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Estados contratam sem consulta
jurídica
Na pandemia, licitações são dispensadas à revelia das procuradorias-gerais, favorecendo fraudes

Por Luísa Martins — De Brasília

13/08/2020 05h01 · Atualizado 

Vicente Braga: os abusos atribuídos pelo Ministério Público aos gestores estaduais mostram a necessidade de
participação mais ativa das PGEs nos processos — Foto: Divulgação

As recentes operações policiais contra irregularidades na aquisição de

insumos para combater a pandemia revelaram que governadores têm

dispensado procedimentos licitatórios à revelia das Procuradorias-

Gerais dos Estados (PGEs). Levantamento feito pelo Valor mostrou

que, em pelo menos quatro casos, os órgãos responsáveis pelo

assessoramento jurídico do Poder Executivo não foram previamente

consultados.

Quando o Brasil entrou em estado de calamidade pública em razão da

covid-19, em março, as PGEs elaboraram orientações genéricas sobre

as hipóteses legais para a dispensa de licitação, listando os critérios

há 3 horas

Política valor econômico

Valor Data

Home

Bolsas

Moedas

Commodities

Índices Macroeconômicos

Aplicações

Taxas referenciais

Tributos

Finanças públicas

Crédito

Títulos privados

Juros Externos

Carteira Valor

Fundos

Ranking Dealogic

 valor data

Ranking Dealogic

Banco de Investimento

Fusões e Aquisições

Renda Variável

Renda Fixa

Tendências

 valor econômico

Brasil

Macroeconomia

Infraestrutura

Políticas públicas

 valor econômico

Empresas

Infraestrutura

Tecnologia

Energia

Alimentos e Bebidas

Automóveis

Aviação

Construção e Engenharia

Educação

Saúde

Eletroeletrônicos

Farmacêutica

Higiene Pessoal e Beleza

Máquinas e Equipamentos

Mídia e Marketing

Mineração

Papel e Celulose

Química e Petroquímica

Saneamento

Siderurgia

Telecom

Transportes e Logística

Varejo

 valor econômico

Finanças

Mercados

Instituições Financeiras

Política Monetária

Crédito

Blog Consultório Financei…

 valor econômico

Opinião

Blogs e colunas

 valor econômico

Mundo

Blog do FMI

 valor econômico

Legislação

Tributário

Trabalhista

Blog Fio da Meada

 valor econômico

Carreira

Divã Executivo

Rumo Certo

 valor econômico

Valor RI

Home

Central de Resultados

Fatos Relevantes

Mercado de Capitais

Atas e Comunicados

https://valor.globo.com/
https://valor.globo.com/politica
https://valor.globo.com/valor-data/
https://valor.globo.com/valor-data/bolsas/
https://valor.globo.com/valor-data/moedas/
https://valor.globo.com/valor-data/commodities/
https://valor.globo.com/valor-data/indices-macroeconomicos/
https://valor.globo.com/valor-data/aplicacoes/
https://valor.globo.com/valor-data/taxas-referenciais/
https://valor.globo.com/valor-data/tributos
https://valor.globo.com/valor-data/financas-publicas/
https://valor.globo.com/valor-data/credito/
https://valor.globo.com/valor-data/titulos-privados/
https://valor.globo.com/valor-data/juros-externos/
https://valor.globo.com/valor-data/carteira-valor
https://valor.globo.com/valor-data/fundos/
https://valor.globo.com/valor-data/rankings/banco-de-investimento/
https://valor.globo.com/valor-data/rankings/fusoes-e-aquisicoes/
https://valor.globo.com/valor-data/rankings/renda-variavel/
https://valor.globo.com/valor-data/rankings/renda-fixa/
https://valor.globo.com/valor-data/rankings/tendencias/
https://valor.globo.com/brasil/macroeconomia/
https://valor.globo.com/brasil/infraestrutura/
https://valor.globo.com/brasil/politicas-publicas/
https://valor.globo.com/empresas/infraestrutura/
https://valor.globo.com/empresas/tecnologia/
https://valor.globo.com/empresas/energia/
https://valor.globo.com/empresas/alimentos-e-bebidas/
https://valor.globo.com/empresas/automoveis/
https://valor.globo.com/empresas/aviacao/
https://valor.globo.com/empresas/construcao-e-engenharia/
https://valor.globo.com/empresas/educacao/
https://valor.globo.com/empresas/saude/
https://valor.globo.com/empresas/eletroeletronicos/
https://valor.globo.com/empresas/farmaceutica/
https://valor.globo.com/empresas/beleza-e-higiene/
https://valor.globo.com/empresas/maquinas-e-equipamentos/
https://valor.globo.com/empresas/midia-e-marketing/
https://valor.globo.com/empresas/mineracao/
https://valor.globo.com/empresas/papel-e-celulose/
https://valor.globo.com/empresas/quimica-e-petroquimica/
https://valor.globo.com/empresas/saneamento/
https://valor.globo.com/empresas/siderurgia/
https://valor.globo.com/empresas/telecom/
https://valor.globo.com/empresas/transportes-e-logistica/
https://valor.globo.com/empresas/varejo/
https://valor.globo.com/financas/mercados/
https://valor.globo.com/financas/instituicoes-financeiras/
https://valor.globo.com/financas/politica-monetaria/
https://valor.globo.com/financas/credito/
https://valor.globo.com/financas/consultorio-financeiro/
https://valor.globo.com/opiniao/colunistas/
https://valor.globo.com/mundo/blog-do-fmi/
https://valor.globo.com/legislacao/tributario/
https://valor.globo.com/legislacao/trabalhista/
https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/
https://valor.globo.com/carreira/diva-executivo/
https://valor.globo.com/carreira/rumo-certo/
https://valor.globo.com/valor-ri/
https://valor.globo.com/valor-ri/central-de-resultados/
https://valor.globo.com/valor-ri/fatos-relevantes/
https://valor.globo.com/valor-ri/mercado-de-capitais/
https://valor.globo.com/valor-ri/atas-e-comunicados/


13/08/2020 10:43Estados contratam sem consulta jurídica | Política | Valor Econômico

Página 2 de 6https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/08/13/estados-contratam-sem-consulta-juridica.ghtml

que devem ser observados, como a apresentação de justi!cativas

plausíveis e estimativas de preços. A ideia era agilizar as aquisições,

diante da urgência exigida pela pandemia. Contudo, na prática,

governos têm usado essas diretrizes como carta branca para !rmar

contratos diretos com os fornecedores, abrindo margem para fraudes.

A consequência desses atos veio na forma do “Covidão”, apelido dado

às operações da Polícia Federal (PF) para desarticular irregularidades

na compra de respiradores, máscaras e testes rápidos, entre outros

produtos, pelos governos estaduais. As investigações já atingem oito

Estados e têm sido utilizadas politicamente pelo presidente Jair

Bolsonaro para atribuir o peso da crise aos gestores locais.

O alvo mais recente foi a Secretaria de Saúde do Amazonas, que

comprou, de uma empresa de comercialização de vinhos, ventiladores

pulmonares por um preço 133% maior do que o praticado no

mercado. A titular da pasta, Simone Papaiz, chegou a ser presa em 30

de junho, mas foi solta dias depois. A PGE con!rma não ter sido ouvida

para orientações jurídicas prévias.

Como não agiu para evitar a irregularidade, o governo agora tenta

reduzir danos. Em nota, informou que a Controladoria-Geral do Estado

(CGE) está auditando todos os contratos emergenciais relativos à

pandemia. Além disso, baixou decreto para que, daqui para frente, os

pagamentos só possam ser efetivados após parecer da Procuradoria.

Vinte dias antes da operação no Amazonas, caso semelhante ocorreu

no Pará, resultando no bloqueio de R$ 25 milhões em bens do
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governador, Helder Barbalho (MDB), por indícios de superfaturamento

de 86,6% na compra de 400 respiradores, sem licitação. A empresa não

tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),

recebeu pagamento antecipado e entregou aparelhos inadequados ao

tratamento da covid-19.

A PGE do Pará a!rma que, “em razão da urgência” para adquirir os

ventiladores pulmonares, a Secretaria de Saúde não submeteu o

contrato à sua avaliação anterior. Em nota, a!rmou que “já está

fazendo a análise do processo, visando sanar eventuais

inconformidades, caso seja necessário, e que, por iniciativa do próprio

governo do Estado, todo o recurso adiantado à empresa foi ressarcido

aos cofres públicos”. Procurado, o governo do Pará não se manifestou.

Em Brasília, a Operação Falso Negativo, de 2 de julho, também mirou

possível superfaturamento na compra de testes rápidos para a

detecção da doença. A suspeita de irregularidade poderia ter sido

evitada se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) tivesse sido

consultada especi!camente sobre o caso, o que não ocorreu.

Procurado, o governo a!rmou que o gasto foi condizente com os

preços do mercado e que levou em conta um parecer referencial do

órgão, assinado mais de dois meses antes - quando o Brasil

contabilizava 18 mortes, nenhuma delas no DF.

O parecer esclarece que, de fato, o gestor não precisa enviar um a um

dos processos para aval da PGDF, exceto se houver dúvida de ordem

jurídica. Por outro lado, destaca que o texto não dá “autorização

irrestrita para a aquisição desmesurada e irracional de bens e

serviços”. Ou seja, o governo está sujeito a responsabilização em caso

de excessos.

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e

do DF (Anape), Vicente Braga, a!rma que, embora as diretrizes
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genéricas não sejam ilegais, os abusos atribuídos pelo Ministério

Público (MP) aos gestores estaduais escancaram a necessidade de

participação mais ativa das PGEs em cada processo. Segundo ele, são

análises simples, que não prejudicariam a pressa em se obter insumos

para enfrentar a pandemia - pelo contrário, identi!cariam se as

empresas possuem capacidade técnica, se praticam preços justos e se

têm capital social compatível com os serviços oferecidos.

“Houve contratos em que o primeiro ato de um processo

administrativo foi a ordem de pagamento, o que não pode existir. Com

o devido cuidado pelas Procuradorias, que são a primeira trincheira do

combate à corrupção, teríamos evitado um prejuízo enorme para a

sociedade, causado por decisões não republicanas que usaram a

pandemia como desculpa”, diz.

No Rio de Janeiro, por exemplo, a PGE a!rma não ter sido consultada

sobre a compra de 200 mil cestas básicas para o Mutirão Humanitário,

programa de assistência social para amenizar os efeitos da crise. Dois

dirigentes da Fundação Leão XIII, órgão submetido à vice-governadoria,

foram denunciados pelo MP por fraude nos contratos.

O ordenamento jurídico "uminense conta ainda com um decreto que

obriga a revisão, pela PGE, de “processos que impliquem em impacto

orçamentário-!nanceiro igual ou superior a R$ 10 milhões”, como foi o

caso. Contudo, o órgão a!rma que o “checklist” dos critérios para

contratações emergenciais foi ignorado. Em resposta, o governo diz ter

seguido os parâmetros legais e alega que auditoria da CGE descartou a

hipótese de irregularidade.

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

MACKEEPER

LINK PATROCINADO

VITAL 4K

LINK PATROCINADO

Como transformar um Mac normal em um Mac rápido e limpo

Cardiologista do Brasil: Pare de comer esses 3 alimentos imediatamente

Pacotes com 25 até 100 máscaras. Con!ra o preço

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://mackeeper.com/link/abd3c336-8966-11ea-a0ef-127369ec21d1?lang=pt&tid_ext=Como+transformar+um+Mac+normal+em+um+Mac+r%C3%A1pido+e+limpo;2918888639;1212302;GiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCDA_0k&tblci=GiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCDA_0k%23tblciGiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCDA_0k
https://info.doutornature.com/sfunnel/1093/?tb_campanha=V4K1-12.6&tb_publisher=editoraglobo-valoreconomico&tb_ad=Cardiologista+do+Brasil:+Pare+de+comer+esses+3+alimentos+imediatamente&tb_creative=http://cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/a19ef12a317d2170b8b5f1fc78db77df.jpeg&fp=1&utm_source=Taboola&utm_medium=cpc&tb_campaign_name=%5BVital-12.6%5D%5BDesktop%5D%5BAberta%5D%5B20-02%5D%5B8as22%5D%5Bsfunnel=1093%5D&tblci=GiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCCdwUM%23tblciGiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCCdwUM
https://haylo.com.br/kn95/kn95_pt.html?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_content=2919100861&utm_campaign=M%C3%A1scara+LP1-+BR+-+desk&tblci=GiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCD4q08%23tblciGiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCD4q08


13/08/2020 10:43Estados contratam sem consulta jurídica | Política | Valor Econômico

Página 5 de 6https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/08/13/estados-contratam-sem-consulta-juridica.ghtml

Mais do Valor Econômico

HAYLO MÁSCARAS

LINK PATROCINADO

OLIST

LINK PATROCINADO

FEXADROL

LINK PATROCINADO

CI ACTIVE

Pacotes com 25 até 100 máscaras. Con!ra o preço

Este lojista de Brasília vendeu 50% mais com Olist: use de graça!

Fórmula emagrecedora seca gordura inchada da barriga

Chegou em Brasília a joelheira que ajuda aliviar a dor no ciático.

Leia em Valor Investe

VALOR INVESTE

VALOR INVESTE

VALOR INVESTE

BC tem razão em reduzir juros, mas corte da Selic a zero seria sinal ruim, diz Arminio Fraga

Bolsonaro comunica intervenção militar no STF, mas recua, diz revista

Copom foi engenhoso ao mirar in"ação de 2022, diz JGP

Leia as manchetes desta quinta-feira dos principais jornais
brasileiros
Veja os destaques da imprensa nacional

13/08/2020 08:03 — Em Brasil

AIE reduz projeção para
demanda por petróleo em 2020 e
2021 devido à pandemia
De modo geral, o setor de energia continua sua
lenta recuperação do enorme golpe que recebeu
nas primeiras ondas do coronavírus

13/08/2020 07:50 — Em Mundo

Bolsas da Ásia fecham em alta

https://haylo.com.br/kn95/kn95_pt.html?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_content=2919100861&utm_campaign=M%C3%A1scara+LP1-+BR+-+desk&tblci=GiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCD4q08%23tblciGiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCD4q08
https://olist.com/tabapp/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_term=anu_jpg_site_vfacil_baixe_facil_bai_var51&utm_content=gda_bck3_todas_abs_puro_nul&utm_campaign=20200513_pd_cam_tab_des_pro_native_cov_bra&tblci=GiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCDrmU8%23tblciGiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCDrmU8
https://guiasaude.me/f1t/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCCcg00%23tblciGiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCCcg00
https://ci-active.com.br/active-taboola/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCDzg08%23tblciGiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCDzg08
https://valorinveste.globo.com/mercados/moedas-e-juros/noticia/2020/08/05/bc-tem-razao-em-reduzir-juros-mas-corte-da-selic-a-zero-seria-sinal-ruim-diz-arminio-fraga.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCCArUo%23tblciGiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCCArUo
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/08/05/bolsonaro-comunica-intervencao-militar-no-stf-mas-recua-diz-revista.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCCArUo%23tblciGiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCCArUo
https://valorinveste.globo.com/mercados/moedas-e-juros/noticia/2020/08/05/copom-foi-engenhoso-ao-mirar-inflao-de-2022-diz-jgp.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCCArUo%23tblciGiDCMiFZoaaDdrJw4UvGfN5bJEN40hOFk7AlnnXh7p-DfCCArUo
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/13/leia-as-manchetes-desta-quinta-feira-dos-principais-jornais-brasileiros.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/08/13/aie-reduz-projecao-para-demanda-por-petroleo-em-2020-e-2021-devido-a-pandemia.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/08/13/aie-reduz-projecao-para-demanda-por-petroleo-em-2020-e-2021-devido-a-pandemia.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/08/13/bolsas-da-sia-fecham-em-alta-seguindo-wall-street.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/08/13/bolsas-da-sia-fecham-em-alta-seguindo-wall-street.ghtml


13/08/2020 10:43Estados contratam sem consulta jurídica | Política | Valor Econômico

Página 6 de 6https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/08/13/estados-contratam-sem-consulta-juridica.ghtml

Bolsas da Ásia fecham em alta
seguindo Wall Street
Situação da economia global com o impacto do
coronavírus e notícias sobre vacinas contra a
covid-19 mereceram atenção dos investidores

13/08/2020 07:45 — Em Finanças

STF começa a julgar aplicação do
IPCA-E em dívida trabalhista
Após várias defesas orais e sem votos,
julgamento foi adiado para o dia 26

13/08/2020 05:02 — Em Legislação

União poderá perder 5% da
arrecadação do Re!s
STJ analisa a forma como devem ser calculados
os descontos oferecidos no programa

13/08/2020 05:02 — Em Legislação

Destaques
13/08/2020 05:02 — Em Legislação

VEJA MAIS

https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/08/13/bolsas-da-sia-fecham-em-alta-seguindo-wall-street.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/08/13/bolsas-da-sia-fecham-em-alta-seguindo-wall-street.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/08/13/stf-comeca-a-julgar-aplicacao-do-ipca-e-em-divida-trabalhista.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/08/13/stf-comeca-a-julgar-aplicacao-do-ipca-e-em-divida-trabalhista.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/08/13/uniao-podera-perder-5-da-arrecadacao-do-refis.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/08/13/uniao-podera-perder-5-da-arrecadacao-do-refis.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/08/13/76a200b4-destaques.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/08/13/estados-contratam-sem-consulta-juridica.ghtml

