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Referente ao Procedimento Administrativo n° 579-507/2020

Ementa: Suspensao dos procedimentos licitat6rios
Pregao Presencial SRP n° 011/2020 e Concorrencia n°
001/2020, cujas sess6es estao designadas para os dias
28/04/2020 e 29/04/2020, respectivamente, bern como de

outros processos licitat6rios cujas sess6es estao
porventura designadas para o periodo ainda coberto
pela proibigao de aglomeragao de pessoas por conta do

n

COVID-19, tendo em vista a proibieao de aglomera9ao,
nos termos do Decreto Estadual n° 35.677, de 21 de marco
de 2020, e a decisao proferida pela Vara de Interesses Difusos e
Coletivos da Grande Ilha de Sao Luis no Processo n°
0811462-64.2020.8.10.0001

DA: 1a PROMOTORIA DE JUSTICA DE PACO D0 LUMIAR

PARA: SRA. pREFEiTA EM EXERcicio DE pAeo DO LUMiAR

Sr. Procurador Geral do Municipio de Pa9o do Lumiar

Sr(a). Presidente da Comissao Permanente de Licitagao de Paeo do Lumiar

®
Prezado(a) Senhor(a),
0 MINISTERIO POBLICO DO ESTADO DO MARANHAO, por sua Promotora de
Justiea titular da la Promotoria de Justiea de Paeo do Lumiar, Dra. Gabriela Brandao da
Costa Tavernard, no uso de suas atribuig6es legais, com fundamento no art. 27, lv, da
Lei Complementar n° 13/1991, no art. 27, paragrafo dnico, lv, da Lei n° 8.625/93 e nos
arts.127 e 129,11, da Carta Magna,
* Conforme art.1°, in, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provis6ria 2.200-2/2001.
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CONSIDERANDO que incumbe ao Minist6rio Pdblico a defesa da ordem juridica, do
regime democratico, do patrim6nio publico e social, da moralidade e da eficiencia
administrativas, nos termos dos arts.127, capt7f e 129,11, da Constituigao da Repdblica,
do art. 25, lv, "b'',
da Lei n.° 8.625/93 e do art. 36, Vl, ``d'',
da Lei Complementar
Estadual n.° 12/93;

CONSIDERANDO que a Constituieao Federal imp6e a administragao pdblica direta e
indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios a observancia dos principios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiencia;

CONSIDERAND0 que a Carta Magna, em seu art. 37, Xxl, preceitua que `` ressa/vados

a

°csonctar=3asd:Spemc:f jdc.,aadn% npar::eg:S:39ad°: i;jt°abgraaos' Sped#::=S'qcu°emparsassegeu;:e:gau9a6,edsadseerad°e
condi?5es a todos os concorrentes, com clausulas que estabele?am obriga?6es de
pagamento, mantidas as condig6es efetivas da proposta, nos termos da le.I, o qual
somente permitira as exigencias de qualifica?ao t6cnica e econ6mica indispensaveis a
garantia do cumprimento das obriga?6es" .,
CONSIDERANDO que a previsao constitucional acima transcrita busca selecionar a

proposta mais vantajosa para a Administragao Pl]blica e, por isso, deve ser assegurada
ampla e efetiva participa?ao de interessados;
CONSIDERANDO que a pr6pria Lei de Licitag6es, em seu art. 3°, expressamente
d.isdipvina que " a licita?ao destina-se a garantir a observancia do principio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administra?ao e sera processada e julgada em estrita conformidade com os

Q

Ppr:nb; : cP.,jd°asdbe:S:Ca°Sp rdoab., :eagda:i daaddme.,'n:sf r:#vpae,Ssd°aaf:nacdu;a?daao ma°or?:'sdtar: % edn;o.'gcuoan'vdoacdae;6% ,
do julgamento objetivo e dos que lhes s5o correlato§'.,
CONSIDERANDO que a realizagao dos procedimentos licitat6rios se regula pela Lei n°
8.666/93 (Norma Geral das Licitag6es), devendo os editais que os norteiam obedecelas;

CONSIDERANDO que a Organiza?ao Mundial da Sadde (OMS) declarou, em 30 de
janeiro de 2020,

que o surto do

Novo Coronavfrus (COVID-19) constitui uma

* Conforme art.10, HI, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provis6ria 2.200-2/2001.
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___EL.__

Emergencia em Sadde Pdblica de lmportancia lnternacional, bern como, em 11.3.2020,
classificou a situagao mundial como pandemia, prevendo as seguintes medidas de
saude pdblica para diminuieao da transmissao de doengas infecciosas sem vacina ou

tratamento farmacol6gico especifico e enfatizando a sua adogao em relagao a
CCNID-19.. proibi?ao de grandes aglomera?6es; fechamento de escolas e outras
medidas; restri?6es de transporfe pdblico e/ou de locals de trabalho e outras medidas;
quarentena e/ou t.so/amenfo - as quais pressup6em a realizagao de despesas de varia
monta e diversas naturezas, tanto para sua implementagao e fiscalizagao, como para a
tomada de outras medidas destinadas a fornecer insumos vitais a populagao em
isolamento;

CONSIDERANDO que o Decreto n° 35.672, de 19 de margo de 2020, por meio do qual
o Governador do Estado do Maranhao declara estado de calamidade publica em todo o

r}
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maranhenses atingidos por Chuvas lntensas (COBRADE 1.3.2.1.4);

CONSIDERANDO que o Decreto n° 35.677, de 21 de margo de 2020, do Estado do
Maranhao, estabelece especificamente medidas de prevengao do contagio e de
combate a propagagao da transmissao da COVID-19, infecgao humana causada pelo
Coronavirus (SARS-CoV-2), o qual determina a suspensao de uma s6rie de atividades
no territ6rio do Estado, cabendo a transcrieao integral de seu art.1°, inciso I:
Art.1° Com vistas a resguardar a sadde da coletividade, ficam suspensos por 15
(quinze) dias:

I - a realizagao de atividades que possibilitem a grande aglomeragao de pessoas
em equipamentos pl]blicos ou de uso coletivo;

®
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da Grande llha, com o seguinte mandamus:
"a imediata proibigao da realizaeao de eventos que resultem na formagao
de aglomerag6es em espagos pdblicos em todo o territ6rio do Estado do
Maranhao, enquanto durarem as medidas de isolamento e proibieao de
aglomeragao adotadas pelas autoridades sanitarias estaduais, de modo a
preservar a saude pdblica" (fls. 08).

* Conforme art.10, HI, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provis6ria 2.200-2/2001.
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CONSIDERANDO que foi instaurado o Procedimento Administrativo Simp n°
579-507/2020, objetivando acompanhar as contratag6es efetuadas pelo Municl'pio de
Pago do Lumiar, no periodo e em razao da pandemia do novo coronavirus;
CONSIDERANDO a publicagao no Diario Oficial do Municipio de Pago do Lumiar de 26
de margo de 2020, de que sera realizada, as O9hoo do dia 29 de abril de 2020, licitaeao

na modalidade Concorrencia n° 001/2020 para registro de pregos, sob a forma de
execugao indireta e regime de empreitada por prego unitario, do tipo menor preeo
(global), para registro de pregos pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo por objeto a
eventual contratagao de empresa de engenharia com especialidade em servigos de
terraplenagem, pavimentagao asfaltica e drenagem em vias do municfpio de Paeo do
Lumiar-MA, periodo ainda coberto pela proibigao de aglomeragao de pessoas por conta

n

do COVID-19;

CONSIDERAND0 a publicaeao no Diario Oficial do Municipio de Pago do Lumiar de 08
de abril de 2020, de que sera realizada no dia 28 de abril de 2020 as 10hoo, licitagao
na modalidade Pregao Presencial SRP, sob o n° 011/2020, do tipo Menor Prego (por

item), objetivando Registro de preeos por 12 (doze) meses para contratagao de
empresa para fornecimento de agua mineral, a fim de atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Pago do Lumiar/MA, perfodo ainda coberto pela proibigao de
aglomeraeao de pessoas por conta do COVID-19;
CONSIDERANDO que fica comprometida a competitividade, face as limitae6es de
circulagao de aglomeragao de pessoas em locais pdblicos;
CONSIDERAND0 o disposto no ``Art. 8°, §1°, lv, da Lei n.12.527/2011 (Lei de Acesso
a lnformagao):

e

``Ari.

8°

E

clever

dos

6rgaos

independentemente de requerimentos,

e

entidades

pdblicas

promover,

a d.Ivulga?ao em local de facil

acesso, no ambito de suas competencias, de informag6es de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1° Na divulgagao das informa?6es a que se refere o caput, deverao
constar, no minimo:
'. . .J

IV - informac6es concernentes a procedimentos licitat6rios, inclusive

os respectijos editais e resultados, bern como a todos os contratos
celebrados:"
* Conforme art.10,Ill, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provis6ria 2.200-2/2001.
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CONSIDERAND0 que as irregularidades acima apontadas limitam o carater
competitivo da licitagao, prejudicando os objetivos do certame, mormente o de
selecionar a proposta mais vantajosa a Administraeao;

CONSIDERAND0 que 6 ato de improbidade administrativa " rrusfrar a /f.ct.rude de
processo /;.c/.faf6r7.o'', conforme disciplina o art.10, inciso Vlll, da Lei n° 8.429/92;

CONSIDERAINDO que a " Administra?ao pode anular seus pr6prios atos, quando
eivados de vicios que os tornam ilegais, porque deles nao se orig.Inam direitos., ou
revoga-los, por motivo de convenienc.Ia ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a aprecia?ao judiciar' (STF , Samula 4]3).,

fi

:a:rgsri:oE#[:oP:v:u:ac::P:ote8:6°25Y;nj:t:±8e:jtlrbi:Cc°6mc::a::::es pvr]::i:loo na°o aei;t2v7:
respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover e ingressar com
as ag6es civis pdblicas competentes para resguardar tais direitos e interesses;
RESOLVE
RECOMENDAR a Exma. Prefeita em Exercfcio de Pago do Lumiar, ao Procurador Geral
do Municipio de Pago do Lumiar e ao Sr(a). Presidente da Comissao Permanente de
Licitagao de Pago do Lumiar, que:

a) Proceda a imediata suspensao dos processos licitat6rios Concorrencia
n° 001/2020 e Pregao Presencial SRP n° 011/2020, todos de 2020, bern

como de outros processos licitat6rios cujas sess6es estao porventura
designadas para o periodo ainda coberto pela proibi9ao de aglomeraeao

f3

de pessoas por conta do COVID-19, da noticia de possivel restricao noticiada;

b) Anula9ao dos atos licitat6rios ja praticados em tais certames,
promovendo-se a republica9ao de todos os avisos de licitagao, com as
corre96es necessarias para preservar o carater competitivo, observandoSe que:

b.1) A eventual cobranea pela retirada do edital deve restringir-se ao
valor da reprodueao grafica para nao prejudicar o principio da
competitividade do certame;
* Conforme art.1°,Ill, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provis6ria 2.200-2/2001.
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b.2) Proibi9ao da exigencia de comparecimento a sede da prefeitura para
obteneao do edital, ainda mais com fixagao de horario;

b.3) 0 fornecimento dos respectivos editais no sitio eletr6nico do
municipio de Pa§o do Lumiar, com todos os seus anexos, ben como por
correio eletr6nico, caso solicitado pelo interessado;
Ressalte-se que, no prazo de 10 (dez) dias dteis, devera ser informado a esta
Promotoria de Justiea o cumprimento, ou nao, desta Recomendaeao, bern como as
providencias adotadas, acostando a documentaeao comprobat6ria.

Fica, desde ja, esclarecido que o descumprimento dos termos desta Recomendaeao

n

::tseeiarear :e::s°s9ai?asdapsar:ecdoj,db:rs ajugicr],:jsa e.e:¥st,r£;uado]C;ar:St[cqaudea ,°taT jcn:S+e;r!:g::b:j]::
pdblica, ou agao de improbidade administrativa;

Registre-se, comunique-se e cumpra-se.
Pago do Lumiar/MA, 24 de abril de 2020.

* Assinado eletronicamente

GABRIELA BRANDAO DA COSTA TAVERNARD
Promotora de Justica
Matricula 1059203
ft

Documento assinado. Ilha de sao Luis, 24/04/202018:40 (GABRIELA BRANDAO DA COSTA
TAVEENARD)

* Conforme art.10,Ill, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provis6ria 2.200-2/2001.
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