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TERMO DE JUSTIFICATIVA 006/2020- CLC/DPE-PI 

 

Processo Administrativo nº: 00760/2020 – CLC/DPE-PI 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento álcool gel 70% e álcool líquido 70% para 

atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí, para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID -19) responsável pela 

pandemia. 

Possibilidade Legal: Dispensa de Licitação nº 006/2020, Lei nº 8.666/93, art. 24, IV, c/c art. 

4º, da Lei nº. 13.979/2020. 

 

I - Objeto 

Trata-se o presente procedimento de dispensa de licitação com vistas a contratação 

de empresa para fornecimento de álcool gel 70% e álcool líquido 70% para atender as 

necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí, visando enfrentamento da emergência 

de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID -19), responsável pela pandemia. 

A Coordenação de Licitação/CPL/DPE/PI, vem à presença de V.Sa.  apresentar o 

resultado da análise documental referente a este procedimento, o que faz através do seguinte: 

II - Relatório 

Vieram os autos do processo em epígrafe a esta Comissão para análise das condições 

propostas para contratação acima mencionada, o que recebemos com o fim de apresentar 

orientações técnicas à luz da Lei Federal nº. 8.666/93 c/c Lei nº. 13.979/2020, e após isso, 

deverá ser submetido à análise Jurídica da modalidade e cláusulas contratuais pela Assessoria 

Jurídica deste órgão e posteriormente deverá ser feita a ratificação pela autoridade superior 

ordenadora da despesa.  

Das Peças apresentadas nos autos do processo: 

O Processo Administrativo encontra se instruído pelos seguintes documentos: 

 Protocolado e Autuado; 

 Provocação e Justificativa da Necessidade da Contratação; 

 Termo de Referência; 

 Pesquisa de Preços – Proposta de Preços apresentadas pelas empresas; 

 Autorização da Autoridade Superior/Abertura do Processo de Contratação; 
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Conforme memorando n.º 178/2020, expedido em 14 de abril de 2020 (fl. 01), a 

Diretoria Administrativa solicitou a realização de procedimento licitatório para aquisição de 

álcool gel 70% e álcool líquido 70% para Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

Constam nos autos a seguinte pesquisa de mercado: 

- Contrato firmado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 

- R$ 98.075,00 (noventa e oito mil e setenta e cinco reais) apresentado pela empresa 

M & M PRODUTOS QUÍMICOS LTDA (fls.18); 

- R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) apresentado pela empresa AMÉRICA 

FARMA (fls.19);  

 

É importante esclarecer que a Diretoria Administrativa, setor requisitante, justifica 

a impossibilidade de obtenção de no mínimo 03 (três) orçamentos para contratação em epígrafe, 

veja-se: 

 

“Em virtude da escassez desses materiais no mercado há dificuldade 

em se realizar pesquisa de mercado, pois muitos fornecedores não 

possuem o produto em estoque e nem possuem uma previsão de 

aquisição dos mesmos, devido a maioria desses produtos serem 

produzidos fora do Estado e até mesmo em outros países. Além disso, 

como a demanda está exorbitante houve um elevado aumento nos 

valores desses materiais e até mesmo a proibição de se vender para 

outros Estados, já que são produtos utilizados diretamente para 

prevenção do contagio do covid-19 o que justifica os preços dos 

orçamentos juntado aos autos". 

 

Pelo exposto, afigura-se que a empresa M & M PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 

apresentou a melhor proposta no valor de R$ 98.075,00 (noventa e oito mil e setenta e cinco 

reais). 

É o relatório. 

 

III – Da Fundamentação: Dispensa Emergencial (Lei nº 8.666/93, art. 24, IV, c/c Lei nº. 

13.979/2020, art. 4º). 

 

Nossa Constituição Federal estabeleceu como regra geral e condição básica à 

compra de bens e contratação de serviços, quando realizadas para a Administração Pública, o 

dever de licitar (art. 37, XXI, da CF/88). 
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“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

............................................................................... 

 

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômicas 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (grifo 

nosso) 

 

A lei que regulamenta o dispositivo constitucional acima, Lei nº 8.666/93, no seu 

art. 2º, também ratifica o comando constitucional. 

 

“Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da Administração 

Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 

precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei.” 

(grifo nosso) 

Todavia, apesar da regra ser a realização de licitação, o a Lei 8.666/93 permite como 

ressalva, a contratação direta através de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, 

desde que preenchidos os requisitos previstos na lei. 

A Dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a 

Administração e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93 e em alguns 

outros dispositivos constantes na legislação ordinária.  

Observa-se que a lei enumerou expressamente as hipóteses de dispensa de licitação, 

sendo este rol taxativo. 

Neste sentido, as lições do renomado Jessé Torres Pereira Júnior: 

 

"As hipóteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto 

é, a Administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição 

se ocorrente uma das situações previstas na lei federal. Lei estadual, 
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municipal ou distrital, bem assim regulamento interno da entidade 

vinculada não poderá criar hipótese de dispensabilidade" (g.n.). 

 

Nos casos relacionados pela legislação, percebe-se que a Lei prevê que a 

Administração opte pela da dispensa ou não do certame, devendo sempre levar em conta o 

interesse público. Muitas vezes, o administrador opta pela dispensa, posto que, como afirma o 

ilustre Marçal Justen Filho, “os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios que 

dela poderão advir”. 

O art. 24, nos inciso IV da Lei 8.666/93, na sua exegese prevê: 

 

Art. 24 – é dispensável a licitação: 

"IV - Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 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 serviços que possam ser concluídas no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 

contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos".(g.n.) 

 

Em caráter excepcional, a Lei nº 13.979, de 06/02/2020, regulamentada pela 

Portaria 356 de 11 de março de 2020 do MS, as quais dispõem sobre medidas que poderão ser 

adotadas para enfrentamento da emergência, visando à proteção da coletividade, afirmam que: 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019. 

(...) 

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e 

insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus de que trata esta Lei. 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 

temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de 
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saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus. ” 

Verifica-se, cum fulcro na citada Lei, a criação de uma nova hipótese de dispensa 

de licitação, que se soma às demais previsões estabelecidas no art. 24 da Lei 8.666/93. 

As circunstâncias para a contratação direta com esteio no artigo da novel legislação 

federal são semelhantes às dispostas no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, sendo um dos aspectos 

diferenciadores o requisito temporal da contratação.  

Enquanto a contratação emergencial da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos limita-se ao prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, a 

dispensa de licitação pautada na Lei Federal nº 13.979/2020, embora temporária, 

perdurará enquanto presente a situação de emergência de saúde pública provocada pela 

COVID-19, podendo, portanto, em tese, ultrapassar aquele prazo. 

No caso em tela, a opção pela realização de processo licitatório demandaria um 

espaço de tempo maior para conclusão do procedimento de contratação e consequente entrega 

dos produtos ora necessitados, acarretando um risco contundente à saúde e à vida daqueles que 

necessitarão dos insumos.   

Nesse sentido, a situação sob exame se coaduna com a hipótese tipificada no 

dispositivo supracitado, por se tratar de bem e conjuntura que precisa ser atendidos com 

URGÊNCIA, passíveis de comprometimento à saúde e à vida dos interessados. 

Consoante o já citado professor Marçal Justen Filho, para a caracterização desta 

hipótese de dispensa de licitação é necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam, 

a demonstração concreta e efetiva da potencialidade do dano e a demonstração de que a 

contratação é a via adequada e efetiva para eliminar o risco. 

Desse modo, considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, 

as disposições dos Decretos Estaduais, e, ainda em razão da Portaria GDPG nº. 003/2020 que 

estabeleceu medidas ao enfrentamento do covid-19, dentre as quais o home office até 

30.04.2020, é extrema e urgente necessidade a aquisição dos materiais em análise, devido ao 

retorno das atividades presenciais da DPE-PI, para data próxima. 

É de bom alvitre, neste momento, debruçarmos sobre o Ordenamento Jurídico 

Pátrio, composto de Normas Jurídicas (Princípios e Regras), para fundamentar o pleito em 

conformidade com o Direito. 

Inicialmente, o objeto deste procedimento de Contratação Direta por Dispensa de 

Licitação, tem como escopo primordial o cumprimento, ainda que de forma indireta, do previsto 

Fl. 51

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


  

 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Comissão Permanente de Licitação 

Rua Nogueira Tapety 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3232-0350 ramal 238 / (86) 99476-5262 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br / cpldpe@hotmail.com 

 
 
 

no artigo 1º, III, da Constituição da República (“Dignidade da Pessoa Humana”), a proteção do 

primeiro e principal Direito previsto no artigo 5º, caput, do diploma constitucional, ou seja, a 

Vida, e a proteção da regra das Cláusulas Pétreas do Art. 60, parágrafo 4º, IV, da CF (normas 

que garantem Direitos e Garantias Individuais). 

Corroborando a afirmação do parágrafo anterior, não é demasiado lembrar que a 

Carta Constitucional, através dos artigos 196 e 197, prevê o Poder Dever Estatal de promoção 

da saúde e a prática de atividades direcionadas para esse fim, nos seguintes termos:  

 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” 

“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser 

feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física 

ou jurídica de direito privado.” (grifo nosso). 

 

A Constituição da República, com a Emenda Constitucional nº 19/98, incluiu o 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, como princípio constitucional expresso no caput do art. 37, 

dentre os outros quatros princípios basilares da Administração Pública, já contemplados pelo 

Poder Constituinte Originário, quais sejam: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e 

Publicidade. 

O princípio em foco apresenta aspectos peculiares quanto ao modo de organizar, 

estruturar e disciplinar a administração pública, quando exige que este seja o mais racional 

possível, no intuito de alcançar melhores resultados na prestação dos serviços públicos. 

No presente processo, a Dispensabilidade de licitação se mostra o meio mais 

eficiente para se alcançar a finalidade do ato administrativo, qual seja: a preponderância do 

interesse público na prestação de serviços de boa qualidade pelo Estado. 

Outro fundamento que merece ser ventilado é o PRINCÍPIO DA 

CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS que é um princípio constitucional implícito, 

decorrente do regime de direito público a que eles (serviços públicos) estão sujeitos.  

A aplicação desse princípio redunda no conceito de Serviços Públicos Adequados, 

consagrados na Constituição da República no art. 175, parágrafo único, inc. IV e no Art. 6º, 

parágrafo primeiro, da Lei 8987/95: 
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“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 

de serviços públicos.  

Parágrafo único. A lei disporá sobre:  

IV - a obrigação de manter serviço adequado;  

Art. 6º, parágrafo primeiro, da Lei 8987/95 - Toda concessão ou permissão 

pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 

usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no 

respectivo contrato. 

 § 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 

sua prestação e modicidade das tarifas. (Todos os grifos dos dispositivos 

citados são nossos). 

Nesse caso, há a possibilidade de inobservância do princípio da continuidade dos 

serviços públicos se não for providenciada a Contratação Direta por Dispensa de Licitação de 

empresa, pois a aquisição do material tem como objetivo aumentar a proteção dos servidores e 

assistidos no sentido de minimizar a infecção do CORONAVÍRUS. 

O Estado do Piauí, por meio do Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, 

declarou estado de calamidade pública, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da 

pandemia da Covid 19, senão vejamos: 

“Art. 1° Fica decretado o estado de calamidade pública, para os fins 

exclusivos do art. 65, da Lei Complementar nº 101 , de 4 de maio de 

2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia 

da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas, no Estado do 

Piauí.  

Art. 2º Ficam as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas 

excepcionais necessárias para se contrapor à disseminação da Covid-19, 

doença causada pelo novo coronavírus.” 

 

De igual modo, o Presidente da República editou MP nº 926, de 20 de março de 

2020, que dispõe sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados 

ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do 

coronavírus: 
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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 ao coronavirus de que trata esta Lei. 

Art. 4º -A – A Aquisição de bens e contratação de serviços a que 

se refere o caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, 

desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de 

uso e funcionamento do bem adquirido. 

Art. 4º - B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta 

Lei, presumem-se atendidas as condições de: 

I – ocorrência de situação de emergência; 

II – necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

III – existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares e  

IV – limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento 

da situação de emergência. 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí apresentou NOTA TÉCNICA N.º 

01/2020, de 18 de março de 2020, contendo “Orientação aos jurisdicionados do TCE- PI 

acerca da realização de procedimentos de contratação direta para aquisição de bens, serviços 

e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), conforme previsto no art. 

4º da Lei n.º 13.979/2020”. 

8. Ademais, conforme o disposto no § 1º do art. 4º da Lei n.º 

13.979/2020, a dispensa de licitação é temporária, de modo que o 

processo administrativo de justificação de dispensa de licitação 

apenas pode ser realizado enquanto perdurar a situação de 

emergência decorrente da Covid-19. De igual modo, por 

conseguinte, os contratos decorrentes devem ter prazo de vigência 

adstrito ao mesmo período, a fim de que não haja desvio de 

finalidade na aplicação da norma.  

9. Deve haver no processo parecer técnico ou jurídico emitido sobre 

a dispensa, que a justifique/fundamente; sendo recomendável, ainda, 

que as minutas de contratos sejam aprovadas pela assessoria jurídica 
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da Administração (Lei n.º 8.666/93, art. 38, caput, VI, e parágrafo 

único).  

10. Sem prejuízo da imediata disponibilização na rede mundial de 

computadores (internet) das informações relativas às contratações 

decorrentes da Lei n.º 13.979/2020, com fulcro no § 2º do art. 4º e 

na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), recomenda-se 

que após a realização do procedimento, com as devidas 

justificativas, a dispensa seja comunicada à autoridade superior, para 

ratificação e publicação na imprensa oficial (Lei n.º 8.666/93, art. 

26, caput, c/c art. 61, parágrafo único). É pertinente destacar que, por 

força do art. 28, caput, III, e parágrafo único, da Constituição 

Estadual, o Diário Oficial dos Municípios é o veículo adequado para 

as publicações oficiais dos municípios que não possuem órgão de 

imprensa próprio.  

11. Ressalta-se, ainda, que o contrato decorrente do processo de 

dispensa deve ser cadastrado no sistema Contratos Web do TCE/PI 

até o décimo dia útil do mês seguinte ao da assinatura do instrumento 

contratual ou do documento substitutivo hábil referido no art. 62 da 

Lei 8.666/93 (Instrução Normativa n.º 06/2017, art. 11).  

12. A realização de contratação direta fora das hipóteses legalmente 

estabelecidas ou sem a observância das formalidades pertinentes 

pode caracterizar a conduta criminosa tipificada no art. 89 da Lei n.º 

8.666/93, bem como ato de improbidade administrativa (Lei n.º 

8.429/92, arts. 10 e 11). E a não realização de pesquisa de preços no 

mercado pertinente pode dar ensejo à ocorrência do ato de 

improbidade administrativa previsto no art. 10, V, Lei n.º 8.429/92. 

Além disso, verificada alguma dessas situações, o Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí pode aplicar multa de até 15.000 

Unidades Fiscais de Referência do Estado, conforme art. 79, I, da 

Lei Estadual n.º 5.888/09 (Lei Orgânica do TCE/PI) e art. 206, I, da 

Resolução TCE/PI n.º 13/11 (Regimento Interno do TCE/PI). 

 

Pelo que foi visto, restando demonstrada a existência dos pressupostos acima 

elencados, fica comprovado que a Administração, neste ato, a Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, atende a todos os pressupostos, configurando desta forma, situação enquadrada no inciso 

IV, do art. 24 da Lei 8.666/93. 
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Verifica-se perfeita integração da norma ao caso concreto, mostrando-se satisfeitas 

as condições essenciais para o caso de dispensabilidade de licitação, facultando à Autoridade 

Competente a dispensa da licitação pelos motivos e fundamentação legal invocada. 

Impõe-se frisar que, embora esteja configurado o caráter emergencial, os 

requisitos contidos no art. 26, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 devem ser obedecidos:  

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 

seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 

único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, 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.          (Redação 

dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 

seguintes elementos: 

I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e 

iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for 

o caso;                 

(Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 

serão alocados. 

Portanto,  é possível verificar no caso em tela que todos os requisitos legais foram 

seguidos. O primeiro, “situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à 

segurança pública” foi devidamente justificada anteriormente, demonstrando configurada a 

situação emergencial e urgente da aludida aquisição do objeto da contratação. 

Quanto aos demais requisitos legais, passaremos a demonstrá-lo a seguir: 

 

III.1 - Da Razão da Escolha do Fornecedor 

Na esteira desta recomendação (art. 26, parágrafo único, II), conforme se depreende 

da documentação coligida aos autos, a empresa: M & M PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, 

inscrita no CNPJ nº 21.863.192/0001-30, apresentou o menor valor de R$ 98.075,00 

(noventa e oito mil e setenta e cinco reais), para o objeto requerido nessa Dispensa de 

Licitação.  
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Foi justificado o preço apresentado na proposta (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, 

DE 20 DE MARÇO DE 2020, que altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020), 

mediante documentação acostada pelo setor competente, Diretoria Administrativa, sob a 

informação de realização de pesquisa de mercado local, atestando a conformidade do orçamento 

do fornecedor ou executante com os preços correntes no mercado, apresentando ainda 02 (duas) 

cotações de preços e contratação similar de outro ente público. 

Cabe ressaltar que se encontram acostados nos autos do processo toda a 

documentação de regularidade fiscal e jurídica da escolha em apreço, demonstrando 

REGULARIDADE na documentação apresentada. 

 

III.2 Da Justificativa dos Preços (Fundamentação Legal: Art. 26, parágrafo único, III): 

A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Estadual e 

Federal deve ser meta perante o exercício da atividade administrativa. 

Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é 

selecionar a proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional 

das ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é 

a justificativa do preço, a teor MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 

2020, que altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, mediante proposta apensada, 

por meio de pesquisa de mercado realizada pela Diretoria Administrativa. 

 

“Art. 4º-C  Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários 

ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida 

a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e 

serviços comuns.” (NR) 

“Art. 4º-D  O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será 

exigível durante a gestão do contrato.” (NR) 

“Art. 4º-E  Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos 

necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será 

admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de 

projeto básico simplificado. 

§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico 

simplificado a que se refere o caput conterá: 

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; 
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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. 

§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 

competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso 

VI do caput.  

§ 3º  Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do 

caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 

superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de 

preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.” (NR) 

“Art. 4º-F  Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou 

prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e 

mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o 

cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a 

exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

caput do art. 7º da Constituição.” (NR) 

 

Assim o valor total da aquisição será de R$ 98.075,00 (quatrocentos e noventa e 

cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais), apresentado pela empresa: M & M PRODUTOS 

QUÍMICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.863.192/0001-30, em conformidade com as 

pesquisas apresentadas pela Diretoria Administrativa, em que atestou estarem em 

conformidade com as pesquisas de preço. 

 

III.3 Da Habilitação Jurídica e da Regularidade Fiscal 

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever 

de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, 

excepcionalmente, a lei de regência prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos 

documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do 

art. 32 da Lei 8.666/93. 

A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido: 
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“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 

8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas 

licitações públicas, mesmo em casos de dispensa ou inexigibilidade, é 

obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de:  

Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei 

nº 8.212, de 1991);  

Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais 

(SRF-IN nº 80, de 1997); e  

Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, 

de 1990). Acórdão 260/2002 Plenário 

. 

É imperioso deixar consignado que a contratada demonstra habilmente sua 

habilitação jurídica e regularidade fiscal conforme anexo processo. 

 

III.4. Da Carta Contrato - Minuta 

Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em epígrafe, 

definindo claramente as obrigações das partes, esta Coordenação de Licitação junta aos autos a 

Minuta do Contrato para análise da Assessoria Jurídica. 

 

III.5. Da Dotação Orçamentária 

Os recursos necessários ao custeio da despesa oriunda com a presente contratação 

encontram-se devidamente alocados no orçamento para o exercício de 2020 da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, conforme classificação orçamentária e financeira: Natureza da 

Despesa 339030 - Atividade 2855 - Fonte de Recurso 100.  

 

IV. Conclusão 

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, 

relativamente ao fornecimento do produto em questão, é decisão discricionária do Defensor 

Público Geral optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise da Assessoria Jurídica e 

Controle Interno de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente 

procedimento. 

Encaminha-se os presentes autos, para o setor jurídico para análise e posterior 

ratificação do ordenador da despesa, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93.  
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Eis a Justificativa, Salvo Melhor Entendimento. 

 

 Teresina (PI), 30 de abril de 2020. 

 

 
Leonardo Chaves Batista 

Membro/CPL/DPE-PI 
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CONTRATO PARA AQUISIÇÃO ÁLCOOL GEL 70% E 

ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA DPE/PI, PARA ENFRENTAMENTO 

DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE 

DO CORONAVÍRUS (COVID -19) RESPONSÁVEL PELA 

PANDEMIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO 

PIAUÍ, ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO – DPE/PI E A EMPRESA M & M PRODUTOS 

QUIMICOS LTDA, REALIZADO POR DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, NOS TERMOS DAS LEIS Nº 8.666/93 E 

13.979/20. 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA Nº. 5602-2 

CONTA CORRENTE Nº. 56554-7 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 

41.263.856/0001-37, com sede na Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, Teresina - 

PI, através de seu Defensor Público-Geral DR. ERISVALDO MARQUES DOS REIS, brasileiro, 

casado, inscrito no RG nº 1318165 SSP-PI, CPF nº 678.035.473-20, com endereço profissional na 

Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, nesta Capital, a seguir denominada 

simplesmente CONTRATANTE e a empresa M & M PRODUTOS QUIMICOS LTDA, com 

sede na Rua Professor Pires Gayoso, nº 619, Bairro: São João, Teresina/PI, CONTATO (86) 99502-

0400/99432-4044, email: limpezapro1@gmail.com inscrita no CNPJ 21.863.192/0001-30, neste ato 

representada por Tércio Freitas de Medeiros, RG: 1.646.541 SSPPI, CPF: 780.604.863-49, 

denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem em comum acordo firmar o presente 

Contrato, considerando o Processo acima, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993, e Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e suas alterações posteriores, na modalidade 

Dispensa de Licitação nº 006/2020/CLC/DPE-PI, mediante cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. Constitui objeto deste contrato a para aquisição álcool gel 70% e álcool líquido 70% para atender 

as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí, para enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) responsável pela pandemia. 

MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2020/DPE/PI 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020/CLC/DPE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00760/2020/CLC/DPE 
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