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Decisão Decisão



 

AUTOS N. 0803515-25.2020.8.14.0040 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 

RÉU: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, sede no Morro dos Ventos s/n., Cidade de

Parauapebas/PA. 

  

DECISÃO  

  

            Trata-se de pedido de tutela antecipada, em caráter antecedente, ajuizada em desfavor

do Município de Parauapebas. Em síntese, objetiva o MPPA suspender o Contrato Administrativo

n. 20200241, advindo da Dispensa n. 7/2020-001SEMOB. Na peça ministerial foi frisado que o

extrato da dispensa, publicado no Diário Oficial do Estado, invocou como fundamento o combate

à pandemia do coronavírus, gerando, por conseguinte, contratação emergencial pelo valor de R$

12.746.120,64. O MPPA também informou que o contrato com a empresa A & L Locações e

Serviços já estaria em vigor desde 28.05.2020. Diante do exposto, foi manejada a presente ação,

tendo sido requerido como tutela de urgência a suspensão do feito administrativo. 

            É o relatório. Passo a analisar a tutela de urgência requerida. 

            Convém destacar que em razão do surto mundial causado pela SARS-Cov-2, o legislativo

brasileiro editou a Lei 13.979/2020. Grosso modo, naquelas hipóteses de enfrentamento da crise

ficaria autorizado, desde que adequadamente justificado, a utilização do expediente da

dispensa para aquisição de insumos cujo aporte deve necessariamente ser aplicado, direta ou

indiretamente, à estrutura sanitária, justificando movimentos rápidos e ágeis, segundo o

demandado pelas contingências fáticas. 

Com singularidades que se vinculariam a presente crise sanitária, criou-se um

procedimento específico, a saber: 

  

“Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens,

serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. 

(Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo

é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a

emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus. 

2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro

nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas 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. 
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3º Excepcionalmente, será possível a contratação de

 fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que

estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de

participar de licitação ou contratar com o Poder Público

suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única

fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. (Incluído pela

Medida Provisória nº 926, de 2020)” (grifo nosso) 

  

  

            Prima facie, não é a hipótese da presente contratação. 

No caso concreto foram sinalizados fortes indícios de que o expediente desenvolvido para

promover o combate à pandemia fora utilizado para, de forma irregular, emprestar legitimidade a

expressivos gastos de valores sem qualquer correlação temática. Situação que pode se traduzir

em descumprimento de ordem judicial, já que tal situação já havido sido objeto de suspensão

judicial, no bojo da ação nº. 0802128-72.2020.8.14.0040. 

            Diante do exposto, havendo indícios de irregularidade, com expressivo prejuízo ao erário,

DECIDO: 

            

(A) CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida. Por conseguinte, determino a intimação 

pessoal do gestor municipal para que promova, e comprove nos autos, a imediata suspensão do

contrato administrativo em tela, inclusive sua execução administrativa, além de quaisquer

pagamentos pendentes. 

  

(B)  Tal como requerido pelo MPPA, no prazo de 05 (cinco) dias deverá o gestor municipal acostar

nos autos cópia dos procedimentos de dispensa, inclusive todos pagamentos realizados,

demostrados pelos instrumentos de liquidação e transferência de valores. 
 

  

(C)  CITEM os réus para contestarem o feito no prazo de 05 (cinco) dias. 

  

CUMPRA-SE, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. 

Parauapebas, 04 de junho de 2020. 

  

LAURO FONTES JUNIOR 

JUIZ DE DIREITO 
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