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PARECER
' PROCESSON0 001.0002340/2020 

1NTERESSADO: Municlpio de Uniao
ASSUNTO: Contrata^ao de empresa para o fornecimento de Cestas Basicas para familias 
afetadas pelo COVID 19 para atender as necessidades da Secretaria de A?ao Social e 
Cidadania do Municipio de Uniao - PI, de carater emergencial, para atender as demandas 
necessarias para a preven9ao em meio a pandemia do COVID19, conforme art. 4° da Lei n° 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICIT A^AO E 
CONTRATO. ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO 
CORONAVIRUS. CONTRATAQAO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS 
PARA FAMILIAS AFETADAS PELO COVID 19 PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
AQAO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE 
UNIAO - PI, DE CARATER EMERGENCIAL, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS NECESSARIAS PARA A 
PREVENT AO EM MEIO A PANDEMIA DO COVID 19. 
DISPENSA DE LICITACAO. POSSIBILIDADE ART. 
4° DA LEI N° 13.979, DE 2020...
I - Contrata^ao direta, mediante dispensa de licita9ao, de 
Aquisi9ao de produtos para o enfrentamento da 
emergencia de saude publica de importancia internacional 
decorrente do coronavirus. II - Admissibilidade. Hipotese 
de licita9ao dispensavel prevista no art. 4° da Lei n° 
13.979, 2020. Ill - A contrata9ao deve limitar-se ao 
atendimento da emergencia decorrente da necessidade de 
combate ao coronavirus. IV - Dispensa da elabora9ao do 
estudo preliminar, de posturas voltadas para o 
gerenciamento de risco na fase de contrata9ao e de minuta 
de contrato. VT - Pelo prosseguimento, com observancia 
do constante no presente parecer.

I - RELATORIO

Por despacho da Senhora Presidente da Comissao Permanente de Licita9ao, 
dando prosseguimento ao tramite processual, foi encaminhado a Assessoria juridica o 
presente process© para analise da contrata9ao direta, por dispensa de licita9ao, para a 
Contrata9ao de empresa para o fornecimento de Cestas Basicas para familias afetadas pelo 
COVID 19 para atender as necessidades da Secretaria de A9ao Social e Cidadania do 
Municipio de Uniao - PI, de carater emergencial, para atender as demandas necessarias para a 
preven9ao em meio a pandemia do COVID19, conforme art. 4° da Lei n° 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020.

1.

Pretende-se a contrata9ao dos produtos que constam em anexo esse processo, 
conforme a solicita9ao da Exma Sra. Secretaria Municipal de A9ao Social e Cidadania.
2.
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Instruem os autos os seguintes documentos:

a) Solicitacao da Aquisi^ao, com o seu anexo;

b) Dota^o Or^amentaria,

c) Or^amentos de tres licitantes.

d) Declara^ao de Necessidade.

e) DecretoEmergencial.

Preliminarmente, oportuno esclarecer que o exame deste orgao de 
assessoramento jundico e feito nos termos do art. 38, Paragrafo unico, daLei;n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, abstraindo-se os aspectos de conveniencia e oportunidade da contrata$ao 

- em si. Nada obstante, recomenda-se que a area responsavel atente sempre para o princlpio da 
impessoalidade, que deve nortear as compras e contratapoes realizadas pela Administra^o 
Publica, ainda com mais rigidez em se tratando de contrata^ao direta, excepao a regra da 
licita<?ao. Dito isso, passa-se a analise do processo.

E o relatorio

3

4.

5.

II - FUNDAMENTACAO

II.A - Da dispensa de licitacao para enfrentamento da emergencia de saude publica de 
importancia internacional decorrente do coronavirus.

A Organiza^ao Mundial da Saude reconheceu, no dia 11 de margo de 2020, 
que o coronavirus, responsavel pela doenga catalogada como COVID-19, espalhou-se por 
diversas partes do mundo, a ponto de tal situa^ao merecer ser caractenzada como uma 
pandemia. No Brasil, ja ha varios casos e a totalidade do territorio nacional ja foi considerada 
em situa^ao de transmissao comunitaria, aquela em que nao e mais possivel rastrear a origem 
da contaminagao. Tal realidade favorece o aumento drastico do contagio viral e dificulta o 
combate a situapao pandemica.

Com isso, os governos federal, estaduais, distrital e municipals tern adotado 
severas medidas de combate a transmissao do coronavirus, almejando que, assim, os danos 
causados pela COVID-19 a saude da populapao e a economia da na9ao brasileira sejam o 
menor possivel. Nesse ponto, ressalta-se a Lei n° 13.979, de 2020, quedispoe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional 
decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2019.

Uma das medidas previstas no mencionado diploma legal e a excepcional 
hipotese de contrata^o de bens, services e insumos sem licitagao, nos casos em que o objeto 
contratado tiver como fmalidade o combate ao coronavirus. O art. 4° da Lqi n° 13.979, de 
2020, preve que a licita9ao e dispensavel nesses casos com o seguinte texto:

Art. 4° E dispensavel a licitacao para aquisic&o de bens, services, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergencia de saude publica de 
importancia internacional decorrente do coronavims de que trata esta Lei.

6.

7.

8.
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§ 1° A dispensa de licita$ao a que se refere o caput deste artigo e temporaria e 
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergencia de saude publica de importancia 
intemacional decorrente do coronavirus.
§ 2° Todas as contrata$6es ou aquisi^des realizadas com fulcro nesta Lei serao 
imediatamente disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de 
computadores (internet), contendo, no que couber, alem das informa9oes previstas 
no § 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, 
o numero de sua inscripao na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respective processo de contrataeao ou aquisi^ao.
§ 3° Excepcionalmente, sera possivel a contratado de fomecedora de bens, services e 
insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de 
participar de licitado ou contratar com o Poder Publico suspense, quando se tratar, 
comprovadamente, de unica fomecedora do bem ou service a ser adquirido.

Trata - se de hipotese de contratado direta temporaria e destinada a uma 
politica de saude publica especifica, o enfrentamento da emergencia decorrente do 
coronavirus. Passado todo esse contexto de combate a transmissibilidade do referido virus, 
esse caso de dispensa de licitado n&o podera mais ser aplicado. Ou seja, o art. 4° acima 
transcrito e uma norma de vigencia temporaria, nos termos do art. 2° da Lei de Introdudo as 
Normas do Direito Brasileiro. Sua vigencia esta vinculada ao estado de emergencia decorrente 
do coronavirus. Na presente situado, ainda vigora atualmente a mencionada situado de 
urgencia, de modo que a norma acima transcrita ainda se encontra vigente, motivo pelo qual a 
Administrado pode seguir seus preceitos e contratar sem licitado.

E licito dizer que a aplicado escorreita da contratado direta em analise exige 
a presen9a de alguns requisites de ordem temporal, material e procedimental (formal). Quanto 
ao temporal, e a ja mencionada emergencia em decorrencia do coronavirus. Os requisites 
procedimentais serao analisados no topico seguinte, pelo que passamos a analise dos 
requisites materiais.

9,

10.

As exigencias de ordem material dizem respeito a configurado dos fatos 
geradores da dispensa prevista no art. 4° da Lei n° 13.979, de 2020. Os elementos que 
caracterizam tais fatos geradores foram listados no art. 4°-B do mesmo diploma legal, que diz:

11.

Art. 4°-B Nas dispensas de licitado decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas 
as conduces de:
I - ocorrencia de situagao de emergencia;
II - necessidade de pronto atendimento da situagao de emergencia;
III - existencia de risco a seguran9a de pessoas, obras, prestagao de services, equipamentos e 
outros bens, publicos ou particulares; e
IV - limitagao da contratagao a parcela necessaria ao atendimento da situagao de emergencia. 
Assim, para a incidencia da hipotese de contrata^ao direta em estudo, e precise12.

que:

a) vigore a emergencia de combate ao coronavirus (temporal),

b) haja necessidade de atendimento imediato para o enfrentamento do virus;
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c) estejam em risco em decorrencia do coronavirus pessoas, obras, presta^o 
de services, equipamentos e outros bens publicos ou particulares; e

d) limita^ao da contrata^ao ao necessario para o atendimento da emergencia.

Embora a norma transcrita fale que esses elementos sao presumidos, deve o 
gestor tomar o cuidado de expor nos autos cada um desses requisites. Assim, para possibilitar 
a identifica^ao de tais requisites, a justificativa simplificada que devera ser juntada aos autos 
devera responder aos seguintes questionamentos:

A Lei 13.979/20 esta em vigor?

Porque o insumo ou servifo qiie se pretende contratar e no contexto da 
conten^ao da crise?

Que riscos a falta do insumo ou serv^o que se pretende contratar trara a 
seguran9a de pessoas, obras, presta?ao de serv^os, equipamentos e outros bens, 
publicos ou particulares, no contexto da conten^ao da crise?

A contrata^ao, considerando o quantitativo e o prazo do contrato, conforme o 
caso, esta limitada a parcela necessaria ao atendimento da situa9ao de emergencia?

13.

a)

b)

c)

d)

II.B - Dos requisitos procedinientais da dispensa e da instrupao do processo
A Lei n° 13.979, de 2020, e um diploma especifico e destinado ao 

enfrentamento de uma situa9ao temporaria e excepcional. Desse modo, sua aplica9ao ocorre 
nas situa9oes extraordinarias destinadas ao combate ao coronavirus e sua interpreta9ao deve 
sempre estar focada nessa finalidade, de modo que eventuais entraves legais ao enfrentamento 
da pandemia atualmente vivida devem ser superados sob pena de um mal maior a saude da 
popula9ao brasileira.

14.

Focada nesse intuito de atender as demandas de combate a transmissibilidade 
do coronavirus, assim como aos efeitos da doen9a COVID-19, a Lei n° 13.979, de 2020, 
simplificou consideravelmente o procedimento de contratagao, afastando, total ou 
parcialmente, a aplica9ao de alguns institutes exigidos pelo regime geral de contrata9ao 
publica, previsto na Lei n° 8.666, de 1993. Ou seja, no aspecto procedimental, deve-se 
recorrer a Lei n° 8.666, de 1993, nas contrata9oes por dispensa de licita9ao destinadas ao 
enfrentamento do coronavirus apenas naquilo que nSo conflite, expressa ou implicitamente, 
com o procedimento e com a finalidade premente de prote9ao da saude, previstos na Lei n° 
13.979, de 2020.

15.

Nessa linha, apontamos que a Lei de Combate ao Coronavirus expressamente 
simplifica o procedimento de contrata9ao por dispensa de licita9ao nos seguintes pontos:

a. Dispensa da elabora9ao de estudos preliminares quando se tratar de bens e 
servi90s comuns (art. 4°-C);

16.

b. O gerenciamento de risco nao e exigido na fase da contrata9ao, mas apenas na 
execu9ao do contrato (art. 4°-D);

y





l='' r< PREFEITURA MUNICIPAL DE UMAO 
PRACA BAR AO DE GURGUEIA, 443 - CENTRO - UNlAO - PI. 

CNPJ: 06.553.606/0001-30 
COM1SSAO PERMANENTE DE LICITAQAO

<

c. Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispensar, mediante justificativa, 
a estimativa de pre^o exigida pelo § 1°, inciso VI, do art. 4-E da Lei n° 13.979, 
de 2020; e

d Dispensa da apresenta^ao dos documentos relatives a habilitagao, 
excepcionalmente e mediante justificativa, nas situates em que houver 
restrigao de fornecedores ou prestadores de servigo, ressalvadas as habiiita^oes 
relativas a regularidade com a Seguridade Social e o cumprimento do disposto 
no art. 7°, inciso XXXIII, da Constitute (trabaiho de menores) (art. 4°-F).

Da analise das regras acima citadas, verifica-se que a Lei n° 13.979, de 2020, 
nao excetuou a aplica9ao do art. 26 do procedimento de contrata9ao por dispensa de licita9ao 
para o enfrentamento da emergencia em decorrencia do coronavirus. Assim, tambem devem 
ser observadas as dispostes do art. 26 da Lei Geral de Licita96es, que assim preconiza:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, 
as situagoes de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o 
retardaraento previsto no final do paragrafo linico do art. 8o desta Lei deverao ser 
comunicados, dentro de 3 (tres) dias, a autoridade superior, para ratificagao e publicagao na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condigao para a eficacia dos atos.
Paragrafo unico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 
artigo, sera instruido, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterizagSo da situagSo emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o 
caso;
II - razao da escolha do fomecedor ou executante;
III - justificativa do prego;
IV - docuinento de aprovagao dos projetos de pesquisa aos quais os bens serao alocados.
Com isso, o procedimento de contratagao por dispensa de licitagao para o 

combate ao coronavirus deve ainda respeitar as seguintes etapas: a) Adjudicagao e ratificagao 
do reconhecimento da dispensa pela Comissao e autoridade superior, observados os requisitos 
materiais apontados no topico anterior deste parecer; b) publicagao do ato de dispensa no 
orgao de imprensa oficial; c) razao da escolha do fomecedor; e d) a justificativa do prego 
contratado. Quanto aos demais requisitos previstos no art. 26 acima transcrito, entendemos 
que ou foram afastados pela Lei n° 13.979, de 2020, ou nao se aplicam a hipotese de 
contratagao ora analisada.

17.

18.

Quanto a publicagao do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos que a 
Lei n° 13.979, de 2020, impoe uma superpublicizagao da dispensa de licitagao para combate 
ao coronavirus, pois, alem da publicidade do art. 26 da Lei n° 8.666, de 1993, e exigida a 
disponibilizagao dessa especie de contratagao no sitio oficial do orgao contratante, devendo 
constar ai os elementos exigidos pelo § 3° do art. 8° da Lei de Acesso a Informagao (Lei n° 
12.527, de 2011) e mais: a) o nome do contratado; b) o numero de sua inscrigao junto a 
Receita Federal do Brasil (CNPJ); c) o prazo contratual; d) o valor do contrato; e e) o 
processo de contratagao ou aquisigao (art. 4°, § 2°, da Lei n° 13.979, de 2020).

Em relagao a justificativa do prego, ressaltamos que ela nao se confunde com a 
estimativa de prego prevista, que, em regra, deve constar no projeto basico simplificado, 
conforme exigencia do art. 4°-E, § 1°, inciso VI, da Lei n° 13.979, de 2020. Tal estimativa tern

19.

20.
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significativa utilidade para os casos de licita^ao, mas nas situapoes de contrata^ao direta, 
embora se trate de uma pratica salutar, sua exigencia pode ser mitigada, sobretudo numa 
situa^ao de crise como a ora enfrentada. Por isso, inclusive, que o § 2° do citado art. 4°-E 
dispensa a estimativa de prego em casos excepcionais.

Ja a justificativa de prego nao e dispensada, pois ela se refere ao proprio prego 
definido concretamente no contrato. Assim, a Administragao deve, minimamente, justificar os 
pregos contratados, inclusive com a indicagao da excepcionalidade da situagao, que 
fundamenta eventuais pregos elevados.

Ainda sobre a justificativa do prego, importante mencionar que o § 3° do art. 
4°-E da Lei n° 13.979, de 2020, desvincula o prego estimado do prego contratado, autorizando 
expressamente a Administragao a contratar valores superiores ao estimado em decorrencia das 
oscilagSes de mercado, tudo mediante justificativa nos autos.

Compulsando os autos encaminhados a esse orgao de assessoramento juridico, 
verificamos que constam: a) Documento de Formalizagao da Demanda - DFD, no qual 
Requer a autorizagao para a compra para possiveis licitantes interessados em fornecer para a 
Municipalidade; b) Consta ainda a pesquisa de prego de mercado, para a escolha do mais 
viavel para a Administragao c) despacho de motivagao da situagao de enfretamento ao 
coronavirus; d) e Declaragao de Disponibilidade Orgamentaria - DDO. e) Decreto 
Emergencial.

21.

22.

23.

A Administragao apresentou a necessidade da compra com comparagao de 
pregos para posterior aquisigao, o que atende a legislagao de referencia, pelo que o process© 
nao merece reparo quanto a esse ponto, conforme art. 26, Paragrafo unico, incisos II e III, da 
Lei n° 8.666, de 1993.

24.

Devendo no ato da contratagao, requerer os documentos de habilitagao 
exigidos pelo art. 27 e seguintes da Lei n° 8,666, de 1993.

Ou se for o caso, nos termos do §1° do artigo 32 da Lei no 8.666/93, os 
documentos de habilitagao foram dispensados, por se tratar de fornecimento de bens para 
pronta entrega, o que se justifica ainda mais, diante da situagao de emergencia justificadora da 
adogao desta hipotese de dispensa de licitagao prevista pela Lei n° 13,979/2020.

25.

26.

27. Como ja dito, area competente carreou ao processo a Declaragao de 
Disponibilidade Orgamentaria.

Por fim, o processo deve seguir o seu curso, consequentemente com as 
alteragoes sugeridas, com a adjudicagao e ratificagSo da Comissao de Licitagao e autoridade 
superior e as consequentes publicagdes no orgao da imprensa oficial e no sitio eletronico 
bficial da entidade contratante, observadas as exigencias do art. 8°, § 3°, da LAI e do § 2° do 
art. 4° da Lei n° 13.979/2020.

28.

1I.C - Da dispensa do instrumento de contrato

A Lei n° 13.979, de 2020 traz algumas disposigdes acerca dos contratos 
administrativos assinados com o objetivo de fazer o enfrentamento a crise do coronavirus. No

V29. U
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entanto, nenhum dos dispositivos ali indicados se aplicam ao caso telado, pois a hipotese aqui 
vertida e de aquisi^ao de Produtos para o enfrentamento da pandemia para entrega imediata e 
sem obriga<?5es futuras. Trata-se de ajuste de execugao instantanea.

Esses contratos prescindem do instrumento contratual formatado nos termos do 
art. 55 da Lei n° 8.666, de!993. De acordo com o art. 62, § 4°, da citada Lei Geral de 
Licita<?ao, o instrumento de contrato pode ser substituido por outra especie de document© 
simplificado, independentemente do valor do negocio, nas situates de aquis^ao com entrega 
imediata e integral sem que haja obriga^oes futuras. Diz o texto legal:

Art. 62. O instrumento de contrato e obrigatorio nos casos de concorrencia e de tomada de 
prepos, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos pre?os estejam compreendidos nos 
limites destas duas modalidades de licitagao, e facultative nos demais em que a Administragao 
puder substitui-lo por outros instrumentos habeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de 
despesa, autorizagao de compra ou ordem de execugao de servigo.

30.

(...)
§ 2° Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorizagao de compra", "ordem de 
execugao de servigo" ou outros instrumentos habeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 
55 desla Lei.
(...)
§ 49 E dispensavel o "termo de contrato" e facultada a substituigao prevista neste artigo, a 
criterio da Administragao e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega 
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais nao resultem obrigagoes futuras, inclusive 
assistencia tecnica.

Ve-se com isso que a minuta de contrato justificadamente nao consta do 
processo em analise, ja que a compra ora desejada pela Administragao e para entrega imediata 
e integral, sem previsao de qualquer obrigagao futura, aplicando-se, subsidiariamente, o art. 
62 da Lei 8.666/93.

in - CONCLUSAO

31.
i

Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juizo, feitos os ajustes acima 
explanados(necessariamente), presentes os pressupostos de regularidade juridica dos autos, 
ressalvado o juizo de merito da Administragao e os aspectos tecnicos, economicos e 
fmanceiros, que escapam a analise desse orgao de assessoramento juridico, podendo o 
processo de contratagao produzir os efeitos juridicos pretendidos, apos a area tecnica observar 
especialmente o disposto nos itens deste parecer, nos termos do Paragrafo unico do art. 38 da 
Lei n° 8.666, de 1993.

32.

33. Retornem os autos a Comissao Permanente de Licitagao para a Continuidade
do Processo.

34. Esse e o Parecer, SMJ

Uniao, 30 de M>ril de 21

Walber C. de A. Rodrigues 

OAB 5457
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