
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Pró-Reitoria de Gestão e Governança 

(PR6)



Câmara Técnica

RODRIGO GAMA

Superintendente-Geral de Gestão/PR6

23/09/2020

E-mail: rodrigogama@pr6.ufrj.br

Tel.: (21) 3938-0621

http://gestao.ufrj.br

mailto:rodrigogama@pr6.ufrj.br
http://gestão.ufrj.br/


Pauta

1. IRP nº 17/2020 – SRP aquisição de EPI’s e de insumos

para o retorno presencial de atividades essenciais;

2. Auditoria TCU;

3. Lei 13.979/2020 x Lei 8.666/1993.



Aquisição de EPI’s e de insumos

para o retorno presencial de

atividades essenciais

▪ IRP 17/2020 Finalizada;

▪ 21 UASGs vinculadas à UFRJ manifestaram interesse;

▪ Situação atual: A equipe da PR6 está consolidando as

informações no Termo de Referência;

▪ Atenção: A logística de emissão de empenho, entrega e

distribuição será por conta da unidade participante;

▪ Publicação do Pregão Eletrônico (previsão):

30/09/2020 (DOU);

▪ Data provável da licitação: 13/10/2020.



1. FACULDADE NACIONAL DE DIREITO (UASG 158223);

2. IPPMG (UASG 153150);

3. CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (UASG 155766);

4. CAMPUS MACAÉ (UASG 152737);

5. EEAN UASG (153141);

6. INSTITUTO DE MATEMÁTICA (UASG 153121);

7. COPPE (UASG 153160);

8. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (UASG 153152);

9. FACULDADE DE MEDICINA (UASG 153138);

10.PREFEITURA UNIVERSITÁRIA (UASG 153119);

UASGs

participantes



11. INSTITUTO DE QUÍMICA (UASG 153122);

12.CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS (UASG 153132);

13. INSTITUTO DE BIOFÍSICA - IBCCF (UASG 153145);

14. INSTITUTO DE GINECOLOGIA (UASG 153147);

15. INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UASG 153148);

16.DECANATO CT (UASG 153157);

17.NCE/CCMN – (UASG 153120);

18.CCS – (UASG 153137);

19. INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX (UASG 153151);

20.FORUM DE CIÊNCIA E CULTURA – FCC (UASG 153161);

21.CFCH/PV (UASG 153128).

UASGs

participantes



▪ Todas as respostas foram encaminhadas e, até o presente 

momento, sem pendências;

▪ Necessidade de normatizar a Cotação Eletrônica no âmbito da UFRJ 

– até a implementação da Dispensa Eletrônica (obrigatória), 

DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

▪ Instrução processual: Lista de Verificação AGU:

▪ https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-

1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-

e-contratos/listas-de-verificacao

Auditoria

TCU

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/listas-de-verificacao


1. Todas as compras necessárias para implementar com urgência a

testagem sorológica de COVID-19 na UFRJ (independentemente de

serem EPIs, materiais de expediente, materiais de sorologia ou materiais

permanentes) podem ser fundamentadas na lei 13.979/2020 que está

válida enquanto durar o estado de emergência decretado em função da

pandemia?

Lei 13.979/2020 x Lei 8.666/1993



Sim, de acordo com o art. 4º, da Lei 13.979/2020, é dispensável a

licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive

de engenharia, e insumos destinados às ações de enfrentamento

da pandemia.

Registra-se que a dispensa de licitação é temporária e aplica-se

apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública

decorrente do coronavírus.

Ademais, nos casos de licitação na modalidade pregão, cujo objeto

seja a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos

necessários ao enfrentamento da pandemia, os prazos dos

procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.

Lei 13.979/2020 x Lei 8.666/1993



2. Por serem fundamentadas na lei de COVID (13.979/2020), estas

compras não precisam atentar para os limites dispostos na Lei 8666

(itens 24-1 e 24-2), nem precisar estar limitadas a 50 mil reais nem por

empresa nem 50 mil por classificação orçamentária nem 50 mil por

exercício?

Lei 13.979/2020 x Lei 8.666/1993



As contratações com fundamento no art. 24, incisos I e II, tiveram os

seus limites aumentados pela Medida Provisória Nº 961, de 6 de

maio de 2020.

Aplica-se aos atos realizados durante o estado de calamidade

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,

vejamos:

Lei 13.979/2020 x Lei 8.666/1993



Art. 1º Ficam autorizados à administração pública de todos os entes
federativos, de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente
autônomos:

I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II do
caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, até o
limite de:

a) para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 (cem
mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra
ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da mesma natureza e no
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente; e

b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e para alienações, desde que não se refiram
a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto
que possa ser realizada de uma só vez;

Lei 13.979/2020 x Lei 8.666/1993



Cuida-se, portanto, de uma substituição de patamares, ainda que provisória,

mas de aplicação ampla e irrestrita independentemente do objeto.

Contudo, consoante o Parecer n. 00012/2020/CNMLC/CGU/AGU:

"as possibilidades legais estipuladas, seja pela Lei nº 13.979/2020 ou pelos

demais diplomas legais, todos com as inovações constantes da MPV nº

961/2020, guardam independência entre si, não havendo uma vinculação

imediata e/ou escalonamento: podem ser utilizadas pelo agente público de

acordo com as particularidades do caso concreto, observando para tanto

alguns cenários, como a volatilidade das demandas, o ineditismo e as

peculiaridades do mercado local e internacional. Não obstante, repise-se

que são regimes jurídicos que, apesar de se harmonizarem entre si, não

se confundem.".

Lei 13.979/2020 x Lei 8.666/1993



3. Por serem fundamentadas na lei de COVID (13979/2020), estas

compras não necessariamente precisam aderir a atas de pregões ou

licitações anteriores?

Lei 13.979/2020 x Lei 8.666/1993

As contratações decorrentes de ações para o enfrentamento da
COVID19 foram contempladas com regramento específico nos
moldes da Lei n. 13.979/2020.



Para essa questão, cabe o posicionamento constante do Parecer n.
00012/2020/CNMLC/CGU/AGU:

61. Diante do cenário de crise que assola o mundo e gera uma
gama de incertezas no setor produtivo, que se materializa com
escassez de produtos e com volatilidade de preços, por exemplo, é
imperioso que ao agente público seja facultado um amplo
leque de opções normativas sem uma ordem de preferência
e/ou hierarquia, já que a situação é de extrema
anormalidade. De fato, impossível, a priori, e no âmbito
estritamente jurídico no qual se insere o presente parecer, afirmar
qual seria a melhor forma de enfrentamento da emergência
sanitária; ao gestor incumbe essa tarefa, diante da imensa
gama de fatores que podem eventualmente influenciar sua
escolha.

Lei 13.979/2020 x Lei 8.666/1993



Segue link com os modelos, os pareceres e as listas de verificação,
disponibilizados pela AGU, para contratações objetivando o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus:

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-
1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-
e-contratos/covid-19-lei-no-14-035-20.

Por fim, informo que as ARPs finalizadas pelas PR6 podem ser
consultadas em:

https://gestao.ufrj.br/index.php/atas-de-registros-de-precos.

Lei 13.979/2020 x Lei 8.666/1993

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/covid-19-lei-no-14-035-20
https://gestao.ufrj.br/index.php/atas-de-registros-de-precos
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