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RELATÓRIO FINAL 
CPL MATERIAIS E SERVIÇOS 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 
      

EMENTA: Dispensa de Licitação cujo objetivo é a 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-
HOSPITALAR E MATERIAL DE HIGIENE PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ENFRENTAMENTO 

DA PANDEMIA DO COVID 19, com fulcro no art. 24, 
inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e no art. 4º 
da Lei Federal nº 13.973/20 e suas alterações 
posteriores. 

     1. DOS FATOS 
 

Recebeu esta Comissão Permanente de Licitação – Materiais e Serviços, Ofício de nº 1216/2020, 

oriundo da Secretaria de Educação, no qual solicita o FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E 

MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19,  em virtude da emergência em saúde pública de importância 

internacional. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março de 2020, declarou a pandemia do Covid-

19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).
1
 O termo “pandemia” significa que a doença é 

disseminada em diversos continentes. Identificado, inicialmente, no final de 2019, na cidade chinesa de 

Wuhan, o vírus se espalhou rapidamente para centenas de países, inclusive o Brasil. 

O COVID-2019 causa doença respiratória em quadro que pode variar de leve a moderado, semelhante a 

uma gripe, mas que alguns casos podem ser mais graves, como a ocorrência de síndrome respiratória aguda grave 

e complicações e, em casos extremos, pode levar a óbito. 

A pandemia, naturalmente, acarreta crise no sistema público e privado de saúde, bem como gera 

reflexos negativos na ordem econômica, desafiando as autoridades estatais e a população a adotarem medidas 

preventivas e repressivas para superação da crise em virtude da emergência que a situação requer. 

A emergência pode ser caracterizada como aquela situação decorrente de fatos imprevisíveis que exigem 

imediata providência sob pena de potenciais prejuízos para o cidadão (como, por exemplo, falta de medicamentos 

na rede pública); e que a calamidade pública seriam os fatos provocados por desastres naturais que causam 

grandes prejuízos à região afetada (como no caso das epidemias); 
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Desde o dia 18/03, todas as escolas, universidades e demais estabelecimentos de ensino das redes pública e privada 

do Estado suspenderam seu funcionamento por determinação do Governo do Estado de Pernambuco. A determinação foi 

publicada no Diário Oficial no dia 17/03/2020 e foi motivada pela chegada do coronavírus em diferentes regiões do estado. 

 Diante desse fato, faz-se necessário a aquisição de cestas básicas de alimentos não perecíveis e não 

perecíveis, para atender as necessidades dos munícipes. 

 
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com  a aquisição serão custeadas com a seguinte dotação orçamentária: 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Projeto/Atividade 12.122.4010.8009 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria/Fundo Municipal 
de Educação 

Elemento de Despesa 33.90.32 – Material de Consumo 

Fonte 001.001 -  Recursos Próprios 

 
3. DA PESQUISA DE MERCADO 

 
3.1 Foram realizadas cotações de preços com várias empresas no mercado fornecedor conforme mapa de preços, 

sendo consagrada vencedora por possuir os menores valores e entrega imediata a empresa AJS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.871.166/0001-09 no R$ 41.040,00 (quarenta e um mil e quarenta 

reais) para os itens abaixo: 

ITENS PRODUTO QUANT. 
EMB VALOR 

UNIT 
VALOR TOTAL 

1 Álcool Etílico em gel a 70% 1000 ml 1200 litro R$ 19,80 R$ 23.760,00 

2 Álcool Etílico a 70% 1000ml 1200 litro R$ 11,90 R$ 14.280,00 

3 Máscara descartável tripla com elástico 2000 und R$ 1,50 R$ 3.000,00 

 
Art. 4º - E 
(...) 
 
§ 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. 

 
Desta forma, resta justificado o pedido de realização de Dispensa de Licitação para atendimento a 

situação de emergência em que se encontra todo o país totalmente amparado na legislação vigente que dispõe 

das medidas a serem adotadas ao enfrentamento da pandemia do COVID 19. 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/03/16/escolas-particulares-do-grande-recife-suspendem-aulas-a-partir-de-quarta-feira.ghtml
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3.2 Após a pesquisa de mercado e verificação da empresa que ofertou os menores preços por itens, foram 

solicitados os documentos abaixo para formalizar o processo:  

 
1) Ofício nº 1216/2020 – Secretaria de Educação; 
2) Termo de Referência; 
3) Cotação da empresa: DE. S RIBEIRO COMÉSTICOS; 
4) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da empresa DE. S RIBEIRO COMÉSTICOS; 
5) Cotação da empresa: METRÓPOLES RECIFE; 
6) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da empresa METRÓPOLES RECIFE; 
7) Cotação da empresa: AJS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; 
8) Certidão Simplificada emitida pela junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE; 
9) Documentações dos Sócios;  
10) Documentos da empresa AJS – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; 
 
a) Contrato Social; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
c) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União 
d) Certidão Negativa de Débitos Municipais emitida pela Secretaria de Fazenda Municipal da Prefeitura Municipal 
de Paulista; 
e) Certidão de Regularidade Fiscal emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco; 
f) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF emitida pela Caixa Econômica Federal; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
h) Certidão Negativa de licitação; 
i) Certidão Falência, concordata; 
j) Documento de Inscrição e Atualização no CACEPE – DIAC; 
k) CIM – Cartão de Inscrição Municipal; 
l) Certidão Negativa emitida pela Secretaria da Controladoria do |Governo do Estado de Pernambuco; 
m) Certidão de Débitos Negativa; 
n) Certidão de Regularidade Profissional; 
o) Certidão de Regularidade Profissional – Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pernambuco; 
 
11) Oficio nº 253/2020 da Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços solicitando Parecer à 
Secretaria de Assuntos Jurídicos; 
12) Parecer SAJ/DP nº 106/2020 
13) Portaria nº 1293/2020 do Núcleo Gestor de Licitação (NGL); 
14)  Termo de Autuação; 
15)  Portaria nº 075/2020 da Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços 

 
Foi verificado pela Comissão que a documentação apresentada atende aos requisitos estabelecidos pela Lei 
Federal nº. 8.666/93 e no art. 4º da Lei Federal nº 13.973/20 e suas alterações posteriores. 
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4. DA FUNDAMENTAÇÃO 
 

É sabido que, no Direito Administrativo Brasileiro, a regra é a obrigatoriedade de licitação tanto para 

aquisição de bens como para que haja prestação de serviços para a Administração, tendo como fundamento Legal, 

na norma constitucional, o art. 37, inciso XXI, in litteris: 

“Art.37 – omissis: 

XXI – ressalvados os casos específicos na legislação, às 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 econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

Em situação de anormalidade (estado de necessidade administrativo), o próprio ordenamento jurídico 

reconhece, portanto, medidas excepcionais (legalidade extraordinária) para o atendimento do interesse 

público. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XXI, admite a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações sem a realização de prévio procedimento licitatório em casos especificados na legislação. Os 

casos de contratação por Dispensa de Licitação estão previstos na Lei de Licitação e Contratos, e são situações que 

demandam uma ação rápida e eficaz por parte da administração pública estando prevista no art. 24, inciso IV da 

Lei 8.666/1993.  

O procedimento de licitação objetiva permitir que a Administração contrate aqueles que reúnam as 

condições necessárias para atendimento do interesse público. Mas, como para toda regra a uma exceção, o 

Estatuto de Licitações e Contratos permite como ressalva à obrigação de licitar, a contratação direta através de 

processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, desde que preenchidos os requisitos previstos na lei. 

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; 
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Estabelece o inciso IV do Art. 24, da Lei de Licitações e Contratos que é dispensável a licitação, em 

situações de emergência, onde a inércia da Administração Pública pode acarretar prejuízos a Sociedade, prejuízos 

estes irreparáveis quando se trata de saúde pública. 

Embora já possamos configurar a essencialidade e urgência da realização da Dispensa de Licitação com 

fulcro na Lei nº 8.666/93, toda essa excepcionalidade encontra-se respaldada através da Lei nº 13.979/2020 e 

suas alterações, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do  coronavírus com fulcro no caput do Art. 4º, bem como nos demais que 

disciplinam tais aquisições onde as normas foram flexibilizadas em virtude da situação excepcional que estamos 

vivendo conforme apresentamos in verbis: 

 

 

 
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. 
 
 
 

Com fulcro na Lei nº 13.979/2020 e suas alterações, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus as normas para 

aquisições foram flexibilizadas em virtude da situação excepcional que estamos vivendo e sendo permitida a 

realização de dispensa de licitação. 

Somado a norma federal citamos outros diplomas legais como podemos citar o reconhecimento da 

emergência em saúde pública de importância internacional pelo Senado Federal através do Decreto Legislativo 

Nº 006/2020, Decreto Estadual Nº 48.809/2020 e Decreto Municipal Nº 024/2020. 
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5. DA CONCLUSÃO  
 
 
 
Diante ao exposto, esta CPL – Materiais e Serviços, entende por legítima e viável e opina pelo FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, em favor da empresa AJC 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, C.N.P.J nº 02.871.166/0001-09, situada na Rua escritor Alvaro Lins,108 – 
Afogados – Recife/PE – Cep. 50.830-420, no valor de R$ 41.040,00 (quarenta e um mil e quarenta reais), 
configurada no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e no art. 4º da Lei Federal nº 13.973/20 e suas alterações 
posteriores. O referido processo será publicado na imprensa oficial como condição para eficácia dos atos, 
submetendo ao Exmo. Sr. Prefeito para ratificação e publicação na imprensa oficial. 

 
 
 
 

Paulista, 02 de abril de 2020. 
 
 
 

MANOEL SIMPLICIO BARBOSA FILHO 
Presidente CPL Materiais e Serviços 
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