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Apresentação 

Esta Nota Técnica visa analisar as atuais condições e apontar as necessidades de 

ampliação da transparência nos processos de contratação, pagamento e aquisição de bens 

e serviços, pela Prefeitura do Recife, para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente da pandemia da Covid-19.   

Estão aqui contidas as motivações e propósitos que orientam o documento, sua 

referência jurídica e normativa e a análise das informações disponibilizadas no sítio 

oficial do Município. Por fim, são feitas proposições de aperfeiçoamentos necessários à 

ampliação da transparência e consequente melhoria das condições de fiscalização e 

controle, seja pelos órgãos oficiais, seja pela sociedade. 

A atual ausência de informações em relação aos objetos das contratações, dos 

processos de licença e execução orçamentária e financeira das ações de enfrentamento à 

Covid-19, tem causado muita desinformação, acusações e apropriações inadequadas dos 

dados.  

Nossas críticas e sugestões consideram que estamos num momento muito delicado 

para toda população, que requer definições que otimizem os gastos, pois os recursos 

públicos são escassos e as demandas para o combate à Covid-19 tem custos elevados. 

Além disso, o contexto exige a máxima transparência e negritamento de informações, 

para que não restem dúvidas ou sejam geradas desconfianças. Só assim a credibilidade 

das ações do Poder Público manterão a adesão da população às medidas tomadas, 

fortalecendo as estratégias de saúde pública e preservando vidas. 



Introdução 

Nosso mandato, desde os primeiros decretos da Prefeitura do Recife 

estabelecendo medidas especiais de combate à Covid-191, vem sentindo dificuldades de 

acesso às informações orçamentárias e financeiras correspondentes às despesas 

necessárias à execução de tais medidas.  

Os acessos aos demonstrativos das despesas orçamentárias existentes no Portal da 

Transparência (http://transparencia.recife.pe.gov.br/), ou via Portal de Dados Abertos 

(http://dados.recife.pe.gov.br/), não dão condições de identificar, de modo ágil, as 

despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Sobretudo porque trata-se de um 

número grande de processos de contratação e de procedimentos de execução 

orçamentária, de diversos órgãos, onde tudo é “em caráter emergencial” e, portanto, 

passível de dispensa de licitação, de acordo com a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus 2019. 

Vale salientar que, quanto aos processos de contratação, a Lei Nº13.979/2020 

possibilita que: 

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 Lei2.    

 Mas, ainda em seu Art. 4º, estabelece que: 

§ 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. 

 
1 Acompanhamos as ações do Comitê Municipal de Resposta Rápida ao Coronavírus desde 28 de janeiro 

de 2020, quando foi instalado, um dia após a divulgação do primeiro caso suspeito de Covid-19 no Brasil 
2 Os serviços de engenharia foram incorporados à lei através da Medida Provisória Nº 926, de 20 de 

março de 2020.  

http://transparencia.recife.pe.gov.br/
http://dados.recife.pe.gov.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73


 O § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI),  

estabelece os seguintes requisitos que, de igual modo, devem existir nos sítios que darão 

acesso às informações sobre as contratações e a execução das despesas com a Covid-19: 

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de 

forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; 

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive 

abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise 

das informações; 

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 

estruturados e legíveis por máquina; 

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; 

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via 

eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e 

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para 

pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 

de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008. 

 Até meados de abril, a despeito das legislações citadas, a Prefeitura do Recife 

ainda não dispunha de demonstrativos específicos dos processos de contratação, de 

execução orçamentária e financeira das despesas com a Covid-19.  

Diante da situação, a Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital -  

Promoção e Defesa do Patrimônio Público, através da Recomendação Nº 01/2020, 

recomenda ao Exmo. Prefeito do Recife, entre outras iniciativas: 

6) Que promova a ampla publicidade dos procedimentos de dispensa e da execução 

dos correlates contratos, notadamente pela imediata disponibilização, em sitio oficial 

específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além 

das informações previstas no § 3° do art. 8° da Lei n° 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, nos 

exatos termos prescritos pelo art. 4°, § 2°, da Lei n° 13.979/20. 

O que a Prefeitura do Recife passou a disponibilizar está longe de dar 

transparência aos processos de contratação, muito menos à execução orçamentária e suas 

etapas de empenho, liquidação e pagamento. As poucas informações são restritas aos 

processos das dispensas de licitação, de modo insuficiente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73


Falta Transparência dos Gastos da Prefeitura do Recife com a Covid-19 

Acesso e acessibilidade  

O Link de acesso às informações sobre a contratação e execução orçamentária e 

financeira das despesas com ações de enfrentamento à Covid-19, disponível no Portal da 

Transparência da Prefeitura do Recife, nos possibilita o acesso a quatro seções de 

informações: 

1. Normas legais – onde estão contidas a legislação federal, estadual e municipal 

referente ao tema; os decretos municipais; e as recomendações dos órgãos de 

controle (Tribunal de Contas de Pernambuco, Ministério Público de Contas e 

Ministério Público Estadual); 

2. Publicações do Diário Oficial – Termos, extratos e Ratificações de dispensas de 

Licitação 

3.  Notícias sobre aquisições e contratações – Matérias televisivas; dificuldades do 

mercado privado; matérias sobre preços abusivos; matérias sobre escassez de 

insumos e matérias acerca dos prazos de entregas 

4. Demonstrativo dos processos de aquisições de bens e serviços com base na Lei nº 

13.979/2020. 

Antes de analisar a qualidade das informações disponibilizadas, vale a pena 

destacar que, por vezes, o link de acesso às informações dos contratos para o 

enfrentamento da Covid-19 esteve indisponível. Trata-se de FALTA DE ACESSO, 

uma condição que vai de encontro às normas que regem a transparência pública.  

Neste curto espaço de tempo em que o link está disponível, destaca-se o período 

de 24 horas em que mesmo esteve sem condições de acesso, entre os dias 13 e 14 de 

maio de 2020, conforme imagem a seguir: 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

 



Em relação ao acesso ao demonstrativo dos processos de aquisições de bens e 

serviços com base na Lei nº 13.979/2020 (contratação e a execução orçamentária e 

financeira), portanto, a busca deve ser dirigida à seção específica, que está estruturada 

conforme imagem a seguir: 

 

  

 

 

 

 

 

O demonstrativo, em forma de planilha, apresenta o número da dispensa; o ato de 

anulação, revogação, retificação ou suspensão, caso ocorra; o órgão; a data de vigência; 

o valor total; o CNPJ e o nome do fornecedor do bem ou do serviço. O Número da 

dispensa é formatado como um link que dá acesso à publicação da ratificação da dispensa 

de licitação. 

A planilha, disponibilizada em formato PDF, traz um problema em sua estrutura 

que é a FALTA DE ACESSIBILIDADE, uma vez que os leitores e tradutores de textos 

para pessoas cegas ou de baixa visão não conseguem acessar os conteúdos. Trata-se de 

uma infração à Lei 12.527/2011, em seu Art. 8, § 3º, onde está previsto que os sítios 

deverão, entre outros: 

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para 

pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 

de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008. 

Outro aspecto limitador que diz respeito ao formato do demonstrativo é sua 

limitação à gravação de relatórios e INCAPACIDADE DE AUTOMATIZAÇÃO, 

infringindo o que também prevê a Lei 12.527/2011, em seu Art. 8, § 3º, na qual fica 

estabelecido que os sítios deverão: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Congresso/DLG186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Congresso/DLG186-2008.htm#art9


II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive 

abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise 

das informações; 

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 

estruturados e legíveis por máquina; 

Em relação aos campos disponibilizados, FALTA TRANSPARÊNCIA SOBRE 

AS DISPENSAS DE LICITAÇÃO, pois o link do número da dispensa não fornece todas 

as informações necessárias para se compreender o processo de dispensa, na maioria dos 

casos restringindo-se às ratificações publicadas no Diário Oficial.  

Faltam, por exemplo, acesso aos Termos de Referência e Projetos Básicos, 

Extratos e Termos de Dispensa, mesmo que simplificados, conforme a Medida Provisória 

929/2020 acrescentou à Lei 13.979/2020, em seu Art 4º-E, definindo em seu § 1º, que são 

esclarecedores do objeto da contratação, uma vez que os mesmos deverão conter: 

I - Declaração do objeto; 

II - Fundamentação simplificada da contratação; 

III - Descrição resumida da solução apresentada; 

IV - Requisitos da contratação; 

V - Critérios de medição e pagamento; 

VI - Estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes 

parâmetros: 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 

VII - Adequação orçamentária 

Dentre os 11 órgãos que já se utilizaram de dispensa de licitação com base na Lei 

Nº 13.979/2020, o Fundo Municipal de Saúde, o Gabinete de Projetos Especiais e a 

Secretaria de Governo não publicaram NENHUM TERMO DE REFERENCIA, 

EXTRATO OU OUTRO DEMOSTRATIVO COM AS ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVOS que qualificam o objeto das dispensas! A situação é um pouco 

melhor nas dispensas do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa e da Secretaria de Infraestrutura. 



O campo reservado à descrição do objeto apresenta, de forma suscinta e, muitas 

vezes, excessivamente genérica, o que constitui a aquisição ou o serviço a ser contratado. 

São raros os casos em que constam as unidades de medida e os quantitativos a serem 

contratados, informações essenciais à compreensão do objeto da Dispensa. Essa é uma 

evidência da FALTA DE CLAREZA do demonstrativo que predomina, conforme pode 

ser percebido na imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na imagem acima pode-se verificar que nenhum dos objetos descritos identifica 

a unidade de medida ou a quantidade de itens a serem adquiridos. A dispensa de licitação 

destacada (grifo nosso) refere-se à “Aquisição de Máscara Descartável”, a um custo de 

R$592.500,00 (quinhentos e noventa e dois mil e quinhentos reais), mas que, sem a 

descrição do tipo/modelo da máscara e do quantitativo da aquisição, impossibilita 

qualquer tipo de análise sobre o valor a ser pago com a efetivação do contrato. Ou seja, 

FALTA TRANSPARÊNCIA SOBRE A ECONOMICIDADE das dispensas de licitação 

ratificadas. 

Em vários casos o objeto apresenta uma descrição extremamente genérica, 

configurando explicitamente uma situação de VIOLAÇÃO DA LEI DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO, conforme mostra a dispensa de licitação destacada na ilustração a 

seguir: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

A descrição “Para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde, conf. CI 

146/2020 - GAAH de 17/03/2020 - Covid 19 - DL 19/20 - CC 2020.4801.01.1006.0063.” 

não diz, de fato, qual o objeto. Além disso, utiliza-se de siglas e códigos inacessíveis e 

desconhecidos da maioria da população. Esse é um exemplo da FALTA DE CLAREZA 

na informação. 

 

O que é possível verificar 

Mesmo diante da limitação de informações e da POUCA TRANSPARÊNCIA 

NOS CONTRATOS DA COVID-19, fizemos um esforço em identificar aspectos 

apresentados nos demonstrativos da Prefeitura do Recife que caracterizem as dispensas 

de licitação realizadas. Vale destacar que, devido ao formato do documento 

disponibilizado, foi necessário um trabalho “braçal” para converter as informações e 

estrutura-las em planilhas legíveis. Como resultado, categorizamos algumas informações 

que podem destacar características das dispensas de licitação em relação a: 

1. Dispensas totais 

2. Por órgão/Unidade Orçamentária 

3. Por tipo de Objeto 

4. Por Fornecedor 

 



No total, até o dia 17 de maio de 2020, 154 processos de contratação com dispensa 

licitatória foram realizados, em um intervalo de cerca de 2 meses, totalizando uma 

intenção de despesa da ordem de R$ 674.247.366,79 (seiscentos e setenta e quatro 

milhões, duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e nove 

centavos).  

Trata-se de processos de dispensa distribuídos entre 07 órgãos/Unidades 

Orçamentárias: Fundo Municipal da Saúde - FMS, Fundo Municipal de Assistência 

Social - FMAS, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, Secretaria de 

Educação, Gabinete de Projetos Especiais, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de 

Governo e Participação Social. A distribuição dos valores absolutos e percentuais das 

despesas podem ser verificados na tabela a seguir: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Dentre os órgãos, há uma majoritária concentração na quantidade de processos de 

dispensa, bem como no valor total das mesmas, no Fundo Municipal de Saúde (FMS). 

São 128 dispensas Ratificadas, totalizando R$ 564.281.295,30 (quinhentos e sessenta e 

quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta 

centavos), representando 83,69% do total. 

A proporção de dispensas por Órgão/Unidade Orçamentária pode ser melhor 

percebida no gráfico a seguir: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando analisamos as dispensas de licitação do Fundo Municipal de Saúde 

(FMS), de acordo com o objeto, optamos em agrega-los em 11 diferentes tipos de 

serviços, bens ou insumos: 

 

 

 

 

 

 

 

O levantamento mostrou que cerca de 1/3 do valor das dispensas do FMS são 

relativas ao GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS 

AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE NECESSÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA 

EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS 

(COVID-19), NOS HOSPITAIS PROVISÓRIOS DO RECIFE: COELHOS, 

IMBIRIBEIRA E AURORA. 

 

 



 

A distribuição das dispensas do FMS, por tipo de Objeto a contratar, pode ser 

melhor percebida através do gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um aspecto a destacar, em relação aos tipos de objetos a contratar, é o fato de não 

verificarmos nenhuma contratação voltada à qualificação da atenção básica em saúde ou 

à educação em saúde, às quais julgamos fundamentais para a prevenção à proliferação 

dos casos, bem como para evitar a superlotação de equipamentos de saúde dedicados aos 

casos mais graves. 

Outro aspecto analisado dentre as dispensas de licitação do Fundo Municipal de 

Saúde, foi a distribuição das mesmas por fornecedor. Nesse caso verificamos que, em 

alguns itens de despesa, há grande concentração de recursos a serem contratados a um 

mesmo fornecedor, ou situações de contratos com valores elevados, como no caso da 

gestão das 3 unidades provisórias de emergência.  

A tabela a seguir, mostra a distribuição das dispensas, pelos principais 

fornecedores do Fundo: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pelo que verificamos ao analisar as dispensas por fornecedor é que, no FMS, há 

uma grande concentração de previsão de gastos com poucas empresas. Apenas 10 

fornecedores selecionados por dispensa de licitação concentram 72,67% dos recursos 

previstos. A falta de transparência e disponibilização de informações que negritem o 

processo de escolha, bem como a composição dos preços apresentados, por unidade, deixa 

dúvidas quanto à razão para tal concentração. O gráfico a seguir corrobora com tal 

evidência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A análise das demais unidades orçamentárias trouxe à tona, sobretudo, dúvidas 

quanto à relevância, à adequação ao critério de emergência diante da Covid-19 e ao 

próprio valor dispensado de licitação. Ressaltamos que todas as dúvidas se mantém 

devido FALTA DE TRANSPARÊNCIA na qualificação do objeto. 

 

 



 No Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) percebe-se que não há  

dispensas ratificadas para contratação de bens ou serviços destinados à ampliação do 

acolhimento à população em situação de rua, uma reivindicação unânime entre as 

organizações que atuam em torno dos direitos dessas pessoas, bem como pelos próprios 

movimentos, como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e o Movimento 

Nacional da População em Situação de Rua.  

Por outro lado, há uma dispensa de licitação ratificada em favor da GRÁFICA E 

EDITORA CANAA LTDA, cuja planilha apresenta o valor de R$ 127.278,78 (cento e 

vinte e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) para produção 

de CARTA PERSONALIZADA EM MALA DIRETA PARA ENFRENTAMENTO AO 

COVID-19. O valor não corresponde àquele ratificado através do Termo de Dispensa 

009/2020 do FMAS no diário oficial: R$ 42.426,26 (quarenta e dois mil, quatrocentos e 

vinte e seis reais e vinte e seis centavos), o que demonstra uma inconsistência, entre tantas 

outras verificadas. A justificativa contida no Termo de Dispensa 009/2020 do FMAS 

destaca, entre outras, que “Diante da necessidade de distribuição das cestas básicas e a 

fim de evitar aglomerações, surge a necessidade de criar uma logística para entrega. 

Assim encontrou-se como solução o envio de correspondência através de carta enviada 

pelos Correios para que a população seja informada do local e data para entrega das 

cestas. Diante disso, surge a necessidade de impressão e arte das correspondências a 

serem enviadas”.   

 Ainda na análise das dispensas de licitações de outros órgãos/unidades 

orçamentárias, verificamos a existência da ratificação da CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO 

USO E OPERAÇÃO ESPECIAL DE DRONE EM AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES E 

MONITORAMENTO EM PONTOS ESPECIFICOS, ao custo de R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais), junto à ITEC PRODUCAO AUDIOVISUAL E PROPAGANDA 

LTDA.  

Também nesse caso os números confundem o cidadão usuário do Portal. Os 

valores apresentados na tabela e na publicação da ratificação da dispensa são diferentes, 

uma vez que, no Diário Oficial a ratificação refere-se a um valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais).  

 



Proposições: MAIS TRANSPARÊNCIA NOS GASTOS COM A COVID-19 

Acesso e acessibilidade  

 Diante dos limites identificados na análise das dispensas de licitação orientadas 

pela Lei Nº13.979/2020, a superação dos impeditivos de acesso e acessibilidade se fazem 

imperativos e condicionantes para o exercício do controle e fiscalização dos recursos 

públicos envolvidos. Nesse sentido, apresentamos como proposições: 

1. Garantir a permanência do link de modo acessível, constantemente, sem interrupções 

prolongadas, à exceção daquelas de rotina e curta duração, essenciais à atualização 

de dados; 

2. Permitir a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos  inclusive abertos 

e não proprietários, tais como planilhas (CSV, EXCEL, etc); 

3. Permitir o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 

estruturados e legíveis por máquina; 

4.  Eliminar as barreiras de acessibilidade comunicacional com adoção de formatos de 

demonstrativos legíveis aos programas de tradução e leitura para cegos e pessoas 

com baixa visão. 

Transparência nas Informações 

 Além do acesso e da acessibilidade aos demonstrativos publicados, faz-se 

necessário ampliar a transparência na direção da INTELIGIBILIDADE, da CLAREZA e 

da OBJETIVIDADE, para o que propomos: 

1. Disponibilizar, nas planilhas consolidadas, as informações relativas à UNIDADE DE 

MEDIDA E QUANTIDADE dos itens que compõem o objeto de cada dispensa de 

licitação; 

2. Publicar os AVISOS DE CHAMAMENTO PÚBLICO, os TERMOS DE 

REFERÊNCIA, EXTRATOS e TERMOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

relativos a cada um dos processos ratificados; 

3. Publicar, na íntegra, os CONTRATOS e EMPENHOS resultantes das dispensas de 

licitação; 

4. Publicar quadro de execução orçamentária e financeira, por contrato, indicando os 

valores dos respectivos valores EMPENHADOS, LIQUIDADOS e PAGOS. 
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