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Parecer nº 102/2020 

Processo nº 00821/2020 

Assunto: Aquisição de 1.000 (mil) protetores faciais (face shield) 

 
 
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. 
LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. 
PANDEMIA COVID-19. LEI Nº 13.979/2020. 
PORTARIA CONJUNTA 003/2020 DPE/PI. 
NOTA TÉCNICA TCE/PI Nº 
001/2020.AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) 
PROTETOR FACIAL. FACE SHIELD.  Processo 
instruído justificativa, parecer técnico da 
Comissão Permanente de Licitação e minuta 
do contrato. Observância das normas contidas 
na 8.666/1993. Aprovado com ressalva. 
 

I - RELATÓRIO 

 

1. Vêm ao exame desta assessoria jurídica de gabinete do 

Defensor Público Geral da DPE/PI os autos do Processo Administrativo nº 

00821/2020, pelo qual a instituição pretende adquirir 1.000 (hum mil) 

protetores faciais, “face shield”, por meio de dispensa de licitação. 

 

2. O presente processo administrativo consta os seguintes 

documentos: 

 Memorando nº 196/2020 da Diretoria 

Administrativa com a respectiva justificativa (fls. 

01/08); 
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 Termo de Referência, que delimita os parâmetros 

do objeto a ser contratado por esta Defensoria Pública 

do Estado do Piauí (fls. 09/13); 

 Pesquisa de mercado, a fim de demonstrar que o 

preço registrado é compatível com o mercado e 

observância ao princípio da vantajosidade (fls. 14/15 e 

20/21); 

 Autorização da autoridade competente para 

abertura do procedimento licitatório, bem como 

aprovação do Termo de Referência (fl. 17); 

 Memorando nº 204/2020 da Coordenação de 

Orçamento e Finanças informando que há 

disponibilidade orçamentária para a contratação em 

questão, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), com classificação da despesa: Natureza – 

339030 e 339039 – Fonte de Recurso 100 - Projeto – 

2855 (fl. 23); 

 Portaria nº503/2019 de nomeação da Comissão 

Permanente de Licitação desta DPE/PI e sua publicação 

no DOE/PI (fl. 25/26); 

 Documentos da empresa, documentação pessoal 

do seu representante, dados bancários e certidões 

negativas que atestam a regularidade fiscal e 

trabalhista  da contratada (fls. 27/48);  
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  Termo de Justificativa de dispensa nº 007/2020 da 

Comissão de Licitação e Contratos (fls. 49/62); 

 Minuta do instrumento contratual (fl. 63/72); 

 

03. Quanto à formalização do processo de licitação, percebe-se 

que foi autuado, protocolado e numerado, em consonância com o disposto 

no artigo 38, caput, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

04. É o relatório, onde passo a opinar. 

 
II- DO FUNDAMENTO 

 
05. Inicialmente, cumpre salientar que nos moldes do art. 38, 

inc. VI da Lei nº 8.666/93 o processo administrativo de contratação 

pública deve ser instruído, entre outros documentos, com “pareceres 

técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 

inexigibilidade”.  

 

DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR 
DISPENSA DE LICITAÇÃO  

 
6. A Constituição Federal, ao tempo em que estabelece o 

princípio licitatório, prevê também a possibilidade de o legislador 

estabelecer exceções ao dever geral de licitar:  

Art. 37, 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 
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efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 

as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações.  

7. Tais exceções encontram-se especialmente dispostas pela Lei 

nº 8.666/93, que traz normas gerais de licitação e contratos para a 

Administração Pública em todos os seus âmbitos:  

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.  

8. Dentre as possibilidades de contratação direta, previstas pela 

Lei nº 8.666/93, têm-se as hipóteses de inexigibilidade (art. 25), as 

situações de licitação dispensada (art. 17) e de licitação dispensável (art. 

24). Esta última exceção legal ao dever geral de licitar refere-se 

especificamente ao caso em análise.  

9. A contratação direta por dispensa de licitação deve 

fundamentar-se em um dos incisos do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Nestas 

hipóteses, o legislador faculta ao administrador a realização da licitação, 

pois, apesar de haver viabilidade de competição, a competência fica 

inserida no campo da discricionariedade administrativa. Precisamente por 

constituírem exceção ao dever geral de licitar, a interpretação dos 

dispositivos legais deve ser feita em sentido estrito.  

10. As hipóteses de licitação dispensável podem ser divididas em 

quatro categorias: em razão de situações excepcionais; em razão do 

objeto; em razão da pessoa; em razão do pequeno valor (DI PIETRO, 

Direito Administrativo, 2018, p. 484). 
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11. Conforme justificativa acostada aos autos (fls. 02/08), a 

contratação direta por dispensa foi fundamentada na Pandemia do COVID-

19, ou seja, na emergencialidade da contratação ora requerida.  

12. Na Lei Geral de Licitações e Contratos, temos no inciso IV do 

art. 24 da Lei nº 8.666/93, abaixo transcrito, a previsão dessa hipótese. 

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 prejuízo 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;  

13. Na hipótese, o legislador admite a dispensa de licitação em 

razão de situações emergenciais, pois o tempo necessário à licitação é 

incompatível com a urgência da contratação e com o atendimento do 

interesse público.  

14. Ressalta-se que nestes casos a contratação deve limitar-se 

aos bens e serviços necessários ao atendimento da situação emergencial 

ou calamitosa. Por óbvio, a lei não autoriza a contratação de qualquer bem 

ou serviço.  

15. Tratando-se de licitação dispensável baseada em situação 

excepcional de emergência ou calamidade surgida por conta da pandemia 

do COVID-19, foi aprovada a Lei nº 13.979/2020, que trata sobre as 

contratações indispensáveis para o combate à doença. Vejamos, com 

grifos nossos: 
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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 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 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus. 

§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro 

nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial 

específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, 

no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º 

da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do 

contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, 

o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação 

ou aquisição. 

(...) 

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. 

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.           

(...) 
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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;            

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. 

(...) 

Art. 4º-H  Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de 

duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por 

períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de 

enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde 

pública. 
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16. É notório que a utilização de protetores faciais, juntamente 

com máscaras, diminui bastante o risco de propagação do vírus, assim 

como outras medidas já adotadas pela Defensoria Pública, a exemplo do 

estabelecimento da quarentena e trabalho remoto de seus membros e 

servidores, razão pela qual sua aquisição enquadra-se nos bens e insumos 

de que trata essa lei. 

17. Não obstante, o art. 4º-B diz ser presumível a situação de 

emergência quando da aquisição de tais bens. Mesmo sem tal previsão 

legal, por óbvio que se mostra urgente a compra das “face Shields”, tendo 

em vista as orientações dos governos Estadual e Municipal, bem como 

recomendações da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, 

já que evita a proliferação de gotículas expelidas entre a pessoas. 

18. Vale ressaltar que, embora com o estabelecimento do 

trabalho remoto no âmbito da DPE/PI, por meio da Portaria GDPG/CG nº 

007/2020, datada de 11 de junho de 2020, prorrogado até 05 de julho de 

2020, a higienização correta do ambiente de trabalho é essencial para a 

manutenção da segurança e saúde de todos os servidores e assistidos, 

sobretudo quando do reestabelecimento das atividades e atendimentos 

presenciais. 

19. O art. 4º-E elenca os elementos necessários no termo de 

referência para que a contratação direta possa ser fundamentada na Lei 

13.979/2020. Observa-se que todos os elementos (declaração do objeto, 

fundamentação simplificada, descrição resumida da contratação, requisitos 

da contratação, critérios de pagamento e estimativas de preços) foram 

prontamente atendidas nos termos de justificativa e de referência 

apresentado (fls. 02/11). 
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20. Observa-se também que a contratação se dará por prazo 03 

(três) meses, inferior ao limite estabelecido pelo art. 4º-H da Lei nº 

13.979/2020 e que há pertinência entre a situação de emergência 

caracterizada e o objeto do futuro contrato.  

21. Há de se ressaltar ainda o que prevê o art. 26 da Lei 

8.666/1993: 

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.  

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;  

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.  

22. In casu, a caracterização da situação emergencial (inciso I) 

encontra-se devidamente delineada através dos seguintes documentos 

encontrados nos autos: Justificativa da Diretoria Administrativa acerca 

contratação (fls. 02/08); Termo de referência (fls. 09/13), Termo de 

Justificativa de Dispensa de Licitação emitido pela CPL (fls. 49/62).  

23. A razão da escolha do fornecedor (inciso II) e a justificativa 

do preço (inciso III) estão devidamente fundamentadas nos seguintes 
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documentos encontrados nos autos: Pesquisa de mercado (fls. 14/15 e 

20/21), Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação emitido pela CPL 

(fls. 49/62), Certidões de regularidade fiscal/tributária e trabalhista da 

empresa a ser contratada, Certificados de inscrição cadastral, documentos 

pessoais do representante da empresa contratada e dados bancários (fls. 

27/48). O fornecedor escolhido apresentou o menor preço para o objeto 

contratado, dentro da pesquisa de mercado realizada, encontrando-se 

ainda devidamente habilitado para ser contratado pela Administração 

Pública. 

 

DA ANÁLISE DA MINUTA CONTRATUAL 

 

24. Analisando-se a minuta contratual juntada às fls. 63/72 do 

presente auto, verifica-se que observa os requisitos e cautelas 

recomendados pela Lei nº 8.666/93, especialmente as cláusulas 

necessárias (art. 55), a compatibilidade com o termo de justificativa de 

dispensa de licitação e com a proposta selecionada (art. 54, §2º), bem 

como os elementos formais previstos pelo art. 61.  

25. Por fim, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93, 

impõe-se que a Autoridade Superior competente ratifique o Termo 

de Justificativa nº 006/2020-CLC/DPE-PI (fls. 47/60) e que seja 

determinada a publicação de extrato da ratificação na imprensa 

oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos 

atos. Ressalta-se que tal publicação não afasta a necessidade de 

publicação também do extrato do contrato, após a sua assinatura, nos 

termos do art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

 

85



                                                                                 
 

Gabinete da Defensora Pública Geral 

Assessoria Jurídica 

12 
 

III – CONCLUSÃO 

 
26. Ante todo o exposto, OPINA-SE favoravelmente à 

regularidade da dispensa de licitação para a aquisição de 1.000 (mil) 

protetores faciais (“face Shields”), junto à empresa GALVANNE RIVERA 

CAVALCANTE BORGES ME (ART IMPACT), CNPJ 07.087.863/0001-97, com 

fundamento no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, bem como Lei 

13.979/2020, destacando-se a necessidade de observância ao 

disposto no item 25.  

27. APROVA-SE ainda a minuta contratual juntada aos autos, 

tendo em vista que atende os requisitos e cautelas recomendados pela Lei 

nº 8.666/93.  

28. É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior.  

Teresina(PI), 17 de junho de 2020. 

 
 
 
 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 
Defensora Pública e Assessora Jurídica  

Matricula nº 2085089 
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