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SMOBI/DIADI/AJU-0B1/ Nº 08/2020 
Belo Horizonte 07 de julho de 2020. 

Ref. : Processo 01.048.899/20-68 - Justificativa - contratação emergencial - aquisição de itens de 
proteção álcool em gel, máscaras e luvas - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia e, no dia 

20/03/2020, o Ministério da Saúde declarou, por meio da Portaria nº454, o estado de transmissão 

comunitária em todo o território nacional. 

Sabe-se que o Coronavírus, responsável pela COVID-19, é transmitido por gotículas-de sal~va)e secreção, 

que permanece ativo em superfícies, com duração variada, e tem alto índice de ~mjssibililade. Entre 

as recomendações para reduzir o seu contágio estão o uso de máscaras, álcool 811) ae~ e luvas pelos 

trabalhadores. 

Diante das orientações do Ministério da Saúde e recomendações da OMS, o Poder Executivo, por meio 

dos Decretos 17.298 de 17/03/2020, 17.332 de 16/04/2020 e 17334 de 20/04/2020, estabeleceu normas e 

diretrizes para o enfrentamento da COVID-19, durante a pandemia, no Município de Belo Horizonte. 

Considerando que esse enfrentamento requer medidas de proteção e prevenção, a contratação de 

insumos de proteção individual para a prevenção de contágio e transmissão, torna-se de extrema 

necessidade. Dentre elas, a capacidade do Órgão dispor desse material para uso dos agentes públicos , 

seguindo as orientações dos órgãos oficiais de saúde. 

Considerando que, embora a maioria dos servidores e agentes públicos da SMOBI estarem em regime de 

teletrabalho, algumas atividades estão sendo realizadas presencialmente, o que justifica a necessidade de 

se ter um estoque mínimo como medida de prevenção para atender e proteger a saúde desses servidores 

e agentes públicos 

Considerando que não há Ata de Registro de Preço vigente para esse material e que não constam no 

almoxarifado da SMOBI esses itens, justificélmos a necessidade de aquisição por meio de dispensa, 

conforme art Ida Lei 8.666/93 c/c caput do art 4° d Medida Provisória 926/2020 a da Lei 13.979/2020. 

De acordo 

Josué Co aladão 
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PARECER JURÍDICO AJ/SMOBI Nº 021 /2020 

Belo Horizonte , 23 de julho de 2020. 

Processo nº: 01-048 .899/20-68 
Fornecedora: BH Soldas Equipamentos de Proteção Individual EIRELI 
Objeto: Aquisição de luvas de látex para proced imento não cirúrgico e máscara 
descartável - Código SICAM 77902 e 62382 , respectivamente. 

1- RE LATÓRIO 

Ementa: Contratação direta 
emergencial art. 4° da Lei 
13.979/2020 - Preenchimento dos 
requisitos 
Ressalvas. 

Possibilidade 

1. Vieram os autos acima referenciados para aná lise da so licitação de contratação 

direta da empresa BH Soldas Equipamentos de Proteção Individual EIRELI , nos 

te rmos do art. 4° da Lei 13. 979/2020 para fo rnecimento de "02 (duas) caixas de 

luvas de látex para procedimento não cirúrgico e 700 (setecentas) máscaras 

descartáveis. " 

2 . Segundo a Direto ria Adm inistrativa da Secretaria lvlunir,ipal de Obr<i ,, ,? 

Infraestrutura - DIAD/0B1 os materiais visam a proteção dos se1viclore0 pu!J/.':J·c':s 

durante a pandemia do Covic/-19 (sic). 

[ ... ]. 
Con siderando que esse enfrentamen to (d cJ COVlfJ -19) 1cquc r 1nc,lici '. , ti.1 

proteção e preve nção, a contratação de insumo:, de proteç5o ind iviclu ,11 p.:i1 :1 
a preve nção de contágio e transmissão, torn r1-se ele estre111<1 11 ccs:;::;i Jé,dc 
Dentre elas, a capacidade cio Ór[jão dispor desse rn élter1 é-'l l p ~11r:1 uso de\ .: 
agentes públ icos, seguindo as orientações do órg;jos oficiais de Sélúdc 

Considerando que, Gmbora a rnaioria dos se r11ido1·cs e z1 ge11lei; púbicos d 1 

SMOBI estarem em regime ele teleti-abalho, c.1 loumas ativ icl í.1des e:,l.êí,) f.C1 Hio 

rea lizadas presencialmente, o que jus ti fica a necess idade de se ter un 1 

estoque mín imo como med ida de prevenção pa ra éJ tende r e pro teger z1 
saúde desses servidores e agentes públicos. 

Considerando que 11ão hcí /\tcl de Reg istro cJ e Preço vigente parc.1 c:sst: 
material e que não co11stmr1 no almoxarifado di.1 SMOBI esses itens, 
j ustificamos a necessidade de aquisição por meio de c.J ispensa, co11 fo1 nre 
art. 1 da Lei 8.666/1993 e/e caput do art. 4° da Medidc:i Provi só ria 926/2020 o 

da Lei 13.979/2020. 
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3. Subsid iam a presente análise a seguinte documentação constante dos autos: (i) 

Formulário Solicitação de Compras/Serviços subscrito pelo Gerente de Logística da 

SMOBI , contendo aprovação do Secretário da SMOBI; (ii) Termo de Referência 

subscrito por servidora da Diretoria Administrativa, sem aprovação do Secretário da 

SMOBI; (iii) Cópia do Decreto nº 17.298, de 17 de março de 2020 que "Dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e 

contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença 

infecciosa vira i respiratória causada pelo agente Coronavírus - COVID-19"; (iv) 

Cópia do Decreto nº17.332, de 16 de abril de 2020, que "Torna obrigatório o uso de 

máscaras, restringe o acesso de clientes em estabelecimentos comerciais durante a -

Situação de Emergência em Saúde Pública no Município e dá outras providências. "; 

(v) Cóp ia do Decreto nº 17.334, de 20 de abril de 2020 "Declara estado de 

calamidade pública no Município de Belo Horizonte, em razão da necessidade de 

ações para conter a propagação de in fecção virai, bem como de preservar a saúde 

da população contra o Coronavírus - COVID-19."; (vi) Ofício SMOBI/D IADI/ AJ-O8 I/ 

Nº 08/2020, subscrito pelo Gerente de Logística da SMOBI, contendo aprovação do 

Secretá rio da SMOBI ; (vii) cópia de 03 (três) orçamentos e mapa de preços com 

indicação da empresa BH Soldas que ofertou o menor preço, subscrito pela 

servidora da Diretoria Administrat iva, responsável pe la pesq uisa de preços; (vii i) 

fo rmulário Dispensa de Lici tação, subscrito pelo Gerente de Log ística da SMOBI; (ix) 

E-mail encaminhado ao Secretário da SMOBI pela Secretari a Executiva dc1 Câmara 9 
de Coordenação Gera l, em 18 de maio de 2020 , informando sobre a aprovcJ.ção dc1 

despesa ; (x) Re latório da Situação do Fornecedor do Sistema Único de CadíJstro de 

Fornecedor - SUCAF em itido em 08/07/2020, demonstrando documentos vencidos 

(Prova de regularidade fi scal com a Fazenda Municipa l e com o FGTS - vencido (~ll1 

17 e 20/07/2020, respectivamente) nR data deste Parecer; (xi) Disponibil idade 

Orçamentária e Declaração pa ra os efei tos da LC 101/00, ambas datadas em 02 de 

junho de 2020, sem a assinatura do Subsecretário Municipa l de Planejamento, 

Gestão e Finanças e com informação subscrita pela servidora Cláudia Veiga Pm reirn 

da Diretoria Administrativa de que os documentos respectivos foram recebidos por e-

mail em 07/06/2020 . 
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Em síntese, é o relatório. Passo a opinar. 

li - FUNDAMENTAÇÃO 

4. Preliminarmente, ressalta-se que a presente manifestação tem como objetivo 

avaliar o presente pedido de contratação direta sem licitação, sob o prisma 

estritamente jurídico-formal. Nesse sentido, não serão objeto desta análise aspectos 

relacionados ao mérito administrativo, tampouco questões de natureza 

eminentemente técnica e administrativa . 

5. Outrossim, é de se destacar que a presente manifestação considera tão somente 

os documentos mencionados no corpo do Relatório acima, cujas autenticidades de 

teor são presumidas em virtude de seu encaminhamento pelos órgãos competentes, 

devidamente assinados por agentes públicos, os quais possuem presunção de 

legitimidade. 

6. Para a análise do pleito em testilha, primordialmente, releva considerar que a 

Constituição da República de 1988 estabelece o princípio da obrigatoriedélde de 

licitação para as contratações rea lizadas pela Administração Pública , senjo vejrnnos 

a redação do seu art. 37, XXI: 

Art. 37. A administração pública direta e inclireta de qualquer dos r1odcws 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e cios Municípios obedecc1,1 aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, 111oralidacle, publ1cirl:1dc e 
eficiência e, também, élO seguinte: 
[ . . . ]. 
XXI - ressalvados os casos espec1 ficéldos na leg1slélç{10, éJS obrns. rn rv1~:os. 
compras e alienações serão contratados mediante pmcesso cio licitr1çcio 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, <:o lll 

cláusulas que estabeleçam obrigações cie r ag<1mento, m,mtidéls ;is 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual sL1111e11te pe111 11ti1;.i 
as exigências de qualificação técnica e econômica inciispensé'lveis .i (J:1 r:mtir1 
do cumprimento das obrigações 

7. O princípio da obrigatoriedade de licitação é corolário do pri1 1cípio da 

impessoalidade e da isonomia, os quais não perm item que a Adrninistraçi'ío escolha 

terceiros que com ela irão contratar a seu livre arbítrio. Assim, faz-se mister que ,1 

contratcição de serviços/materiais seja submetida a processo objetivo, formél l e ~~::~=,~ ~, ,1g, _
048 899120

_
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impessoal que garanta igualdade de condições a todos os concorrentes, alcançando 

a melhor proposta para a Administração e respeitando o desenvolvimento nacional 

sustentável (triplo objetivo da licitação - art. 3°1 da Lei nº 8.666, de 1993). 

8. Contudo, convém não olvidar que o próprio Texto Maior admite a existência de 

ressalvas à obrigatoriedade de licitação nas hipóteses previstas em lei, conforme se 

depreende da leitura da norma constitucional suso transcrita. 

9. Como regra geral, a Lei 8.666/1993, também denominada de Lei Geral de 

Licitações e Contratos Administrativos, prevê de forma expressa as hipóteses de 

contratação direta, quais sejam, licitação dispensada (art. 17), licitação dispensável 

(a rt. 24) e licitação inexigível (art. 25) . 

1 O. No caso em testilha, verifica-se que a Diretoria demandante pretende adquirir "02 

(duas) caixas de luvas de látex para procedimento não cirúrgico e 700 (setecentas) 

máscaras descartáveis" para proteção individual dos agentes públicos municipa is 

como med ida de prevenção de contág io e transmissão da COVID-19, segu indo as 

orientações dos órgãos oficiais de saúde. 

11. Compulsando-se os dispos it ivos da sobred ita Le i 8 666/1 993 , depreende-se que 

a situação fática relatada nos autos envolve risco à segurança das agentes públ icos 

em virtude do contág io e transmissão da COVID-19 e, nesse sentiria, poder -se- ia 

subsum ir ó hipótese de licitação dispensável prevista no inciso IV, mt. 24, do 

sobredito Diploma, verbis: 

Art. 24 É dispensáve l a lici tação: 
[ .. ] . 
IV - nos casos de emergênc ia ou de ca lamidade pública, q11<11Hio 
caracterizada urgênc ia de atendimento de situação il!J~oss;i 
ocasionar pre juízo ou com prometer a segura nça de pessoas, ol1r_;:is 1 

serviços . equipamentos e outros bens, pú blicos 011 pa rtlci:!Ja_r:_~r;_, e 
somente para os bens necessários ao atendimento ela situação 
emergencia l ou calamitosa e pma as parcelas de obras e serviços que 

1 Art. 3<1 A licitação destina-se a garantir a observàncié.l do princípio constitucio11al d,1 isononii:1, é7 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvol_vinicnto rwc1onél l 
sustentável e será processada e julgada em estrita conform idade com os pn11 c1p10s básicos do 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdéJde , da publ1 c1cl ade, da µrob1dade 
ad ministrativa, da vincu lação ao instrumento convocatório, do julgamento ob1et1vo e dos que lhes são 

correlatos. 
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possam ser conclu ídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterru ptos, contados da ocorrência da emergência 
ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 
[ ... ] (destaques acrescidos) 

12. Contudo, por se trata r de aquisição voltada à prevenção de contág io e 

transmissão da COVI D-19, a análise sobre viabi lidade jurídica dessa contratação 

deve ser realizada sob a égide da Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 

que também se enquadra na ressalva prevista na CR/1988 quanto à obrigatoriedade 

de licitação. 

13. Esse Diploma, de abrangência naciona l, fo i sa ncionado ante o cenário anormal, 

pontual e singular, decorrente do aumento brusco , sig nificativo e transitório da 

ocorrência de doença infecciosa denominada COVI D-192, class ificada pela 

Organ ização Mundial da Saúde - OMS como uma pandemia . Tal cenário 

recomendou um tratamento diferenciado e específico para as contratações públicas 

necessárias ao enfrentamento da doença com o intuito de minimizar a ocorrência de 

potenciais preju ízos decorrentes da sua propagação . 

·14_ Por se trata r de uma norma temporá ria, enquanto perd urar a situação anonnal 

causada pelu COVI D-19, aplica-se as sué:ls disposições às contratações voltadas 

para o seu enfrentamento que irão prevalecer sobre a Lei 8.666/1993 (normas gerais 

sobre licitações e contratações públicas) , com base no Princípio da Especifici dc1de 

inscu lp ido no §2° do art. 2° da Lei de Introduçã o às Normas do Direito Brasile iro -

LIN DB, ipsis litteris: 

Art. 2Q Não se destinando à vigência temporária, ;:i lei terá vigor éÜl~ qu,) 
outra a modifique ou revogue. 
§ 1 Q A le i posterior revog c1 a anterior quando expressé'l I11ente o declcií c) 
quando seja com ela incon1palível ou quando rP.gu le intei1,111H~11tc r1 1nr1 tér::1 
de que tratava a lei anterior. 

2 No âmbito do Município de Belo Horizon te, por rn eio cio Decreto nº 17.297 , de 17 ele março de 2020, 
o Poder Executivo declarou situação anormal caracterizada como Situação de Ernergê11ciél em Saúdü 
Pública , no Município de Belo Horizonte em razão da necess idade de ações para conter a 
propagação de infecção virai, bem como de preservar a saúde da população contra o Coronavírus ·
COVI0 -19. No âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, a situação foi declarada pelo 
Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020. 
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§ 22 A le i nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já 
existentes , não revoga nem modifica a le i anterior. 
[ .. . ] 

15. Em que pese a norma especial não revogar a gera l, elas criam um campo para a 

sua incidência dentro do qual a norma geral só entra quando a especial for silente. 

16. Assim, especificamente, a Lei 13.979/2020 inaugura uma hipótese de 

contratação direta com a final idade de enfrentamento da situação decorrente da 

ameaça representada pela COVID-19 . Dito de outra forma: a dispensa tratada pela 

novel legislação, além de possuir destinação específica , podendo somente ser 

invocada enquanto perdurar a emergência de saúde públ ica de importância 

internacional decorrente do coronavírus, senão vejamos: 

Art. 4° É dispensável a licitação para aquis ição de bens , serviços , inclusive 
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde púb lica de importância inte rnac ional decorren te do coronaví rus de 
que trata es ta Le i 

§ 1° A dispensa de lic itaçã o a que se refe re o caput deste artigo é 
temporária e aplica-se apenas enquanto perdu rar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavi rus 

§ 2° Todas as contratações ou aqu isições rea lizadas com fu lcro nesta Le i 
serão imediatamente disponibilizadas em sítio ofic ial específico na rede 
mundial de computadores (internet) , contendo, no que couber, além das 
info rmações previstas no § 3º do art 8° da Lei nº 12 527 , de 18 de 
novembro de 20 11, o nome do con tra tado, o número de sua inscrição na 
Receita Federal do Bras il, o prazo contratual , o valor e o respectivo 
processo de contratação ou aquis ição. 
[ ... ]. 

17. No caso dos autos, ve rifica -se que a aquisição de rnásca ras e luvas pela D!AD-

081 tem como justificativa a contenção do alastramento déJ CO\/I0 -·I 9, falo que 

requer medidas excepcionais, confo rrne ressalta Marçal Justen Filho no prefacio cio 

livro COVI D-19 e o Dire ito Bras ileiro3
: 

Nesse contexto , a pandem ia da Covid- 19 pmduziu evid ência ern diver~-;os 
setores . De modo direto , co locou em risco a saúde e a vida das pessoas 
Porém , seus reflexos indiretos são tão com plexos que não con seg uimos 
ainda equac ionar a sua dimensão. 
Sob o prisma do di reito ad ministrativo, tornou-se evid ente a dificu ldc1de de 
solucionar problemas tão amplos va lendo-se de institutos, reg rns e 
princípios de outro tem po. [ ... ]. 

' Co.vid•19 e do Direito Brasileiro; Juslen, Pereira, Oliveica & Talamini advogados, 2ª edição, 2020. . \ 
Pagina 6 de 1 O Rua Guajajaras, 1.107, 18º andar, Bairro Lourdes - CEP 30.180.105 - ~~ 
Processo n. º 01 -048.899/20-68 



• 

• 

rn. PREFElllJRA MUNICIPAL 
'.;_~~..- DE BELO HoRIZONTE 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Em outras palavras, as exigências da crise tornaram evidentes as 
deficiências do direito administrativo herdado do século passado. Isso 
conduziu à edição de diversas inovações legislativas e regulamentares , que 
buscam produzir soluções compatíveis com a gravidade dos problemas 
enfrentados 

18. Em termos de forma, a contratação direta em análise exige a presença de 

requisitos de ordem temporal, materia l e procedimental. Quanto ao requisi to 

temporal, a casuística deve demonstrar a existência da emergência durante a 

ocorrência da propagação do coronavírus. No que pertine aos requ isitos de ordem 

material, estes se referem à configuração dos fatos geradores da dispensa, 

conforme previsto expressamente no art.4° B da multirreferida lei. 

4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, 
presumem-se atendidas as condições de: 

1 - ocorrência de situação de emergência; 
li - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
Ili - existência de risco a segurança de pessoas , obras, prestação de 
serv iços, equ ipamentos e outros ben s, públ icos ou particu la res; e 
IV - limitação da con tratação à parcela necessá ria ao atend imento da 
si tuação de emergência. 

Art 4°-C Pa1·a as contratações de bens, serviços e insumos necesséJ rios ao 
enfrentamento da emergência de que trata es ta Lei , não será ex igida a 
elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços 
comu ns. 
Ar t. 4°-E Nas con tratações para aquis ição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência que trata es ta Lei . se rá 
admitida a apresentação de termo de referência simpl1fic~Jdo ou de p1 c,jeto 
bás ico simpl ificado 
§ 1 º O termo de referência simpl ificado ou o projeto básico simpl ificado a 
que se refere o caput con terá 
1 - declaração do objeto; 
li - fundamentação simpl ificada da cont ratação; 

111 - descrição res umida da solução apresentarlü; 
IV - requ isi tos da contrataç;;io; 

V - critérios de medição e pagamento; 
VI - estimativas dos preços obtidos por meio ele, 110 rníni 1no, u111 cio~ 
seg uintes parâmetros: 
a) Porta l de Compras do Governo Federal; 
b) pesqu isa publ icada em míd ia especia lizac! a; 
c) sítios eletrônicos especializados ou rJe domín io ümplo: 
d) contratações similares de ou tros entes públicos; ou 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 
VII - adequação orçamentária . 
[ ... ]. 

19. Corno se vê , para a incidência da l1ipótese de contra tação direta em testi lll ;:1 élO 

caso concreto faz-se mister que: (i) vigore a emergêncic.1 de combate ao coronavírus 

(temporal); (ii) haja necessidade de atendimento imediato para o enfrentamento do 
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vírus ; (iii) estejam em risco em decorrência do coronavírus pessoas, obras, 

prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares; e (iv) a 

contratação seja lim itada ao necessário para o atendimento da emergência . 

20 . Convém considerar que embora a norma transcrita reg istre que esses e lementos 

são presumidos, deve o Administrador Públ ico diligenciar pa ra que estejam 

presentes cada um desses requ isi tos, quando da contratação. Nesse sentido, 

verifica-se que a justificativa para a presente contratação constante da manifestação 

da Diretoria Administrativa informa que em decorrência do coronavírus (i) necessita 

de adquirir um estoque mínimo para atender e proteger a saúde dos servidores e (i i) 

que não há Ata de Registro de Preços vigente e (iii) não consta esses materiais no 

almoxarifad o da SMOBI. 

21 . Quanto ao procedimento para a contratação, a norma exige a elaboração de 

termo de refe rência contendo (i) declaração do objeto ; (ii) fu ndamentação 

simplificada da contraiação; (iii) descrição resum ida da solução apresentada ; (iv) 

requisitos da contratação; (v) critérios de medição e pagamento ;(v i) estimativas dos 

preços obtidos por meio de pesquisa real izada com os potenciais fornecedores: e 

(vii) adequação orçamentária. 

?2. Da instrução do autos , verifica -se que: 

.:1 ) o Termo de Referência atende ao disposto no art. 4°-E, § ·1°, 1 a V , clé.1 1 r; i 11 1 

13.979/2020; 

b) o processo está devidamente instruído com est imc:ü iva de preço oiJtid :.1 por rn c:i L) 

de pesquisa realizada com os potenciais fo rn ecedores, tJ lll 8te 11d irne11to :':lo 

disposto no art. 4°-E, § ·1°, V I. 

23. Qua nto ao Termo el e Referênci ,J , no fü, 1bito_ n 1un icir~aj,_de'{_f? __ t~ll!Q~_1J1 _co11 h-r 

autorização da autoridade responsável pelo contratação,. conforme p revisto nu § 3º \ 

1 Art. 4° - A elaboração do Termo de Referênci c1 compete ao órg5o 0 11 cnticl nrle c!c rn c1 11dc111 t0 rln 
con tra tação, ouvido, necessariamen te, o ó1·gão ,e;s ponsável pela lici taç5o e/ou co I1 lr,1t~1çr10 
[ ... ]. 
§ 3° - O Termo de Referência deveró ser devidamente aprovado pcl;:i autoridade competente, ~; ob 
pena de nulidade. 
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art. 4°, do Decreto 15.748/20 14 e, sendo assim, deve ser providenciada a 

com petente autorização para a regularidade do fe ito. 

24. Em termos de valor, observa-se que os autos fo ram instaurados pela Diretoria 

Admin istrativa em nome da empresa BH Soldas Equipamentos de Proteção 

Individual EIRELI que apresentou o menor preço na pesquisa realizada , 

demonstrando a razoabilidade do preço da eventual contratação. 

25. No que pertine à adequação orçamentária, verifica-se que a Declaração de 

Disponibilidade Orçamentária e a prevista na LC 101 /2000 , não estão assinadas, 

embora conste informação da servidora lotada na DIAD-OB1 de que foram recebidas 

por e-mail. Nesse sentido, sugerimos a juntada do corpo do e-mail citado para 

melhor instrução do feito . 

26 . Ainda sobre os recursos , observa-se que nos autos consta aprovação da 

despesa pela Câmara de Coordenação Geral - CCG, nos moldes do Decreto 

16.729/20 17. 

27. Quanto à situação cadastra l da pretensa contratada, confo rme dispõe o Decreto 

11.245/2003. verifica-se no re latório do Sistema Único de Cadastro de Fornecedor -

S UCAF consta nte dos autos que encontram-se vencidas as provas de regularidadP

corn a Fazenda Municipal e com o FGTS contratada no SUCA F e , desse modo , no 

caso da contratação, recomendamos o acompanhamento el a reg ularidade cadastral 

da contratada, considerando a obrigação de man ter os documentos exigidos parél 

contratação em vigor durante a vigência contratual 

28. Por fim , ainda sob o ponto de vist8 proced imental, da análise das regrns acima 

citadas, veri fica-se que a Lei nº 13.979/2020 não prevê expressarnente ~ 

necessirl ;;i c!P. ris com unica r à autoridade superior para ratifi ca r e publicqr a dispo 11 s<1 

de lic itação, e , nesse sentido, na qualidade c.l e norma gera!, en1endc -se pc b 

ap licação do art. 26 da Lei 8.666/1993 ao caso em testi lha, ipsis /itteris: 

Art. 26 . As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 e 110 inciso Ili e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade refe ridas no ar t. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no finc1 I do 

--------- - -------- ----- ·· ·- ----·---- ---- - -
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parágrafo ún ico do art. 8° desta Lei deverão ser comun icados, dentro de 3 
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

29. Considerando o exposto, é de notar que há elementos nos autos que permitem 

concluir que a demora para a contratação poderá acarretar prejuízos a vida humana 

em decorrência do coronavírus de modo que o caso atrai a aplicação do dispositivo 

retrotranscrito e, por via de consequência, autoriza a Administração Pública a 

promover a contratação sem licitação. 

Ili-CONCLUSÃO 

30. Diante ao exposto, sob o ponto de vista jurídico-formal, opina-se pela 

possibilidade da contratação direta , forte no art. 4° da Lei 13.979/2020, devendo ser -

observada a ressalva contida nos itens 23, 25 e 27 deste Opinativo . 

31. Registre-se que no caso da contratação deverá ser providenciada a sua 

disponibilização imediata em sítio oficial específico na rede mundia l de 

computadores (internet) , contendo, no que couber, além das informações previstas 

no § 3° do art. 8° 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, em 

obediência ao disposto no art. 4°, § 2°, da Lei nº 13 .979/2020 . 

32. Os autos deverão ser numerados e suas fo lhas rubricéJdcJs por serv idor lotado nc1 

Diretoria Administrativa da SMOBI. 

É o parecer, salvo melhor juízo . 

,1v)~ ,P~ ((2,, 
P~lfda de F'fgueir1édo e Paula -

OABIMG 87.783 
Assessora - SMOBI - BM 47.948-2 

.~ ,ftt-
. lipe ttj,e Santa Arma Mucc, 
Daniel - OABIMG OABIMG 102. 711 

Diretor Juríd ico ··- DJ-SD / Delegação 
PG~.1 11° 027/201 !J 

Superintendência ele 
Desenvolvimento da Capital -

SUDECA P 
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.t.. PREFEITURA MUNICIPAL NÚMERO 

001102 

DATA PROCESSO 

-~~::- DE BELO HORIZONTE NOTA DE EMPENHO 
19/08/2020 O 1-048.899/20-68 

CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO UNIDADE ADMINISTRATIVA 
2700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 1100 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

CÓDIGO UNIDADE GESTORA CÓDIGO UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA 
2700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 1100 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

FICHA TIPO DE CRÉDITO 

J 

PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA/ ITEM DESPESA/ FONTE RECURSO 1 FONTE ANALÍTICA 
44 15 ORCAMENTARIO 15.452.057.2.900.0009 339030 - 25 0300 1 -00 

CÓDIGO AÇÃO CÓDIGO SUB-AÇÃO 
2000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 00 AÇÕES DE ENFRENTAMENTOAO COVID-19 

ESPÉCIE TIPO DE COTA TRIMESTRE DA COTA MODALIDADE LICITAÇÃO Nº / ANO LlCIT AÇÃO CCG 
ORDINARIO ADICIONAL TERCEIRO DISPENSA 19/2020 

Lei 13979/2020 Art. 4° - Caput 

CREDOR ENDEREÇO 
119090 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME AV. DOM PEDRO li , 2828 - 2º ANDAR - CAIÇARAS. BELO HORIZONTE/MG 

CNPJ 1 PROPÓSITO EMPENHO 

1 

Nº CARTÃO INSCR, MUNICIPAL 1 INSCR, ESTADUAL I TELEFONE 1 CEP 
21.151 .275/0001-04 o. 996. 721 .002-3 025262160050 (31) 3082-6970 30770162 

VÍNCULO DA DESPESA 

1 

Nº I.l. 

1 

Nº Ll, INGRESSO 

1 CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE NÃO 

REQUISIÇÃO / PEDIDO 
00000010 

ITEMI CÓDIGO 1 QUANTIDADE 1 UNIDI ESPECIFICAÇÃO 1 PRZ I PREÇO UNITÁRIO 1 PREÇO TOTAL 

1 62392 700 0000 

2 81885 1 , 0000 

UN MAS CARA DESCARTAVEL TAMANHO 1 - IN F PEQ -
NEUTRO MARCA : USE 

ex LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGI CO , TAMANHO M, (CONFORME DECRETO 
16.972 / 18 E IN 025 / 2018 ) ; DE BO/-1 
QUALIDADE; FORMATO ANATÔMICO; ATÓXI CA, 
HIPOALERGÊNI CA, AMBIDESTRA ; DESCP.RTÁVE:L ; 
LUBRI FICAÇÃO I NTERNA COM PÓ BIO-ABSORVÍ VEL 
ATÓXICO ; GRAVAÇÃO EM CARACTERES 
INDELÉVEIS , LEGÍ VEIS E BEM VISÍVEIS DO 
CERTIFI CADO DE APROVAÇÃO (CA ) EXPEDIDO 
PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DO 
NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, DO 
LOTE DE FABRICAÇÃO, OU, NO CASO DE EPI 
I MPORTADO, DO NOME DO IMPORTADOR, DO L OTE 
DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DOCA. MARCJ\: 
BOMPACK 

LOCAL DE ENTREGA: 030660 - RUA GUAJAJARAS. 1107 TÉRREO - BAIRRO CENTRO BH/MG-CEP: 30180-912 

s 2 2 00 0 1. 54 0 00 

5 39,8 00 0 39,8 0 

SALDO ANTERIOR: 1.696,801 SALDO ATUAL; 77,20 1 VALOR TOTAL; 1.619,60 

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) 
r;cna,- l Y . DESPESA RE FE:P.ENTE A AQUi é'H;Ãü DE 2( Dí!AS) CATYJ,S [\ f , LlNAéi E 100 !SET ECEN1AS) Mké' ''ARA '.·'. I:Ci.:CAR'L~V~rs l'f,Ri, ·'' Si·.'.1'RF l ,'cl'iA 

MUNIC i PAL [ •E OBRhô E INfP-~.E5'1'RiJTU Rh - $MOBI . 

OBSERVAÇÃO 
c o •;u,- 19. Llt;SPJ::SJ, l{ l::flC:Kl:' t·ln; A hQU I S lÇ.i5,0 l)t: 2!/JUAS) Chl )~',S [lt: ! UV/\S !é ·1 0 0 (S l:: 'J'l::<:iôN IP.S j Mi,:'Ch Hh S /Jt:SCAl{' ! ,'.V(;J'.; f'h l!i, .' , :-:1-:1 ·Ht:1.-,K 1 li 
f-it;~JL1::1t'AL L'b 0131-lh.::~ C:: 1l-ltK.AtS ·1 K.UtlJRJ-.. - SMüt.1L . Ptll\'i.0 l)l:, t.!1tP.t.GA : 0 1:: IJl J\S r. i:•hH\'1K l.'10 ht'.(i::t~1HU-J1( 1 L1.'\ ll l 1 l'A Pl< t: ,!lPl·.l'>JilÜ, 1 C1t 1: ~11'.!·:·. il-.t\!·!1

) 

L':: l'.c· , ·,:H8 !iCU-.. lc'hGN·ll::IJ'l'C c:01-1,'0H,lt: '/J::l•MO Dr.: Hêfl:J.\81: c: 11-. . é'.4t J•;o i:; : ; ,'.U/ •!J IIJSl'l'!.1.- l l \'A~ , (:ONl· 'Gfl!H: lléHMO IJt: fil ·: t·Ll:•1, r 1,, . . 

EMITIDO POR 
PR034750 - ELIANE APARECIDA SILVA 
BOTELHO 

GERENTE 

1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA 

Emitido em: 19/08/2020 

-~ ~t'/4 r' _p~/ t, ' 
_.. , V.: , ? c;v,.A>" w-".l 

( fev<"'°,{,J)' .M r 1/1-6°'71.:;. 

ORDENADOR DA DESPESA 

1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA 

001/002 "'I Parn ,allda, aces,e hllpscl/sorw,b.pbh go,.b1/s,,-l,alldacao , lo/oc~ 2iq57do,ecqd• l.8 : C-011/ome as dsposlçõ,s da Cooslll"'<'º Feóeral. Lei f adecal de 

f1
~· · Arquivos 8. 159/91 , MP 2.002-2/2001 e Dec.Munic1pal 16. 720/17, foi ut1hzada Assina lura D191tal de LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617 · CPF 080.120.446-

;.,: · 
,_,~ : 17 (por AC Prodemge RFB) 



NÚMERO DATA PROCESSO ~ PREFEITURA MUNICIPAL 
\~ :- DE BELO HORIZONTE 

NOTA DE EMPENHO 001102 19/08/2020 01-048.899/20-68 

CÓDI GO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO UNIDADE ADMINISTRATIVA 
2700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 1100 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

CÓDI GO UNIDADE GESTORA CÓDIGO UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA 
2700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 1100 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

FICHA TIPO DE CRÉDITO 

1 

PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA/ ITEM DESPESA! FONTE RECURSO I FONTE ANALÍTICA 
4415 ORCAMENTARIO 15.452.057.2. 900.0009 339030 - 25 0300 1 - 00 

CÓDI GO AÇÃO CÓDIGO SUB-AÇÃO 
2900 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 09 AÇÕES DE ENFRENTAMENTOAO COVID-19 

ESPÉCIE TIPO DE COTA TRIMESTRE DA COTA MODALIDADE LICITAÇÃO Nº / ANO LIClT AÇÃO CCG 
ORDINARIO ADICIONAL TERCEIRO DISPENSA 19/2020 

Lei 13979/2020Art. 4°- Caput 

CREDOR ENDEREÇO 
119090- BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME AV. DOM PEDRO 11 , 2828 - 2' ANDAR - CAIÇARAS. BELO HORIZONTE/MG 

CNPJ 1 PROPÓSITO EMPENHO 

1 
Nº CARTÃO INSCR. MUNICIPAL 1 INSCR. ESTADUAL I TELEFONE I CEP 

21 .151.275/0001-04 o. 998. 721.002-3 025262160050 (31) 3082~970 30770162 

VÍNCULO DA DESPESA 

1 

Nº I.J. 

1 

Nº I.J. INGRESSO 

1 CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE NÃO 

REQUISIÇÃO/ PEDIDO 
00000010 

ITEM I CÓDIGO 1 QUANTIDADE 1 UNIDI ESPECIFICAÇÃO 1 PRZ I PREÇO UNITÁRIO 1 
3 8188 6 1 0000 ex LUVAS DE LATE:< PARA P ROCEDIME:NTO NM 

CIRÚRGI CO, TAMANHO G, ( CONl:ORME DECRETO 
16 . 972 / 18 E IN 025/2018) ; DE BOA 
QUALIDADE; FORM.ATO ANAT ÔMICO ; I\TÓ:{ I CA, 

HI POl\LERGÊNICl\ , AMBIDES TPJ\; DESCI\RT/Í.'!SL; 
LUBRIFICAÇÃO INT ERNA COM PÓ BI O-P.BSORVÍ VSL 
ATÓXI CO; GRJ1VAÇÃO EM CARACTERES 
I NDELiVEI S , LEGÍ VEIS E BEM VIS Í VEIS DO 
CE RTIFI CADO DE APROVAÇÃO (CA ) EXPEDI DO 
P ELO l~I NI STÉRI O DO TRABALHO E EM PREGO , DO 
NOl-1E COME RC I AL DA EMP RE SA FABRI CANT E, DO 
LO'.i'I:: DE FABRI CAÇÃO , OU, NO CASO DE EPI 
IM POF 'J'ADO, DO NOME DO IMPORTADOR , DO LOTE 
DE FABRI CAÇÃO E DO NÚM~RO DO CA . NARCA : 
BOMPACK 

LOCAL DE ENTREGA: 030660 - RUA GUAJAJARAS. 1107 TÉRREO - BAIRRO CENTRO BH/MG - CEP: 30180-912 

5 19,8000 

SALDO ANTERIOR: 1.696,80 j S ALDO ATUAL: 77,20 1 VALOR TOTAL: 

ESPECIFICAÇÃO {Us o SICOM) 
covrn- H . DESPESA REFERENTE A h (.)UISH~i\0 OI': 2 (DUAS) Ch.IY_¾~ [lE; Ll,TVP.~ E lfJO ! :S F.TE.CEl11ASl Mi-.~rt-.RA:: PF:S(;l\R'f/ 1.V[; r~; P!-,, R!-. 

M1JNIC I PAL C'E OBRJ,::5 E INFR;1.ESTRIJTURi. - :3MOBI. 

OBSERVAÇÃO 
Mh ::r:-:1-dV i ~~ C0 '/ll•-19. L)J::~Pt!:-A H1x1:.m:r-rn; A hQUJ ~JÇ.i',O 1)1:. 2 (Ul/ASI Chl >~½S 1)1:. LUVAS t: ·100 1 i~t::.:·n:n-:, n AS: DJ::~T/\1-·<"J r~vt_; JS 11hlth 

1-iiiJ.I Ji "J. ~f-.L L'l:. GBMS ~ 1 !1 t kr.t:.S 1 KlJ 1'lJ!U-. - SMúb t . t't,iJti~ú ür_; ~~l11 K1:.GA : o= IJ ll\ S ,._ l"k.K I t K L'n) kt.t :,.~ l M~.11'l ( 1 Ü.'\ 11(: 1 ! '. 1·1t-. t :M•'t·,HIH) , 

l.).c'. 1-'~FtHf.: iCl J-. . . p1,c;r,:.1rnrc ::ori r·oµ_\.Jl:.: Tl:.Hl·IO 1)1:. ~1::,·rnf11C:H,. ~}-.n r:01::s .-l.üll~ íl !. ~, !'IV...'l' J VA.:, , , :ú tl !-'OHl1t: !'1'..:-lMO l)t K1-:1-·dw 111 . 

-~h,,'J.,ú f>0:1 .,P,w•~,'f_, . 

PREÇO TOTAL 

39 , 80 

1.619.60 

!, :'.E;('P.EP PJ!', 

!, ~;~·, '!H .'l :'.H li\ 
,- Oi l 1 ) 1~1- : . 't ~t-:,J 

~ a/4 ' t) ?c:c..v-<-1 IA'.),:) (;' . L., s:,, ) ✓ 1 , c11 . + 

EMITIDO POR GERENTE ORDENADOR DA DESPESA 

PR034750 - ELIANE APARECIDA SILVA Autorizado Eletronicamente 
BOTELHO 

1114598 - UZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA 1162584 - LEANDRO CF.SAR PEREIRA 

Emit ido e m : 19/08/2020 002/00/ 

l!]~I!] Para validar acesse https:/lsofweb.pbh.gov.br/sofweb/valldacao e Informe: 2iq57douerqdsi8. Conforme as disposições da Constllulção Feclerol . 1..r.l Fodernl ele 

~ Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 8 Dec.Municipal 16. 720/17, foi u!ilízada Assina lura Digital de LEANDRO CESAR PEREIRA:080 12044617 - CPF 080.120.446-

(!Ífm 17 (por AC Prodemge RFB) 


