs nº 926 e nº 927, cuja
vigência foi encerrada, traz algumas inovações que não estavam na redação das referidas MPs.
No que tange aos aspectos relacionados às contratações públicas para enfrentamento da
pandemia, podemos afirmar que as principais mudanças refletem uma maior segurança jurídica
ao gestor, impactando nas aquisições/contratações de bens e serviços de engenharia, nos
contratos administrativos firmados com base na referida norma, em especial, na exigência de
garantia para contratar com fornecedores, independente de penalizações e na atuação dos
gestores, que agora têm prazo para cumprir o princípio da transparência.
Um dos destaques foi o estabelecimento de regras mais claras de transparência e orientações ao
gestor que realiza aquisições ou contratações com base na Lei nº 13.979/2020;
§ 2º Todas as aquisições ou contratações realizadas com base nesta Lei serão
disponibilizadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da realização do
ato, em site oficial específico na internet, observados, no que couber, os requisitos
previstos no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, com o nome
do contratado, o número de sua inscrição na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
prazo contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição ou contratação, além das
seguintes informações:
I – o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato;
II – a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega
ou de prestação;
III – o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo
disponível ou bloqueado, caso exista;
IV – as informações sobre eventuais aditivos contratuais;
V – a quantidade entregue em cada unidade da Federação durante a execução do
contrato, nas contratações de bens e serviços. (grifo nosso)

Observa-se que o §2º foi reescrito, além de serem incluídos os incisos I a V, indicando quais
informações, além das descritas no §2º, devem ser disponibilizadas pelo gestor nos portais.
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Houve alteração também no texto referente à contratação dos impedidos, nos termos do art. 7º
da Lei nº 10.520/2002 e dos suspensos, conforme art. 87, inc. III, da Lei nº 8.6666/1993,
excluindo a possibilidade de contratação dos declarados inidôneos, com base no inciso IV do
art. 87 referido. É o que se depreende da leitura da nova redação do §3º do art. 4º, a saber:
§ 3º Na situação excepcional de, comprovadamente, haver uma única fornecedora do
bem ou prestadora do serviço, será possível a sua contratação, independentemente da
existência de sanção de impedimento ou de suspensão de contratar com o poder
público.

No caso de contratação excepcional de pessoa jurídica que possua sanção de impedimento ou
de suspensão de contratar com o Poder Público, foi incluída a necessidade de prestação de uma
garantia. Tal previsão foi incluída no §3º-A, a saber:
§ 3º-A. No caso de que trata o § 3º deste artigo, é obrigatória a prestação de
garantia nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, que não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

Foram incluídos os incisos I e II, no parágrafo 3º, do art. 4º, estabelecendo a necessidade de
negociação prévia com os demais fornecedores como nova condição para contratar por valores
superiores aos preços estimados, em razão da variação de preços praticados no mercado por
motivo superveniente:
§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do § 1º deste artigo
não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de
oscilações ocasionadas pela variação de preços, desde que observadas as seguintes
condições:
I – negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de
classificação, para obtenção de condições mais vantajosas; e
II – efetiva fundamentação, nos autos da contratação correspondente, da variação
de preços praticados no mercado por motivo superveniente.

Outra alteração foi a liberação da elaboração de estudos preliminares para contratação de
serviços de engenharia, desde que comuns, nos termos da nova redação do art. 4º-C:
Art. 4º-C. Para a aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia,
e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata
esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens
e de serviços comuns.

Foi excluída da redação anterior do art. 4º-F a exigência de regularidade com a Seguridade
Social para contratação, nos casos de restrição do número de fornecedores. Entretanto, a
regularidade trabalhista foi mantida:
Art. 4º-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço,
a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar
a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal ou, ainda, o cumprimento
de 1 (um) ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de
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prova de regularidade trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
caput do art. 7º da Constituição Federal.

O prazo dos contratos passou a ser limitado à vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020:
Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até 6 (seis) meses
e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, respeitados os prazos pactuados.

Foi também estendida a permissão de aquisição de bens usados para contratação de serviços de
engenharia comuns;
Art. 4º-A. A aquisição ou contratação de bens e serviços, inclusive de engenharia, a
que se refere o caput do art. 4º desta Lei, não se restringe a equipamentos novos, desde
que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e de funcionamento
do objeto contratado.

A vigência da Lei nº 13.979/2020 passa a coincidir com a vigência do Decreto Legislativo
nº 6/2020 e não mais com o estado de emergência internacional, ato normativo doméstico,
portanto.
Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020, observado o disposto no art. 4º-H desta Lei.

Por fim, cumpre-nos registrar que alguns dispositivos da Lei nº 13.979/2020 perderam a
vigência em razão da expiração da Medida Provisória nº 951. Um deles era a possibilidade de
utilização do sistema de registro de preços para contratação por dispensa por mais de um órgão
(§§ 4º, 5º e 6º, do art. 4º).
Diante deste cenário é preciso ressaltar que essa flexibilização, quando não acompanhada de
medidas de controle, transparência e fiscalização, pode se transformar em um fator de risco de
aumento de corrupção.
Nesse viés, com o objetivo de auxiliar os órgãos de execução, desenvolvemos breves
considerações abordando as principais mudanças ocorridas na legislação relativa às
contratações por dispensa de licitação relacionadas à pandemia de Covid-19, bem como
lançamos algumas sugestões de diligências que podem ser adotadas na análise e na fiscalização
dos procedimentos relacionados ao tema.

3.2 DILIGÊNCIAS
Ao receber uma denúncia sobre irregularidade em procedimento de dispensa de licitação
relacionada à aquisição/contratação de bens e serviços destinados ao enfrentamento da
pandemia, a Promotoria de Justiça poderá realizar algumas diligências com o objetivo de
instruir o procedimento extrajudicial com vistas a obter elementos de provas necessários ao
ajuizamento da ação correspondente. São elas:
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Solicitar rede de relacionamento no LAB-MPES da empresa contratada, bem como verificar o
cruzamento das informações com servidores do município, para fins de identificação de
vínculos de parentesco ou amizade íntima, societários, empregatícios ou qualquer outro que
possa comprometer a impessoalidade do certame.
Solicitar parecer da Controladoria (Unidade Central de Controle) e parecer jurídico da
Procuradoria do Município realizados no procedimento de contratação, bem como utilizar as
avaliações feitas pelos profissionais dos setores específicos dos Tribunais de Contas, caso tenha
sido realizada.
Requisitar cópias integrais do processo de contratação, ou seja, do procedimento de dispensa,
do contrato, dos aditamentos, das prorrogações e dos respectivos procedimentos de pagamento.
Tal medida é imprescindível, pois a requisição de parte da documentação permite
que o agente público, ciente da linha de investigação do Promotor de Justiça, substitua ou
adultere o conteúdo de documentos – podendo acrescentar nos autos um parecer jurídico
justificando a contratação sem licitação, por exemplo – para eximir sua responsabilidade ou de
terceiros.
Requisitar a relação, por número de CNPJ, de todos os valores pagos pela Administração àquele
credor, permitindo apurar se os pagamentos foram realizados em divergência ao disposto no
contrato e/ou a existência de outros contratos realizados com o mesmo credor.
Diligenciar junto aos sites dos Tribunais de Contas (www.tce.es.gov.br e www.tcu.gov.br)
visando apurar a existência de procedimentos relativos à contratação sob investigação e, em
caso positivo, requisitar cópias. O Tribunal de Contas tem por hábito, nesses casos, remeter
apenas cópias das decisões, mas é imprescindível a requisição das cópias integrais,
especialmente para análise dos pareceres técnicos que são muito ricos em informações sobre
possíveis fraudes e ilegalidades.
Diligenciar junto aos sites do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (www.tjes.jus.br),
Superior Tribunal de Justiça (www.stj.gov.br) e Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br)
visando apurar a existência de ações versando sobre contratações ilícitas envolvendo as mesmas
pessoas físicas e jurídicas.
Verificar se a dispensa de licitação observou as formalidades exigidas na Lei nº 13.979/2020
(art. 4º e incisos), e o artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, no que couber.
No que tange à pesquisa de mercado, observar o cumprimento do mínimo estabelecido no art.
4º-E, inciso VI, de modo a demonstrar a adequação dos valores orçados e sua conformidade
com os preços de mercado.
Apurar se os valores contratados se apresentam superiores aos de mercado em razão de
oscilações ocasionadas pela variação de preços, e caso positivo, se foram cumpridos os
requisitos estabelecidos no art. 4º-E, §, da Lei 13.979/2020. Caso necessário, poderá ser
encaminhando pedido de apoio ao Centro de Apoio, que realizará a pesquisa dos valores de
mercado para o objeto da contratação com base em valores de mercado e contratados por outros
órgãos.
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Examinar se a contratação direta foi expressamente justificada no processo administrativo
pertinente. O processo administrativo deve fazer menção expressa à situação temporária,
aplicável apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, com fundamentação, ainda que sucinta, tanto da relação entre a
contratação e o contexto fático a ela pertinente, como da adequação da medida, inclusive sob o
aspecto temporal, para o atendimento ao interesse público subjacente. A justificativa
mencionada no item anterior é essencial, pois, além de presumir as condições constantes do
art.4º-B, da Lei n.º 13.979/2020, afasta a necessidade de se instruir o processo de dispensa com
a caraterização da situação emergencial ou calamitosa que justifica a contratação direta (art.26,
parágrafo único, I, da Lei n.º 8.666/93).
Aferir o cumprimento de outras formalidades previstas na Lei nº 8.666/1993 para a dispensa de
licitação, como a existência de parecer jurídico (artigo 38, inciso VI) e a publicação da
contratação (artigo 26, caput), a vedação da indicação de marcas (artigo 7º, § 5º e 9º) ou da
participação de empresas que tenham como sócios, dirigentes ou empregados com parentesco
com agentes públicos no órgão contratante (artigo 9º, inciso III).
Requisitar informações ou realizar a oitiva dos fornecedores mencionados nos orçamentos do
procedimento de dispensa, para confirmar se realmente foram consultados na pesquisa de
preços realizada pela Administração Pública.
Verificar quem são os sócios das empresas consultadas na pesquisa de preço pela
Administração Pública antes da realização da contratação e analisar se há algum vínculo de
parentesco entre os sócios.
Conferir se há alguma outra espécie de vínculo entre as empresas (mesma sede, mesmo
contador, mesmo telefone fixo, mesmo representante legal etc.).
Consultar se há procurações outorgadas pelas empresas para uma mesma pessoa ou entre sócios
de empresas diversas que também foram consultadas pela Administração Pública e, em caso
positivo, requisitar o documento por meio de ofício ao Cartório.
Verificar se a realização da dispensa de licitação decorreu de eventual anulação ou suspensão
de procedimento licitatório que estava sendo previamente realizado; caso positivo, verificar
quem determinou a suspensão ou anulação do procedimento e se possui algum vínculo com as
empresas consultadas ou contratadas emergencialmente ou com seus sócios.
Analisar se há eventual prorrogação do contrato emergencial e caso positivo, se cumpriu a
formalidade prevista no art. 4º-H da Lei nº 13.979/2020.
As Notificações Recomendatórias previstas no artigo 27, parágrafo único, inciso IV da Lei n°
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e artigo e 29, parágrafo único, inciso
III, da Lei Complementar Estadual nº 95/97, sem prejuízo dos efeitos práticos já mencionados
neste material, representam também um eficiente instrumento de combate às fraudes e
desvios. Assim, sugerimos expedir Notificação Recomendatória aos fiscais e gestores dos
contratos administrativos celebrados com fulcro na Lei n.º 13.979/2020, nos seguintes termos:
a) atestar e informar se a contratada está cumprindo todas as obrigações previstas no Edital de licitação e
no instrumento de contrato e seus Anexos;
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b) informar se estão sendo atendidas as especificações contidas nos planos, projetos, planilhas, memoriais
descritivos, especificações técnicas, projeto básico, termo de referência, assim como os prazos de
execução e de conclusão, devendo solicitar ao preposto da contratada a correção de imperfeições
detectadas;
c) informar se o material fornecido é de boa qualidade e guarda consonância com o oferecido na proposta
e especificado pela Administração, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega;
d) informar sobre a regularidade da execução do objeto contratual, procedendo a sua medição e
recebendo-o, pela formalização da atestação;
e) apontar eventual recusa de serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condições
previstas no Edital de licitação, na proposta da contratada e no instrumento de contrato e seus Anexos;
f) informar se houve comunicação por escrito ao gestor acerca de qualquer falta cometida pela contratada,
formando dossiê das providências adotadas para fins de materialização dos fatos que poderão levar à
aplicação de sanção ou à rescisão contratual, a ser juntado no processo administrativo; caso positivo,
apresentar o documento;
g) informar se houve ciência ao gestor, com antecedência razoável, da possibilidade de não conclusão do
objeto na data aprazada, com as justificativas apresentadas pela contratada;
h) apresentar o recebimento e a conferência da nota fiscal emitida pela contratada, atestando a efetiva
realização do objeto contratado, na quantidade e qualidade contratada, para fins de pagamento das faturas
correspondentes;
i) apresentar o confronto dos preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no
contrato;
j) apresentar todos os documentos necessários, contratualmente estabelecidos, para a liquidação da
despesa e comprovar seu respectivo encaminhamento, juntamente com a nota fiscal, para o gestor do
contrato;
k) informar se os pagamentos aconteceram em tempo hábil e no prazo adequado;
k) informar se a contratada deixou de fornecer algum material alegando escassez no mercado, dificultando
a entrega ou execução dos serviços;
l) informar sobre o recebimento provisório do objeto do contrato, quando for o caso, no prazo
estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes contratantes;

Recomendar ao gestor a adoção das medidas cabíveis para o desfazimento do procedimento
viciado e a anulação do contrato nos casos em que reste demonstrada a realização de atos que
apresentem qualquer vício que represente violação aos princípios e diretrizes estabelecidos na
Constituição Federal, na Lei nº 13.979/2020 e na Lei nº 8.666/93.
Verificar a possibilidade de proposição de Termo de Ajustamento de Conduta, caso seja
evidenciada a prática de ato de improbidade administrativa passível de composição.
Havendo indícios de fraude, verificar a pertinência de solicitar a quebra de sigilo bancário dos
investigados e sócios de eventuais empresas envolvidas, a fim de checar possíveis vínculos
financeiros, além de se observar a necessidade de se requerer a busca e apreensão de
documentos nas sedes de empresas envolvidas, a fim de comprovar os vínculos, e aparelhos de
telefone celular dos sócios, para extração de dados de aplicativos de conversas.
Ajuizar ação civil pública, em face do ente público e da pessoa jurídica contratada, com pedido
de declaração de nulidade do procedimento de contratação direta e dos atos subsequentes,
podendo cumular com a de improbidade e a de responsabilização por atos lesivos à
Administração Pública.
Ajuizar ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa em face da
autoridade que autorizou a contratação, da empresa contratada e de eventuais agentes que
tenham concorrido para a prática do ilícito ou dele se beneficiado.
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Diante das situações peculiares que o assunto aborda, é pertinente salientar que as análises
devem respeitar os teores de cada caso concreto, servindo o presente material como instrumento
colaborador para a atuação do Promotor de Justiça, não vinculando medidas adotadas e
respeitando a autonomia funcional de cada membro.

3.3. CHECKLIST
Por fim, elaboramos um checklist com as informações que sugerimos que sejam verificadas na
análise de procedimentos administrativos, com o objetivo de auxiliar os órgãos de execução.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE
DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - CADP
CHECK LIST - PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO* - PANDEMIA
COVID-19
PROCESSO Nº:
DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº:
OBJETO:
ITEM

ITEM DE VERIFICAÇÃO

1

QUANTO AO OBJETO CONTRATADO, FORAM
VERIFICADAS OUTRAS POSSIBILIDADES DE
CONTRATAÇÃO (P. EX., ADITIVO EM
CONTRATOS VIGENTES, ADESÃO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO)?

2

MESMO EXISTINDO ALGUMA(S) DA(S)
POSSIBILIDADES ACIMA, A DISPENSA DE
LICITAÇÃO É, JUSTIFICADAMENTE, A
ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA PARA O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE?

3

O OBJETO CONTRATADO TEM PERTINÊNCIA
COM AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À
EMERGÊNCIA EM SAÚDE DECORRENTE DO
COVID-19?

4

ATENDE A UMA NECESSIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO?

5

EXISTE RISCO À SEGURANÇA DE PESSOAS,
OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS, PÚBLICOS OU
PARTICULARES?

6

LIMITA-SE À PARCELA NECESSÁRIA AO
ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA?

7

EXISTE JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA O
MODELO/PRODUTO ESCOLHIDO?

SIM NÃO

OBSERVAÇÃO
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8

O QUANTITATIVO ESTÁ DETALHADO E
JUSTIFICADO?

9

EXISTE TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO
OU DE PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO?

10

O TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
SIMPLIFICADO CONTÉM:
- FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA
CONTRATAÇÃO;
- DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO
APRESENTADA;
- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO;
- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO;
- ESTIMATIVAS DOS PREÇOS; E
- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA?

11

A ESTIMATIVA DE PREÇOS FOI OBTIDA POR
MEIO DE, NO MÍNIMO, UM DOS SEGUINTES
PARÂMETROS:
- PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL;
- PESQUISA PUBLICADA EM MÍDIA
ESPECIALIZADA;
- SÍTIOS ELETRÔNICOS ESPECIALIZADOS OU DE
DOMÍNIO AMPLO;
- CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES
PÚBLICOS; OU
- PESQUISA REALIZADA COM OS POTENCIAIS
FORNECEDORES?

12

NA IMPOSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE
ESTIMATIVA DE PREÇOS, ESSA SITUAÇÃO FOI
JUSTIFICADA?

13

CASO TENHA SIDO CONTRATADO VALOR
SUPERIOR À ESTIMATIVA DE PREÇOS, HÁ
JUSTIFICATIVA NOS AUTOS?

14

EXCEPCIONALMENTE, FOI NECESSÁRIO
REALIZAR PAGAMENTO ANTECIPADO?

15

NA HIPÓTESE DO ITEM ANTERIOR, FOI
SOLICITADA GARANTIA, CLÁUSULA DE
RESSARCIMENTO OU OUTRAS MEDIDAS DE
REDUÇÃO DE RISCO (P.EX., ENTREGA E
PAGAMENTO PARCIAIS/PROGRAMADAS)?

16

EXCEPCIONALMENTE, CASO SEJA DISPENSADA
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA OU REQUISITO DE
HABILITAÇÃO, EM FACE DA RESTRIÇÃO DE
FORNECEDORES, ESSA CONDIÇÃO FOI
DEMONSTRADA E JUSTIFICADA NOS AUTOS?

17

NA SITUAÇÃO DO ITEM ANTERIOR, FOI
SOLICITADA A PROVA DE REGULARIDADE
RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL E O
CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO CAPUT DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO?

18

FOI NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
QUE ESTEJA COM INIDONEIDADE DECLARADA
OU COM O DIREITO DE PARTICIPAR DE
LICITAÇÃO OU CONTRATAR COM O PODER
PÚBLICO SUSPENSO, POR SE TRATAR,
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COMPROVADAMENTE, DE ÚNICA
FORNECEDORA DO BEM OU SERVIÇO A SER
ADQUIRIDO?

19

NA HIPÓTESE DO ITEM ANTERIOR, ESSA
SITUAÇÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA E
JUSTIFICADA NOS AUTOS?

20

A CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO FOI
DISPONIBILIZADA EM SÍTIO OFICIAL ESPECÍFICO
NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
(INTERNET), CONTENDO, NO QUE COUBER,
ALÉM DAS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO § 3º DO
ART. 8º DA LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2011, O NOME DO CONTRATADO, O NÚMERO DE
SUA INSCRIÇÃO NA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, O PRAZO CONTRATUAL, O VALOR E O
RESPECTIVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO OU
AQUISIÇÃO?

21

OS OBJETOS ESTÃO ADEQUADAMENTE
ESPECIFICADOS E QUANTIFICADOS PARA FINS
DE RECEBIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE?

*Fundamentação legal: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020
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4

CONCLUSÃO

Diante da necessidade de uma atuação direcionada ao apoio e integrada aos interesses dos
órgãos de execução, buscamos elaborar uma categorização a partir de tipos elementares na
análise do tema “Fraude em Licitações”, que se apresenta como o projeto piloto que servirá de
base para uma constante evolução por meio do trabalho em conjunto com os Promotores de
Justiça.
Nesse compasso, apresentamos algumas sugestões de como atuar na defesa do patrimônio
público por meio da indicação de diligências a serem realizadas e documentos a serem
solicitados e analisados com vistas a obter a eficiência que o combate à improbidade
administrativa impõe na instrução dos procedimentos recebidos pelo parquet.
Cumpre-nos esclarecer que o material elaborado constitui apenas uma proposta desenvolvida
por este Centro de Apoio de Defesa do Patrimônio Público - CADP no auxílio à atuação das
Promotorias de Justiça, não possuindo a pretensão de exaurir as diligências porventura
identificadas como necessárias pelo Promotor Natural.
O rol dos temas aqui tratados não é exaustivo e será constantemente atualizado e incrementado,
a partir do desenvolvimento de novas tipologias. Esperamos assim contribuir de forma imediata
e constante para as atividades dos órgãos de execução, visando implementar ações que
contribuam para a otimização do trabalho de investigação das demandas recebidas nas
Promotorias de Justiça.
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