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SMOBI/DIADI/AJU-OB1/ Nº 07/2020 
Belo Horizonte 07 de julho de 2020. 

Ref.: Processo 01 .038.378/20-39 - Justificativa - contratação emergencial - aquisição de itens de 
proteção álcool em gel , máscaras e luvas - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia e, no dia 

20/03/2020, o Ministério da Saúde declarou, por meio da Portaria nº454, o estado de transmissão 

comunitária em todo o território nacional. 

Sabe-se que o Coronavírus, responsável pela COVID-19, é transmitido por gotículas de saliva e secreção, 

que permanece ativo em superfícies, com duração variada, e tem alto índice de transmissibilidade. Entre 

as recomendações para reduzir o seu contágio estão o uso de máscaras, álcool em gel e luvas pelos 

trabalhadores. 

Diante das orientações do Ministério da Saúde e recomendações da OMS, o Poder Executivo, por meio 

dos Decretos 17.298 de 17/03/2020, 17.332 de 16/04/2020 e 17334 de 20/04/2020, estabeleceu normas e 

diretrizes para o enfrentamento da COVlD-19, durante a pandemia, no Município de Belo Horizonte. 

Considerando que esse enfrentamento requer medidas de proteção e prevenção, a contratação de 

insumos de proteção individual para a prevenção de contágio e transmissão, torna-se de extrema 

necessidade. Dentre elas, a capacidade do Órgão dispor desse material para uso dos agentes públicos , 

seguindo as orientações dos órgãos oficiais de saúde. 

Considerando que, embora a maioria dos servidores e agentes públicos da SMOBI estarem em regime de 

teletrabalho, algumas atividades estão sendo realizadas presencialmente, o que justifica a necessidade de 

.f!' se ter um estoque mínimo como medida de prevenção para atender e proteger a saúde desses servidores 

e agentes públicos 

Considerando que não há Ata de Registro de Preço vigente para esse material e que não constam no 

almoxarifado da SMOBI esses itens, justificamos a necessidade de aquisição por meio de dispensa, 

conforme art Ida Lei 8.666/93 e/e caput do art 4º da Medida Provisória 926/2020 e da Lei 13.979/2020. 
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PARECER JURÍDICO AJ/SMOBI Nº 023/2020 

Belo Horizonte , 23 de julho de 2020 . 

Processo nº: 01-048.487/20-09 
Fornecedora: PHLIFE Hospitalar Ltda . 
Objeto: Aquisição de gel antisséptico sanitizante de mãos 70° para a SMOBI -
Código SICAM 81031 . 

1 - RELATÓRIO 

Ementa: 
emergencial 
13.979/2020 
requisitos 
Ressalvas. 

Contratação direta 
art. 4° da Lei 

Preenchimento dos 
Possibilidade 

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

direta da empresa PHLIFE Hospita lar Ltdü ., nos termos do art. 4° da Lei 13.979/2020 

para fornecimento de "70 (.'>ole11ta) frascos ele gel antisséptico .sanitizante de mãos 

70° para a SMOBI . . , 

2 . Segundo a Diretoria Administrativa da Secretar ia Municipa l de Obras e 

1 nfraestrutu ra DIAD/O8I os materiais visam a proteçao dos servidores púbHcos 

durante a pandemia do Covid-19 (sic) . 

[ ... ]. 
Considerando que esse enfrentamento (d a COVID-19) req uer med idas de 
proteção e prevenção, a contratação de insumos de proteção ind ividual para 
a prevenção de contágio e transm issão. torna-se de estre ma necess idade. 
Dentre elas, a capacidade do Órgão d;spor desse materi2I para uso dos 
agentes públ icos, segu indo as orientações do órgãos oficiais de saúde. 

Considerando que, embora a maioria dos serv idores e agentes p(Jbl :cos da 
SMOBI estarem em regime de teletraba lho, algumas ativ idades estão sendo 
real izadas presencialmente. o que justifica a necessidade de se te r um 
estoque mínimo como medida de prevenção para atender e proteger a 
saúde desses servidores e agentes públ icos . 

Cons iderando que não há Ata de Reg istro de Preço vigente para esse 
material e que não constam no almoxarifado da SMOBI esses itens, 
justificamos a necessidade de aquis ição por meio de dispensa, conforme 
art. 1 da Lei 8.666/1993 c/c caput do art. 4° da Med ida Provisória 926/2020 e 
da Lei 13 979/2020. 
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3. Subsidiam a presente análise a seguinte docurnentaçao constante dos autos: (i) 

Formulário Solicitação de Compras/Serviços subscrito pelo Gerente de Logística da 

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

subscrito por servidora da Diretoria Administrativa , 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 - COVID-19"; (iv) 

Cópia do Decreto nº 17.332, de 16 de abril de 2020 , que "Torna obrigatório o uso de 

máscaras, restringe o acesso de clientes em estabelecimentos comerciais durante a 

Situação de Emergência em Saúde Pública no Município e dá outras providências."; 

(v) Cópia do Decreto nº 17.334, de 20 de abril de 2020 "Declara estado de 

calamidade pública no Município ele Belo Horizonte, em razão da necessidade de 

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

da população contra o Coronavírus - COVI0-19"; (vi) Ofício SMOBI/DIADI/ AJ-OBI/ 

Nº 07/2020, subscrito pelo Gerente de Logística da SMOBI, contendo aprovação do 

Secretário da SMOBI ; (vii) cópia de 04 (quatro) orçamentos e mapa de preços com 

03 (três) preços e indicação da empresa PHLife Ltda. que ofertou o segundo menor 

preço para a contratação, subscrito pela servidora da Diretoria Administrativa , 

responsável pela pesquisa de preços; (viii) formulário Dispensa de Licitação, 

subscrito pelo Gerente de Logística da SMOBI; (ix) Relatório da Situação do 

Fornecedor do Sistema Único de Cadastro de Fornecedor - SUCAF emitido ern 

10/07/2020, demonstrando regularidade cadastral na data deste Parecer; (x) E-mail 

encaminhado ao Secretário da SMOBI pe la Secretaria Executiva da Câmam de 

Coordenação Geral, em 18 de maio de 2020, informando sobre a aprovação da 

despesa; (xi) Disponibilidade Orçamentária e Declaração para os efeitos da LC 

101 /00, ambas datadas em 02 de junho ele 2020, sem a assinntura do Subsecretário 

Municipal de Planejamento , Gestão e Finanças e com inforrnaçao subscrit.:~ pela 

servidora Cláudia Veiga Parreira ela Diretoria Administrativa de que os documentos 

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

Em síntese, é o relatório . Passo a opinar. 

( 1 
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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 técnica 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 

legitimidade. 

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

Constituição da Repúbl ica de 1988 estabelece o princíp io da obrigatoriedade de 

licitação para as contratações realizadas pela Administração Pública, senão vejamos 

a redação do seu art. 37 , XXI: 

Art. 37 . A administração públ ica direta e ind ireta de qualquer dos Poderes 
da Un ião, dos Estados, do Distrito Federa l e dos Mun icípios obedecerá aos 
princípios de legal idade, impessoalidade, mora lidade, publicidade e 
eficiência e, também , ao segu inte 
[ . . . ). 
XXI - ressalvados os casos especificados na leg islação, as ob ras, serviços , 
compras e al ienações serão contratados med iante processo de lic itação 
pública que asseg ure igualdade de cond ições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento , mantidas as 
condições efetivas da proposta , nos te rmos da lei , o qual somente perm ifüá 
as exigências de qual ificação técn ica e econôm ica ind ispensáveis à garantia 
do cumprimento das ob rigações. 

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 , formal e 

impessoal que garanta igualdade de condições a todos os concorrentes , alcançando 

a melhor proposta para a Administração e respeitando o desenvolvimento nacional 
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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 existência 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 Diretoria demandante pretende adquirir "70 

(setenta) frascos de gel antisséptico sanitizante de mãos 70°. " para proteção 

individual dos agentes públicos municipais como medida de prevenção de contágio e 

transmissão da COVID-19, seguindo as orientações dos órgãos oficiais de saúde . 

11 . Compulsando-se os dispositivos da sobredita Lei 8.666/1993 , depreende-se que 

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

em virtude do contágio e transmissão da COVID-19 e, nesse sentido , poder-se-ia 

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

sobredito Diploma, verbis : 

( ' 

Art. 24 . É dispensável a licitação : ( 
[ . . ] 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade públ ica, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar pre juízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras , 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares , e 
somente para os bens necessários ao atendimento e.la situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e se rviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta} dias 
consecutivos e in interru ptos , contados da ocorrência da emergência 
ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos ; 
[ ... ] (destaques acrescidos) 

1 Art. 3Q. A licitação destina-se a garantir a observância do pr incípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a adm inistração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conform idade com os principias básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moral idade, da igualdade , da publ icidade, da probidade 
administrativa , da vinculação ao instrumento convocatório , do julgamento objetivo e dos que lhes são ~ 
correlatos. '("'l 
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12. Contudo, por se tratar de aquisição voltada à prevenção de contágio e 

transmissão 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 internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 

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

de licitação. 

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 públicas 

necessárias ao enfrentamento da doença com o intuito de minimizar a ocorrência de 

potenciais prejuízos decorrentes da sua propagação. 

14. Por se tratar de uma norma temporária , enquanto perdurar a situação anormal 

causada pela COVID-19, aplica-se as suas disposições às contratações voltadas 

para o seu enfrentamento que irão prevalecer sobre a Lei 8.666/1993 (normas gerais 

sobre licitações e contratações públicas) , com base no Princípio da Especificidade 

insculpido no §2º do art. 2° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro -

Llt'JDB, ipsis litteris: 

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terc'.l vigor até que 
outra a modifique ou revogue. 
§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare , 
quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a rnatériél 
de que tratcJva a le i anterior. 
§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já 
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. 
[ .. . ] 

15. Em que pese a norma especial nao revogar a geral, elas criam um campo para a 

2 No âmbito do Município de Belo Horizonte, por meio do Decreto nº 17 297, de 17 ele março de 2020, 

0 Poder Executivo declarou situação anormal caracterizada como Situação de Emergência em Saúde \ 
Pública no Município de Belo Horizonte em razão da necessidade de ações µara conter il 

propag~ção de infecção virai , bem como de preservar a saúde da população contra o Coronaví rus -· 
COVID-19. No âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, a situação foi declarada pelo 

Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020. ( 
Página 5 de 10 Rua Guajajaras, 1.107, 18º andar, Bairro Lourdes - CEP 30.180.105 -- BH/MG 
Processo n.º 01 -048.487/20-09 



_0' ~- PREFEITT.JRA MUNlCiPAL 
\;; _, · DE BELO HORIZONTE 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

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. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive 
de engenl1aria , e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coron avírus de 
que trata esta Lei ( 1 

§ 1 º 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 fu!cro nesta Lei 
serão imediatamente disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede 
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 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na 
Receita Federal do Brasil, o prazo con tratual , o valor e o respectivo 
processo de contratação ou aquisição. 
[ .. . ]. 

17. No caso dos autos, verifica-se que a aquisição de frascos de álcool gel para 

atender à SMOBI tem como justificativa a proteção à CO\/I0-19, fato que requer 

medidas excepcionais, conforme ressalta rvla rçal Justen Filho no prefácio do livro 

CO\/IO-19 e o Direito Brasileiro3 : 

Nesse contexto, a pandemia da Covid-19 produziu evidência em diversos 
setores. De modo direto, colocou em risco a saúde e a vida das pessoas. 
Porém, seus reflexos indiretos são tão complexos que não conseguimos 
ainda equacionar a sua dimensão 
Sob o prisrn8 do direito administrntivo, tomou-se evidente a dificulclade de 
solucionar problemas tão amplos valendo-se de institutos, regras e 
princípios de outro tempo. [ .. ]. 

Ern outras palavras, as exigências ela crise tomaram evidentes as 
deficiências do direito administrativo herdado do século passado. Isso 
conduziu à edição de diversas inovações legislativas e regulamen tares, que 
buscam produzir soluções compatíveis com a gravidade dos problemas 
enfrentados 

3 Covid-19 e do Direito Brasileiro; Justen, Pereira, Oliveira & Talamini advogados, 2ª edição, 2020. 
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18. Em termos de forma, a contratação direta em análise exige a presença de 

requisitos de ordem temporal, material e procedimental. Quanto ao requisito 

temporal , a casuística deve demonstrar a existência da emergência durante a 

ocorrência da propagação do coronavírus. No que pertine aos requisitos de ordem 

material , estes se referem à configuração dos fatos geradores da dispensa, 

conforme previsto expressamente no art.4º B da multirreferida lei. 

4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, 
presumem-se atendidas as condições de: 

1 - ocorrência de situação de emergência; 
li - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
Ili - 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. 4°-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. 
Art. 4°-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 simpl ificado a 
que se refere o caput conterá: 
1 - declaração do objeto; 
li - fundamentação simplificada da contratação; 
Ili - descrição resumida da solução apresentada, 
IV - requ isitos da contratação; 

V - critérios de medição e pagamento; 
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um cios 
seguintes parâmetros. 
a) Portal de Compras do Governo Federal; 
b) pesquisa publicada em mídia especializadcJ; 
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; 
d) contratações similares ele outros entes públicos; ou 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 
VII - adequação orçamentária. 
[ ... ]. 

19. Como se vê, para a incidência da hipótese de contratação direta ern testilha ao 

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. 
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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 Diretoria Administrativa informa que em decorrência do coronavírus (i) necessita 

de adquirir um estoque mínimo para atender e proteger a saúde dos servidores e (ii) 

que não há Ata de Registro de Preços vigente e (iii) não consta esses materiais no 

almoxarifado da SMOBI. 

21 . Quanto ao procedimento para a contratação, a norma exige a elaboração de 

termo de referência contendo (i) declaração do objeto; (ii) fundamentação 

simplificada da contratação; (iii) descrição resumida da solução apresentada; (iv) 

requ isitos da contratação; (v) critérios de medição e pagamento;(vi) estimativas dos 

preços obtidos por meio de pesquisa realizada com os potencia is fornecedores; e 

(vii) adequação orçamentária. 

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

a) o Termo de Referência atende ao disposto no art 4°-E, § 1°, 1 a V, da Lei nº 

13.979/2020; 

b) o processo está devidamente instruído com estimativa de preço obtida por meio 

de pesquisa realizada com os potenciais fornecedores, em atendimento ao 

disposto no art. 4°-E, § 1°, VI. 

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

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

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

competente autorização para a regularidade do fe ito. 

4 Art. 4° - A elaboração do Termo de Referência compete ao órgão ou entidade demandante da 
contratação, ouvido, necessariamente, o órgão responsável pela licitação e/ou contratação. 

[ ... 1. 
§ 3° _ o Termo de Referência deverá ser devidamente aprovado pela autoridade competente, sob 
pena de nulidade 
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Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

24. Sobre a estimativa de valor, observa-se que os autos foram instaurados pela 

Diretoria Administrativa em nome da empresa Phlife Hospitalar Ltda. que apresentou 

o segundo menor preço na pesquisa realizada . Nos autos, consta orçamento da 

empresa Realoharma Distribuidora de Medicamentos Ltdn. que apresenta o preço 

unitário de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos), sendo que a indicada apresentou 

o preço de R$ 14,56 (quatorze reais e cinquenta e seis centavos). Assim, deve a 

Diretoria apresentar justificativa para a razoabilidade do preço da eventual 

contratação da empresa Phlife Hospitalar Ltda. 

25 . A proposto, observa-se que a razão social constante do cadastro no Sistema 

OPUS (PHLIPE HOSPITALAR) diverge da registrada no Sistema Único de Cadastro 

de Fornecedores - SUCAF (PHLIFE HOSPITALAR LTDA.) e, nesse sentido, 

reco111endamos que a Diretoria Administrativa verifique a regu laridade dos dados 

informados nesses siste111as. 

26. No que pertine à adequação orçamentária, verifica-se que não constam dos 

autos a Declaração de Disponibilidade Orcamentária e n prevista nn LC 101/2000, 

bem como a aprovação da despesa pela Câmara de Coordenação Geral - CCG, nos 

moldes do Decreto 16.729/2017, devendo ser providenciados tais documentos para 

a reQ_.!c!laridade do feito . 

27 . Quanto à situação cadastral da pretensa contratada, verifica-se a sua 

regularidade no relatório do Sistema Único de Cadastro de Fornecedor -· SUCAI= 

constante dos autos na data deste parecer. 

28. Por fim , aindé! sob o ponto de vista procedimental, da análise das regras acima 

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

necessidade de comunicar r::l autoridade superior parn ratificar e publicar a dispensa 

de licitação, e, nesse sentido, na qualidade de norn1a geral , entende-se pela 

aplicação do art. 26 da Lei 8.666/1993 ao caso em testilha, ipsis litteris: 
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,t-\ 1 t 20 As d1sµo11sri :-. µw vis lus 111J::; §§ 2" u 11" do 011 17 o 110 I11cIs0 Ili e 
scgu111tes do cirl 24, m; situações do lnexig1bilidélrf0 rereridas no art 25, 
11ecessari.:i111~111e jusl1f1cudC1s, o o relardamenlo previslo 110 final do 
par ~191 :1fll único do ,11 t 13" desta Lt.J1 deve, ~o ser co111unicados, dentro de 3 
l três) dias, ê't ,.llltornt:ide superior, parn ralificoçêo e publicaçao na imprensa 
of1c1,1I, no prazo du 5 (t:111co) dias, co1110 condiçao µam a eíicacia dos atos 

20. Considerando o exposto, é de notar que há e lementos nos autos que permitem 

concluir que a demora pnra a contrataçt'lo poderá acarretar prejuízos a vida humana 

em decorrência do coronavlrus 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 vistn jurídico-formal, opina-se pela 

possibilidade da contratação direta, forte no art . 4º da Lei 13.979/2020, devendo ser 

obse rvada a ressalva contidé! nos itens 23, 24, 25 e 26 deste Opinativo. 

3 "1. Registre-se que no cc1so d,1 co11trn téJ çi;io deverá ser providenciada a sua 

disponib il ização imedia ta em sitio oficic1I especifico I1n rede 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 201 ·1. o nome do 

con tra tado. o 11 t'm1ero cie sua inscrição na Receita Federal do Bras il , o prazo 

contra tual. o valor e o respectivo processo de contra tação ou aqu Is1ção, em 

obediência ao disposto no a ri . 4°, § 2°, ci::i Lei nº 13. 979/2020. 

32 . Os autos deverão ser numerados e suas fo ll1as rub ricadas por servidor lotado na 

Diretoria Admin istrativa da SMOBI. 

É o parecer, salvo rnelri?'izo. 

r12r:i/ A -. /~ 
Patnc,a de Figueiredo e Paula -· 

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

Jtlí~,aMucc, 
Daniel - OAB/MG OABIMG102. 711 

Diretor Jurídico - DJ-SD / Delegação 
PGM nº 027/201 9 

Superintendência de 
Desenvolvimento da Capita l -

SUDECAP 
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. 1 NÚMERO DATA PROCESSO 

D
.. PREFEITURA MUNICIPAL 

\~ . , .,, DE BELO HORIZONTE 
NOTA DE EMPENHO 001090 17/08/2020 01-048.487/20-09 

CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO UNIDADE ADMINISTRATIVA 
2700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 11 00 SERVIÇOS ADMINISTHATIVOS E FINANCEIROS 

CÓDIGO UNIDADE GESTORA CÓDIGO UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA 
2700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ,,.1100 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

FICHA TIPO DE CRÉDITO 
) 

PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA/ ITEM DESPESA! FONTE RECURSO 1 FONTE ANALÍTICA 
44 15 ORCAMENTAR/O f 5.452.057.2.900.0009 339030 - 31 0300 1 - 00 

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

ESPkIE TIPO DE COTA TRIMESTRE DA COTA MODALIDADE LICITAÇÃO Nº/ANO LICITAÇÃO CCG 
ORDINARIO ADICIONAL TERCEIRO DISPENSA 20/2020 

Lei 13878/2020 Art. 4º - Caput 

CREDOR ENDEREÇO 
11 8679 - PHLIFE HOSPITALAR LTDA. - ME RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL. 212 • SALA 4 - CAMARGOS. BELO 

HORIZONTE/MG 

CNP) ,\ PROPÓSITO 'EMPENHO 

\ 
Nº CARTÃO lNSCR. MUNlClPA\. \ lNSCR. 'ESTADUAL 1 T'E\.'EfONE \ C'EP 

29.474.250/0001-45 1.063.150.001-1 0031132890004 (31) 3054-0190 30520540 

VÍNCULO DA DESPESA 

\ 
Nº I.J. 

1 

N" I.J. INGRESSO 

1 f , CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE NÃO 

REQUISIÇÃO / PEDIDO 
00000011 

ITEM\ CÓDIGO \ QUANTIDADE \ uNID\ ESPECIFICAÇÃO 1 PRZ l PREÇO UNITÁRIO! PREÇO TOTAL 

1. 8 1031 7 0 0000 FR GEL ANTISSEPTICO SANITI ZANTE DE MllOS TI 5 1 4 5600 1.01 9,20 

BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO HI DRATADO, I NC0L0R , 

BACTERICIDA, TEOR ALCOÓLICO ·10 º TN ?M, 
FRASCO COM VALVULA DOSADORA TI PO PUMP n u 
FLI P TOP . . COM 1KG, VARI M,:!\o AC EITÁVEL m :: 
ATÉ 12 % MARCA : I NDALABOR 

LOCAL DE ENTREGA: 030660 - RUA GUAJAJARAS, 1107 TÉRREO - BAIRRO CENTRO BH/MG - CEP: 30180-912 

SALDO ANTERIOR: 1.620,00 1 SALDO ATUAL: 600,80 l VALOR TOTAL: 

~~:i.~~~~~CAifc~~c~~s~E~!~~~~ I-. AQUI SIÇÃ O DC 70 ( SETCNT,', ) FRASCOS [>E .1,LCOOL EM GEL p.:;RA A SECRETARIA MUNIC I PAL DE 05RI\C E 

J N f lv\ESTRUTUf,A - ,:11QB1 . 

OBSERVAÇÃO _ lllSI<-Ao DE 70 ISEtENThl FRAfCOS DE: 11.LCOOL EM GEL PARA A S ECRETAHP. ~tlJNlC l PhL DE OEiRA:c E 
r.ov1 c-:_ L9 · DE~P:5\tE ~ER~r;:;,~ct"Di.QÉNTf<ÉGA: 05 DIAS , , PARTIR D(l RECEBI MENTO DA N(lT}, DE EM~ENHO, CONfOf<ME TERMO DE REFERÊl•i'~ ] /,. 

1.019,20 

J NFR;\ c.STRUTUF<.:, S.,081RI. oc r,cFE'· ,..t''-11\ SAM" OE~ ADMI NISTRATI\'AS , CONFORME TERMO DE REFE:E'.NCIA . ·t 
P.C.GAMENTO CONFORME TE 10 ~ c .G ~ e, '- · . ' - 1.M.,t/4-iºc;Í.,J 'r:. _ -~ , /f.l_t'➔/_;7 

~ 0- ;,v✓ I Qfa<L< fAn 

EMITTDO POR 
PR034750 - ELIANE APARECIDA SILVA 
BOTELHO 

GERENTE 

Autorizado Eletronicamente 
1114598 . LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA 

Emitido em. 17/08/2020 

)'l / () 3 /20 'JO 

ORDENADOR DA DESPESA 

1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA 

001/001 

. Para validar acesse https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao e informe: o5cj5rp8rSfi4ep. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de 

- Arquivos 
8

_ 159191, MP 2.002-212001 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital de LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617 - CPF 080.120.446-

~§ 17 (por AC Prodemge RFB) 


