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JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO 

Os altos riscos decorrentes da pandemia de doença infecciosa virai respiratória causada 

pelo agente Coronavírus - COVID-19 fizeram com que o município declarasse 

Emergência em Saúde Pública em Belo Horizonte, evidenciando-se a necessidade de 

ações para conter a propagação de infecção virai , bem como de preservar a saúde da 

4'1 população, conforme Decreto Nº 17.297/2020. 

A presente aquisição tem por objetivo garantir o fornecimento de materiais de proteção 

individual (luvas, máscara e álcool gel) para utilização pelos Agentes de Proteção e 

Defesa Civil , a fim de que possam atuar em operações de emergências durante a 

pandemia. 

A SUPDEC - Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil , por atuar em situações de 

emergências, está mantendo os serviços de atendimentos presenciais ao público externo, 

24h/7dias da semana e não possui em seus estoques estes itens indispensáveis para 

proteção dos agentes em campo. 

Considerando-se a grande relevância do fornecimento desses itens, que são essenciais 

para proteção das nossas equipes, visando manter as condições adequadas de 

salubridade, higiene e segurança e evitar a proliferação do vírus , solicita-se a aquisição 

desses materiais com a urgência que no momento se mostra necessária , a fim de que 

não haja prejuízos para as ações de Proteção e Defesa Civil no município . 

Belo Horizonte, 01 de julho de 2020. 
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PARECER JURÍDICO AJ/SMOBI Nº 024/2020 

Belo Horizonte, 23 de julho de 2020. 

Processo 11º: 01 -048 .902/20-70 
Fornecedora: BH Soldas Equipamentos de Proteção Individual EIRELI 
Objeto : Aquisição de luvas de látex para procedimento não cirúrgico e máscara 
descartável - Código SICAM 77902 e 62382 , respectivamente . 

1 - RELATÓRIO 

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

Possibilidade 

1. Vieram os autos acima referenciados para análise da solicitação de contratação 

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

termos do art . 4° da Lei 13.979/2020 para fornecimento de ''10 (dez) caixas de luvas 

de látex para procedimento não cirúrgico e 1. 800 (mil e oitocentas) máscaras 

descattáveis. " 

2. Segundo o Subsecretário de Proteção e Defes a Civil da Secretaric1 Municipal de 

Obras e Infraestrutura - SU PDEC/SMOBI os materiais visam a pro teção dos 

servidores públicos durante a pandemia da Covicf-19. 

[. l 
A presente aquisição tem por objetivo gar-anti1· o forn ec imento de materiais 
de pro teção individual (l uvas, máscaras e álcool gel) para utilizaç5o pelos 
Agentes de Proteção e Defesa Civil, a fim de que possam atu íJ r em 
operaçõ es de emergênc ias du rante a pandemia 

A SUPDEC - Subsecretaria de Pro teção e Defesa Civ il, por atuar em 
situações de emerg ênc ias , es tá mantendo os se rv iços de atendimentos 
presenc iais ao pú blico externo 24h/7dias da semana e não possui em seus 
estoques estes itens ind ispensáveis para pro teção dos agentes em campo 

Considerando-se a grande relevância do forn ecimento desses itens, que 
são essenc iais para a proteção das nossas equipes, visando rn anter as 
cond ições adequadas de salubridades, hig iene e seg urn nça e evitar a 
prol iferação do víru s, sol ici ta -se a aquis ição desses materia is corn a 
urgênc ia que momento se mostra necessá ria, J f in I de que não haja 
prejuízos para as ações de Proteção e Defesa Civil no municíp io. 
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3. Subsidiam a presente anál ise a seguinte documentação constante dos autos : (i) 

Formulário Solicitação de Compras/Serviços nº 012/2020 subscrito pelo Gerente de 

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

Referência subscrito por servidora da Diretoria Adm inistrativa , 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 virai respiratória causada pelo agente Coronavírus - CO V/0-19"; (iv) 

Cópia do Decreto nu 17.332 , de 16 de abnl de 2020 que "Torna obrigatório o uso de 

máscéJras, restringe o acesso cJe clientes em esfélbelecimentos comerciais durante a 

Sifuélçtio elo Emergênc1éJ cn , Saúcfc P1íblica no Município e dá outras providências."; 

(v) Cópia cJo Decreto nº 1 7 334 , de 20 de abnl de 2020 Declara estado de 

calnmiclncle µ1í/Jl1ca no Mu111cip10 (/t: }Jo io J /oruontc, cm razão da necessidade de 

nçõcs pr,m conter u p101mu,J1; ,lc1 riu 111/or.ç ,io wo /. hem r;omo de preservar a sn1íde 

<la poµul,1ç,10 cu11l1'd o Cci1<>11r1 v 1111.' : ( .()V//J 11 ( 11) r:óp1a da Justifica tiva subscri ta 

pe lo Subsecret:iriG rk l'r ot, ,ç.in e l )d<;•;. 1 r:, 1 ' c,on tl'.!ndo apre ,ação do Secretário da 

SMOBI: (v 11 ) cóp ,1 d~, 03 (trds) nrr,.1rncn to~ r) rnc1oa '! e: :Jrr.:i:;0s sem md1caç5o da 

empresc1 BH Sold~i s Equ1µc1mentos de Proteç.ao lr-irJ, , 'J Jal :::IRELI que ofe rtou o 

menor preço . subscnto pela se rv1dorc1 da Diretor a Adm n s(,at ,1a responsá ve l pela 

pesqu ,sa ele preços (v111) formulár o 0 1spens;:i cJ9 L·c taça:J s ... os.:r \') pelo Gerente 

de Logist1ec1 da SfvlOBI. (1x) E-111a1I encaminhado ao Secre:àí 'J da SMOBI pela 

Secretaria Executiva d3 Câmara de Coordenação Gera e,1 í 8 :::e m aio de 2020 . 

informando sob re a aprovação da despesa (x) Relator10 da S uação d o Fornecedor 

do S sterna ún :co de Cadastro de Fornecedm - SUC.4-F e11; do em 08/07/2020 

demonstrando documentos venc idos (Prova de regu laridade f~sca l corn a Fazenda 

~.,,Jun e pai e com o FGTS venc ido em H e 20.'07/2020. respect 1Iamente) na data 

deste Parecer, (x1) Disponibilidade ürçamentciria e Declaração para os efeitos da LC 

1 O 1 /00. rnnbas datadas em 02 de junho rle 2020 sem a assinatura do Subsecretário 

1v1u111c1p.::i l de Planejamento , Gestão e Finanças e com informação subscrita oeln 

serv idora Cláudia Veiga r.Jarreira ela Diretoria Adm inistrativa de que os documentos 

respectivos foram recebidos por e -ma il em 07/06/2020. 

Em sí ntese, é o relatório . Passo a op inar 

Pagina 2 de 10 Rua Gua1a1aras 1 107 1s~ andar. Bairro Lourdes - CEP 30 180 .105 - BH/MG 
Processo n º 01 048 902/20-70 

( 

( 

f 

{ 



t;~, 
: ~~-1 PREFEITIJR.\ MUN!ClrAL 
\{/ DE BElO HORIZONTE 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Elll 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 técn ica 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 

leg itimidade. 

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

Constituição da República de 1988 estabe lece o princíp io da obrigato riedade de 

licitação para as contratações rea lizadas pe la Adm inistração Pública, senão vejamos 

a redação do seu art. 37, XXI: 

Art. 37 A administração públ ica direta e indireta de qualquer dos Pode1·es 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá r.10s 
princípios de legalidade, impessoa lidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também , ao seg uinte 
[ ... ]. 
XXI - ressalvados os casos especificados na leg islação, us obras, serviços, 
compras e alienações serão contra tados medic1 nte proces~,o ,de lici tc:1ção 
públ ica que assegure ig ualdade cJe cond ições a todos os concorrentes , com 
cláusulas que estabe leçam obrigações de pagamento , mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos te rmos ela lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica ind ispensc1veis à g3ranti,1 
do cumprimento das obrigações. 

7. O princípio da obrigatoriedade de licitação é corolário do princíp io da 

impessoalidade e da isonomia, os quais não permitem que a Administração escolha 

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

contratação de serviços/materiais seja submetida a processo objetivo, fo rmal e 
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impessoal que garanta i~Ju aldade de condições a todos os concorre11tes , t.1 lcança 11do 

a melhor proposta para a Administração e respeitando o dese11volvirnento naciona l 

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 exis tência 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 

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

1 O. No caso em testilha , verifica-se que a SUPDEC demandante pretende adqu irir 

1 O (dez) caixas de luvas de látex para procedimento não cirúrgico e 1. 800 (mil e 

oitocentas) máscaras descartáveis'' para proteção individual dos Agentes de 

Proteção e Defesa Civil a fim de que possam atuar em operações de emergência 

durante a pandemia . 

11 . Compulsando-se os dispositivos da sobred ita Lei 8.666/1 993 , depreende-se que 

a situação fática relatada nos autos envolve risco à seg urança das agentes públicos 

em vi rtude do contág io e transmissão da COVID-19 e, nesse sentido , poder-se-ia 

subsumir à hipótese de licitação dispensável prevista no inciso IV, a,i . 24, do 

sobred ito Dip loma, verbis : 

Art. 24 . É dispensáve l a licitação: 
[ ... ]. 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pú blica . quando 
caracteriz ada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, ob ras, 
serviços, equipamentos e outros bens , públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serv iços que 

( 

1 Art. 32 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional ~ 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legal_1d_ade,. da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da prob idade ; 
adm1n1strat1va, da vinculação ao instrumento convocató rio, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 
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possarn ser co11clulc!os no prazo máximo do 1130 (conto o oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da omergêncla 
ou calamidade. vedada a µrorrogação dos respectivos co11tralos. 
[ ] (destaques ocrescidos) 

12. Contudo, por se tratar de aquisição voltada à prevenção de cor1tág iu e 

tra nsm issão da COVID-19, a análise sobre viabilidade 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 intemacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 

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

de lic itação . 

13. Esse Diploma , de abrangência nacional , foi sancionado ante o cenário anormal , 

pontual e singular, decorrente do aumento brusco, significativo e transitório da 

ocorrência de doença infecciosa denominada COVID-192, classificada pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS como uma pandemia . Tal cenário 

recomendou um tratamento diferenciado e específico para as contratações públ icas 

necessárias ao enfrentamento da doença com o intuito de minimiza r a ocorrência de 

potenciais preju ízos decorrentes da sua propagação. 

14. Por se traté1 r de urna norma temporárié1 , enq uanto perdwar a situ ação anormal 

causada pe la COVI 0 -19, 3pl ica-se as suas dispos ições é'l S contratações vo ltad as 

para o,seu enfrentamento que irão prevalecer sobre a Lei 8.666/1993 (normas gera is 

sob re lic itações e contratações públicas), com base no Princípio da Especific idade 

insculpido no §2° do art. 2° da Lei de Introdução às Normas do Dire ito Bras ile iro -

LINDB, ipsis litteris: 

Art 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que 
outra a modifique ou revogue. 
§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressa 111 ente o declare, 
quando seja com ela inco1npati vel ou quando reg ule intei1·c1 111ente a 111 él té1 ia 
de que tratava a lei anterior. · 

2 No âm bito do Mun icíp io de Belo Horizonte. por meio do Decreto nº ·17.297 , de 17 de março de 2020, 
o Poder Execu tivo declarou situação anormal caracterizada como Situação de Emergência em Saúde 
Pública , no Município de Belo Horizonte em razão da necessidade de ações para conter a 
propagação de infecção vira i, bem como de preservar a saúde da população contra o Coronavírus -
COVID-"19 . No âmbito do Poder Execu tivo do Estado de Minas Gerais , a situ ação fo i declarada pelo 
Decreto NE nº 11 3, de 12 de março de 2020. 
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§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou espccI;:i is íJ p;.1 r Ll í1s jt, 
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior 

[ ... ] 

15. Em que pese a norma especial não revogar a geral , elas criam um campo pma 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 finalidade 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 pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus , senão vejamos: 

Art. 4º É dispensável a licitação para aqu isição de bens , serviços , inclusive 
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde públ ica de importância internaciona l decorrente do coronavírus de 
que trata esta Lei 

§ 1° A dispensa de licitação a que se refe1·e o cap ut des te arti go é 
temporária e aplica-se apenas enquan to perdurar a emergênc ia de scJ úde 
púb lica de importância internacional decorrente cio co ronc.1v i1 us 

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fu lcro nesta Lei 
serão imediatamente disponibilizadas em sitio oficial espec ifico na red e 
mundial 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 20·11, o nome do con tra tado o n(imero de sué'-1 inscrição r1<1 
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual , o valm e o respectivo 
processo de contratação ou aq uisição 
[. ]. 

17. No caso dos autos, verifica-se que a aqu isição de "1 O (dez) caixas de luvas de 

látex para procedimento não cirúrgico e 1. 800 (mil e oitoc:entas) máscaras 

descartáveis" para atender à demanda da SUPDEC tem como justi ficativa R 

contenção do alastramento da COVID-'19 , fato que requer medidas excepcionais, 

conforme ressalta Marçal Justen Fi lho no prefácio do livro COVID-19 e o Direito 

Brasilei ro3: 

Nesse contexto , a pandemia da Covid-19 prod uziu ev idência em diversos 
setores. De modo direto , colocou em risco a saLJde o c1 vida dc1s pessoDs. 
Porém, seus reflexos ind iretos são tão complexos quo n:io consegu imos 
ainda equacionar a sua dimensão. 

3 ?º_vid-19 e do Dire ito Brasileiro; Justen, Pereira, Oliveira & Talamini advogados, 2ª edição, 2020. 
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Sob o prisma do dire ito administrativo, tornou-se evidente a dificuldade uc 
solucionar problemas tão amplos valendo-se de institutos, regras e 
princípios de outro tempo [ .. ]. 

Em outras palavras, as exigências da crise tornmam evidentes as 
deficiências do dire ito 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 , material e proced imental. Quanto ao requ isito 

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.4º B da multirreferida lei. 

4°-8 Nas dispensas de licitação decorren tes do disposto nesta Lei, 
presumem-se atend idas as cond ições de 

1 - ocorrência de situação de emergência; 
li - necessidade de pronto atend imento da situação ele emergência; 
Ili - existência ele risco a segurança de pessoas, obras, prestação de 
serviços, equ ipamentos e outros bens. públicos ou part1culélres; e 
IV - limitação ela contratação à pmcelél necessária ao atend imento da 
situação de emergência 

Art. 4º-C Para as contratações de bens, serv iços e insumos necessários ao 
enfrentamento da emergência de que tra ta esta Lei , não será exigida a 
elaboração de es tudos preliminares quando se tratar de bens e serviços 
comuns. 
Art. 4º-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência que tra ta est,1 l_ei , será 
admitida a apresentação de termo de refe rência simplificado ou de pI oJeto 
básico simpl ificado. 
§ 1 ° O termo de referência simplificado ou o projeto bósico simpl ificado ;-i 

que se refere o caput conterá: 
1 - declaração do objeto; 
li - fundamentação simplificada da cont 1·atação; 
Ili - descrição resumida da solução apresentada; 
IV - req uisitos 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 publ icada em mídia especial izada; 
c) sítios eletrôn icos especializados ou ele domínio amplo; 
d) contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) pesquisa ,-ealizada com os potenciél is fornecedores; e 
VII - adequação orçamentária. 
[ .. . ]. 

19. Como se vê , para a incidência da hipótese de contratação direta em testillla ao 

Página 7 de 1 o Rua Guajajaras, 1.107, 18º andar, Bairro Loiy6es - CEP 30 .'180.105 - BH/MG 

Processo n.º 01 -048.902/20-70 y 



~-.!.~' 

: '. i>REFElTUAA MUNIOPAL 
\,_ ' OE BELO HORIZONTE 

Secretaria Municipal ele Obras o Infraes trutura 

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

(temporal) ; (ii) haja necessidade de atendimento imediato para o enfrentamento do 

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 limitada ao necessário para o atendimento da emergência . 

20 . Convém considerar que embora a norma transcrita registre que esses elementos 

são presumidos, deve o Administrador Público diligenciar para que estejam 

presentes cada um desses requisitos , quando da contratação . Nesse sentido , 

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

da SUPDEC informa que os itens ple iteados são essencia is para a proteção dos 

Agentes de Segurança , visando manter as condições adequadas de salubridades, 

higiene e segurança e evitar a prol iferação do vírus . 

2 1. Quanto ao proced imento para a contratação, a norma ex ige a elaboração de 

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

simp lificada da contratação; (i ii ) descrição resumida da solução apresentc1da; (iv) 

requisi tos da contratação ; (v) critérios de medição e pagamento ;(vi) estimativas dos 

preços obtidos por meio de pesquisa rea lizada com os potenciais fornecedores ; e 

(vi i) adeq uação orçamentária. 

22. Da instrução dos autos , verifica-se que: 

a) o Termo de Refe rência atende ao disposto no art . 4°--E, § 1º, 1 r1 V , ela Lei nº 

-13.979/2020; 

b) o processo está devidamente instruído com est ima tiva ele preço obtida por meio 

de pesquisa realizada com os potencia is fornecedores , em atendimento í.lO 

disposto no art. 4°-E, § 1°, V I. 

23. Quanto ao Termo de Referência, no âmbito municipal, deve também conte r 

autorização da autoridade responsável pela contratação, conforme previsto no § 3°4, 

1 Art. 4º - A elaboração do Termo de Referência compete éJO órg8o ou entidade demand;:mte da 
contratação, ouvido, necessariamente, o órgão responsável pela licitação e/ou contratação. 
[ ... ]. 
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Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

art. 4°, do Decreto 15.748/2014 e, sendo assim, deve ser providenciada a 

competente autorização para a regularidade do feito . 

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

Administrativa 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 Declaracão de 

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

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

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

melhor instrução do feito. 

26 . A inda sobre aos 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 cadastral da pretensa contratada , conforme dispõe o Decreto 

11 .245/2003 , verifica-se no relatório do Sistema Único de Cadastro de Fornecedor -

SUCAF constante dos autos que encontram-se vencidas as oravas de reg ularid ade 

com a Fazenda Municipal e com o FGTS contratada no SUCAF e, desse modo, no 

caso da contratacão, recomendamos o acompanhamento da reg ularidade cadastral 

da contratada, considerando a obrigação de manter os documentos exigidos para 

contratação em vigor durante a vigência contratual 

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

citadas , verifica-se que a Lei nº 13.979/2020 não prevê expressamente a 

necessidade de comunicar à autoridade superior para rat ificar e publ icar a dispens,1 

de licitação, e, nesse sentido, na qualidade de norma geral, entende-se pela 

aplicação do art. 26 da Lei 8.666/1993 ao caso em testi lha, ipsis litteris : 

§ 3° - O Termo de Referência deverá ser devidamente aprovado pela autoridade competente, sob 
pena de nul idade. 
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Socrotaria Municipal do Ohrns o Infraestrutura 

A1 t 26 As d1SfJCllsas previstas 11 0s §§ 2" e 4" rJu rn t 11 e r1u 111 c.;1•Jn Ili o 
segu intes do art 24, as situações de i11 ex iyibilirJacl o refer1dus nr) ar/ 2:-i , 
necessariarnente justificadas, e o retardamento previsto 110 f1n;JI rJo 
parágrafo único cio art 8° desta Lei deverão ser co111u 111 cíJ tlos , dentro rJo :3 
(três) dias, à autoridade superior, para ratificaç5o e publicaçi:'to 11 éJ 1rnpr en3a 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição pJrn a ef1các1a cios atos 

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

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 

poss ibilidade da contratação direta , forte no art. 4º 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 

disponib ilização imediata em sítio oficia l específico na rede mund ia 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 Recei ta Federal do Brasi l, o prazo 

contratual, o valor e o respect ivo processo de contrataçtl o ou aq uisição , em 

obediência ao disposto no art. 4°, § 2°, da Lei nº 13.979/2020. 

32 . Os au tos dever-ão ser numerados e suas folhas rubricadas por se rv idor lotado nc1 

Diretoria Adm in istrativa da SMOBI. 

É o parecer, sa lvo melhor juízo. 

(f-evV 4 rP }-, 
Pa rícia de FiguJttcio J Paula 

OABIMG 87,783 
Assessora - SMOBI - BM 47.948-2 

✓1'✓~ 
::etípe Alexandre Santa Anno Mucci 
Daniel - OABIMG OABIMG 102.711 

Diretor Jurídico - D,J-SD / Delegação 
PGM nº 027/2019 

Superintendên cia ele 
Desenvolvimento da Cap ita l -

SUDECAP 
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-. PREFEITURA MUNICIPAL 
~,~ .. DE BELO HORIZONTE 

NUMERO DATA PROCESSO 

NOTA DE EMPENHO 001103 19/08/2020 01 -048.902/20-70 

CÓDIGO UNIDA DE ORÇAMENTÁRI A CÓDIGO UNIDADE ADMINISTRATIVA 
2700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 4100 SUBSECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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 l FONTE ANA LÍTICA 
44 16 ORCAMENTARIO 15.452.057.2. 900.0009 339030 - 25 0300 1 - 00 

CÓDIGO AÇÃO CÓDIGO SUB-AÇÃO 
2900 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 09 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 

'ESPÉCIE TIPO D'E C01' A 1'1UM'ESTR'E DA COi A MODA\.IDAD'E \.lt.lTAÇ>.O ,. .. J AltO ucn AÇ>.O Ct.G 
ORDINARIO ADICIONAL TERCEIRO DISPENSA 2112020 

Lei 13979/2020 Art. 4° - Capul 
CREDOR ENDEREÇO 
11 9090 · BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME AV. DOM PEDRO li. 2828 - 2º ANDAR - CAIÇARAS. BELO HORIZONTEIMG 

CNPJ .\ PROPÓSITO EMPENHO 

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

21.1 51.275/0001-04 0.996.721.002-3 025262160050 (31) 3082-6970 30770162 

VÍNCULO DA DESPESA 

1 

Nº I.J. 

1 

Nº I.J. INGRESSO 1 
CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE NÃO 

REQUISIÇÃO / PEOIDO 
00000012 

IT'EM I CÓDIGO [ QUANTIDADE 1 UNID[ ESPECIFICAÇÃO 1 PRZ l PREÇO UNITÁRIO 1 PREÇO TOTAL 

,0000 ex 
CI RÚRG ICO, TAMA NHO P, (CON f'Of< ME DF.CP E'íO 
16 . 972 / 18 E I N 02 5/ 2018 ) ; DE BOA 
QUAL IDADE ; FORMATO i\W\TÔMI CO; AT ÓZ I Ci\, 
HI l?Ol\ l.. ERC[NICI\, l\NErDESff/1. ; CESC/\R'f,Í. 'I!::;,.; 
LUBRI FI CAÇÃO INTERNA COM PÓ 3 I O-.P.BS ORVÍVC:L 
ATÓXICO ; GRAVAÇÃO EM CARAC TERES 
IN DELÉVEIS, LEGÍ VEIS E BEM VIS ÍV E I S DO 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA ) EH EDIDO 
PELO MINISTÉRIO DO TP3\BALHO E EMPP.SGO, DO 
NOME COMERCI AL DA EMP RESA ,A5RI CANTE , DO 
LOTE DE FAB RI CAÇÃO, OU , NO CASO DE EP I 
I MPORTADO , DO NOME DO HJPORTA DOR, DO LOTi': 
DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DO CA. :-FL'<C.:S: 
BOMPACK 

2 8 1885 3, 0000 ex LU VAS DE LÁTEX PAM PROCEDI MENTO NÃO 
CIRÚRGICO , TAMAIIHO M, (CONFORME DECRETO 
16 .972 / 18 E IN 025 / 20 18 ) ; DE BOA 

5 39,8000 11 9, 4 0 

QUAUDADE ; FO'f\l!ATO Atunêv11t:.o ; A'TC~ZIC.A, 
HIPOP..L ERGÊN I CA, AMBID ESTRA ; DESC.P.RTÁV S L ; 
L UBRIFICAÇÃO INTE RNA COM PÓ BIO- ABS ORVÍ.vEL 
ATÓX I CO ; GR.WAÇÀO EM CARACTERES 
I NDELtVEIS, LEGÍ VEIS E BEM VISÍVEIS DO 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO ( CA ) EXPEDIDO 

PELO MINISTÉRI O DO TRABALHO E EMPREGO , DO 
NOME COMERC IAL DA EMP RESA FABRICANTE , DO 
LOTE DE F'A BRICAÇÃO, OU, NO CASO DE EPI 
lMPOEl:rP..UO , IJO NOcVIE 00 I~\\'08.T/1.00R, 00 L OTS 

DE FABRICAÇÃO E DO NÚMERO DOCA. MARCA : 
BOMPACK 

LOCAL DE ENTREGA: 002099 - RUA GOITACAZES, 1752 - BARRO PRETO 

SALDO ANTERI OR; 4.358,80 [ SALDO ATUAL: 0,80 1 VALOR TOTAL; 

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) 
CO'iIP- 1 9 . DES PE $.<, REFERENTC A hQUIS I Ç..'.0 DE 10 (DEZ ) ChlZI,S C•E LUVAS E 1.800 '. MIL E CI TOCD!Thc ) MASCI\RAê- [•CSCARTf'..\'C l c; PAPA ;,, 
Sl'BSEíYE -:'ARJA DE PROTEÇA0 E ['E fEf,',. r: rvr :.. - fl1PDEC. 

OBSERVAÇÃO 
CO .' 1 L1- l 9. IJL:C:PLS.'> kU'J::H !:NT!c A AQlJ1S1';.E.O Lll:: 10 (D!:: ); I C.'>l K'>S L' I:: LUVAS 1:: l . ~00 

4.358,00 

:Nl L 1:: OJ TO(:l:: .~'l'M' i nÁ.SCARAé' IJLSC:h!{'l',L,\ t::1 S PAI<.'\ A 
'.'ltlS'·'' l' t,' A!>.i" De. f' k0·11::r,~0

.I) !e: L'L,I::êh c:L Vl~ - ~IJ~IJl::C:. PIU,~0 IJC: l,;IHl'.I::(;,,,: 05 IJ l hS A Pl'.tn1t, l•O IU:/ :t.kll MC:NTO L'Jl llÜTA ll f U!Pi::IIHO, ('C•l,rOkMI:. 
't c~.1 ·10 üt:: ,;n ,,Rf.11r· LA. PA(;r-111:: 11 l'O ·:oN,.01<m; 'l' t:.Rl' Ü Ili:: 8-1::r ·1:.«~ W :1A. é, /\(j t;'Ot:S hllMlll LS'l' kA'li /A!:o, (:01se'01<Mt:; 1 t::kMO l'. I:: RL n: t.NCl1' . 

1)1,~ ·cÁ,o P-71 .t.'W\.-1Ãl .l 

(?~L-4 vZ<,;rfJ ?~-~ •_,ii/} 
11 l,G 'l i .+ 

EMITIDO POR GERENTE ORDENADOR DA DES PESA 
PR034750 • ELIANE APARECIDA SILVA 
BOTELHO 

1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA -
Emitido em: 19/08/2020 001/002 

li, · ~ Para validar acesse https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao e informe: 9w1snf3qzu714zu. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de 

. :. Arquivos 8.1 59/91 , MP 2.002-2/2001 e Dec.Munic1pal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617 - CPF 080.120.446-
[!] " . ,, 17 (por /\C Prodemge RFB) 
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NOTA DE EMPENHO 
NÚMF. 110 

00110 '.i 
.... PREFEITURA MUNICIPAL [ 
"~ • DE BELO HORIZONTE 

'--------- - - -

l) ATA l PROCESSO l 
10/08/2020 01 -0411.902/-20-~~ 

CÓDIGO UNIDADE ORÇAM l? NTÁRIA . 
- ·• - ·- -- ~ - - ----

CÓDJ(;O UNIDADE ADMJNJS TRAl'JVA 
2?00 SECRET,\RIAMllNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ~ 100 Sl JB!lECHF IARIA D[ PnOTEÇAo E u r: r rnA CIVIi 

---
CÓDIGO UNIDADE GESTORA CÓDIGO UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA 

2700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 1100 SEHVIÇOS /\üMINISTR/\TIVOS E FIN/\N(;EIHOS 

FICHA TIPO OE CRÉDITO 
j 

PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA / ITEM DESPESA! fONTf! Rf!CURSO _) PONTE ANA LÍTICA 
44 H, ORCAME NTARIO 15.452.057.2. 900,0009 339030 - 25 0:10() 1 • 00 

---- - -
CÓDI GO AÇÃO CÓDIGO SUB- AÇÃO 

2900 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 00 AÇÕES DE ENFRENTAMENTOAO COVID-19 

f:SPÉClE 'TlPOO'E. CO"lA "llU'M'ES"lR'E DA CO"lA MODAUOADl: \.lCHAÇi.O N" / ANO ucn M~i.o CCG 

ORDINARIO ADICIONAL TERCEIRO DISPENSA l 1/2020 

Lei 13979/2020 Art. 4° • Caput. 

CREDOR ENDEREÇO 
119090 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME AV. DOM PEDRO li , 2828 - 2• ANDAR - CAIÇARAS. DEI.O HORIZONTEIMG 

CNPJ 1 PROPÓSITO EMPENHO 

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

21.151. 27510001-04 0.996.721.002-3 025262160060 (31) 3082-6970 30770162 

VÍNCULO DA DESPESA 

CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE 

ITEM [ CÓDIGO l QUANTIDADE [ uNm l 

1 

Nº I.J. 

1 

Nº I.J. INGRESSO 1 

REQUISIÇÃO / PEDIDO 
00000012 

ESPECIFICAÇÃO 
. . -· .. .. --

C fR ÚRGI CO, TI\MI\ NHO G, (CONfORMF: Dl::C i' E:TO 
1 6 . 9 7 2 / 1 8 E I N 02 5 / 20 1 8 ) ; DE BOA 
QUI\L IDI\ DE ; FORMATO ANAT ÔMI CO; l1Tó :-: I Cl1, 
HI POl\LE:P.C Ê:NICl\, /\MBI Of:S'CF'/1, ; OESC/\ P. '1 ',Í. 1/E L; 
LU BRI FI CAÇÃO INTERNA COM PÓ P,I O-AK ;üRVÍVEL 
ATÓXI CO ; GRJIVAÇÂO EM CA RACTE RES 
J NDELtVE I S, LEG IVEJ S E BEM vrs tv ErS DO 
CERT IFI CADO DE APROVAÇÃO (CA I EXPEDIDO 
t' l·:l,0 l~HI I S'l'!'.: P. 1 O DO 'l'b\/\LI/IL, HO 1:: I0:Mf'K l::GO, DO 

NOME COMERC lAL DA EMPRE:SA E'ABRI CANTE:, DO 

LOTE DE FAB RI CAÇÃO , OU, t-10 CASO DE EPI 
lM POPTADO , DO NOME IJO i MPORTADOP, DO LOTI:: 
DE FABR.I CAÇÃO E DO NlJMERO DO CA. r.I),HCA : 

DOMPACK 

6239::' 1 .80 0, 0000 UN MÁSCARA DE:SC/\RTÁVEL TMJ/\N IIO 1 - UI [ ' PEQ 

NE: UTRO MARCA : USE 

LOCAL DE ENTREGA: 002099 - RUA GOITACAZES, 1752 - BARRO PRETO 

NAO 

l PRZ l PREÇO UNITÁRIO l 
_.,,., r.r,n r , 

2 , 200 0 

SALDO ANTERIOR: 4.358,80 1 SALDO ATUAL: 0,801 VALOR TOTAL: 

PREÇO TOTAL 
,n cn 

3. 960, 00 

4.358,00 

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) 
'_'í)'t l U- l ~. [1t:sn ;:,,A REf'E:Pl:N'J'[ A h()l.l l".'1/;?,(J Lll:: 1 I.> ( DloZI r';A L>'.,~,) r•t: L l.'Vf\~i e: J ,1,< (J{J '.fl JJ, 1-: rJJ 'J'o,:I :.~'1'11: · I MAc:r ·A1'A:' u t: :_:r-1s1ní,v t .1:: I-·11It ~ ,\ 

'l" !c 3El''.RE':"AR ; h DE PROTEÇN) E [ •EtEf'/, (;IVI:0 - '.' UPúEC:. 

OBSERVAÇÃO 
:M l / , 1.:: O!'l'Oi.":L ' lTh !- ,i ~U\ >:rJ\ IV\: · t11 :!;C/dn'/,\'t:,l! l\'\H/\ í\ 

CO' .'Jf - l ~• . L' l:. S r!:;ó'l. K!:;t't:~l:'tJ'JT /\ J.OtJ JSJl;Ao Llt: li)(l)l·:z I Chn !,S l' ló I IIVA:, lé J . ~011 
;-:,,1 ~~.tr· i-) t. h i-l J-.. Lr. 1:-~ó tJ_:i-,.O f'.. \ •r~ri:..~.J.., r·1v.L, - ~·1,t'lJU.:. ~~h~ C1 DL 1::..M t' l4.C( ~i\ : fi :) 1)1 hS J.._ l'i\H. \ lH \1() fU:/' l:.l \ l Mi'.J l'lC1 1·p, lJC)T /\ l• 1 \·,M '' t.i'l l ll) , l 'C,NH'1 l{l•lt· 

l~KiiO " "' ~c:,u,~11r·1.,-.. 2N;Pl\f.t11·0 ·:0IffOKl-\f: l c:tWO \)e, Hl·Y,:Hf.lJ( ' LA . SANÇOI .S h liM ltli :·:,I'1-\A'l l 1/'.éi , , 'Oi·IH)RMc: 'l' l• 'HIO li 
PL ~ 1:~:N1· ! .. . 

EMITIDO POR GERENTE ORDENADOR DA DESPESA 

PR034750 - ELIANE APARECIDA SILVA Autorizado Eletronicamente 
BOTE.LHO 

11 14598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA 

Emitido em: 19/08/2020 002/002 "'I Pa,a " '''" '~"' b1'psJ/.,fweb.p.,.g,..b,/-bl.alldacao • '"'"" "'"''"" "'"""" Coofo~, ~ dlsposlçõas da CoosmUção Federal Lei F"""' " gFt , Arquivos 8.1 59191 , MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 16.720/17, /oi utilizada Assinatura Digital de LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617 - CPF 080 120.446-

~~ . . 17 (por AC Prodemge RFB) 
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