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JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO 

Os altos riscos decorrentes da pandemia de doença infecciosa virai respiratór ia causada 

pelo agente Coronavírus - COVlD-19 fizeram com que o município declarasse 

Emergência em Saúde Pública em Belo Horizonte. evidenciando-se a necessidade de 

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

população, conforme Decreto Nº 17.297/2020. 

A presente aquisição tem por objetivo garantir o fornecimento de materiais de proteção 

individual (luvas, máscara e álcool gel) para utilização pelos Agentes de Proteção e 

Defesa Civil , a fim de que possam atuar em operações de emergências durante a 

pandemia. 

A SUPDEC - Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, por atuar em situações de 

emergências, está mantendo os serviços de atendimentos presenciais ao público externo, 

24h/7dias da semana e não possui em seus estoques estes itens indispensáveis para 

proteção dos agentes em campo. 

Considerando-se a grande relevância do fornecimento desses itens, que são essenciais 

para proteção das nossas equipes, visando manter as condições adequadas de 

salubridade, higiene e segurança e evitar a proliferação do vírus , sol icita-se a aquisição 

desses materiais com a urgência que no momento se mostra necessária , a fim de que 

não haja prejuízos para as ações de Proteção e Defesa Civil no município. 

Belo Horizonte, 01 de julho de 2020. 
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PARECER JURÍDICO AJ/SMOBI Nº 022/2020 

Belo Horizonte , 23 de julho de 2020. 

Processo nº: 01 -048.489/20-26 
Fornecedora: PHLIFE Hospitalar Ltda . 
Objeto: Aquisição de gel antisséptico sanitizante de mãos 70° para a SUPOEC -
Código SICAM 81031 . 

1 - RELATÓRIO 

Contratação direta Eirhmtn : 
f;- mergencial 
·13.979/2020 -
1'\~qu is itos 
r~Gs:.;a ! ·✓ a!:>. 

art. 4° da Lei 
Preenchimento dos 

Possibilidade 

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

direta da empresa PHLIFE Hospitalar Ltda ., nos termos do art . 4° da Lei 13.979/2020 

para fornecimento de "70 (setenta) frascos de gel antisséptico sanitizante de mãos 

70° para a SUPOEC. " 

2 . Segundo o Subsecretário de Proteção e Defesa Civil da Secretaria Mun icipc1 I de 

Obras e Infraestrutu ra - SUPOEC/SMOBI os materiais visam a proteção dos 

servidores públicos durante a pandemia do Covicf-19 (sic) . 

[. ). 
A presente aquisição tem por objetivo garantir o fornec imento de mt1teriais 
de proteção indiv idual (luvas, máscaras e álcool gel) par3 utilizaçc:1 0 pelos 
Age ntes de F'ro teção e Defesa Civil, é] fim de que possam alt.u r em 
operações de emergências du ran te a pa ndemia 

A SUPDEC - Subsecretaria ele Proteção e Defesa Civ il, por c1tum em 
situações de emergências , está mr-rntendo os serviços de atendimentos 
presenciais ao públ ico externo 24h/7d ias da semana e 1180 possui em seus 
estoques estes itens ind ispensáve is para proteção elos agentris em ccim r o 

Considerando-se a grand e relevãnciéJ cio fornec imento desses ite11 s. que 
são essenciais para a proteção das nossas equipes, visrn1do 111 ,rntor ,J_, 
cond ições adeq uadas de salubridades, higiene e secJ urança e evit:1 r ~1 
prol iferação do vírus, sol icita-se a aquisição desses rnateriois co1 11 ( l 

urgência quo momento se mostra necessária, a f im el e que ni:10 t1 aj3 
prej uízos para as ações de Proteção D Defesa Civi l no rmrn icípio. 

3. Subsid iam a presente análise é:.l seg 11inte docurne11 U.1ção constante dos autos: (i) 

Formu lário Solicitação de Compras/Serviços subscrito pelo Gerente de Logística da 
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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 17.334 , de 20 de abril de 2020 "Declara estado de 

calamidade pública no Município de 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 - COVID-19."; (iv) 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"; (v) Cópia do Decreto nº17.332, 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."; (vi) Justificativa subscrita pelo Subsecretário de Proteção e 

Defesa Civil; contendo aprovação do Secretário da SMOBI ; (vii) cóp ia de 04 (quatro) 

orçamentos e mapa de preços de 03 (três) empresas e indicação da PHLife Ltda. 

que ofertou o segundo menor preço , subscrito pe la servidora da Diretoria 

Administrativa , responsáve l pe la pesquisa de preços ; (v iii) fo rmulário Dispensa de 

Lic itação, subscrito pelo Gerente de Logística da SMOBI ; (ix) Relatório da Situação 

do Fornecedor do Sistema Único de Cadastro de Fornecedor - SUCAF em itido em 

10/07/2020, demonstrando regu laridade cadastral na data deste Parecer . 

Em síntese, é o relatório. Passo a op inar. 

li - FUNDAMENTAÇÃO 

4. Preliminarmente, ressalta-se que tl presente manifestação tem como objetivo 

ava liar o presente pedido de contratação direta sem li citação, sob o prisma 

estritamente jurídico-forma l. Nesse sentido, não serão objeto desta análise aspectos 

relacionados ao mérito administrativo, tampouco questões de natureza 

em inentemente 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 
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teor são presumidas em virtude de seu encaminhamento pelos órgaos competentes , 

devidamente ass inados por agentes públ icos, os qua is possuem presunção de 

legitimidade. 

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

Constitu ição da Repúbl ica de 1988 estabelece o princíp io da obrigatoriedade de 

lic itação para as contratações real izadas pela Adm inistração Públ ica , senão vejamos 

a redação do seu art. 37 , XXI : 

Art. 37 . A adm inistração públ ica direta e indireta de qua lquer dos Poderes 
da Un ião, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mun icíp ios obedecerá aos 
pri ncípios de leg alidade, impessoa lidade, moral idade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
[ ... ]. 
XXI - ressalvados os casos especificados na leg islação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contra tados mediante processo de licitação 
públ ica que assegure igualciade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusu las que es tabeleçam obrigações de pagamen to, mantidas as 
condições efetivas du propos ta, nos termos da lei , o qua l somen te perm itirá 
ci s exigências de 4u al1f1caç5o técn ica e econôm ica ind ispensáveis á garantia 
do cumprimento das obrigações 

7. O princípio da obrigatoriedade de lícitação é corolário do princípio da 

impessoalidade e da isonom ia , os qua is não pe rm item que a Ad ministração esco lha 

te rce iros que com ela írão contratar a seu livre arbít rio. Assi m , faz-se m ister que a 

contrn tação de serv iços/materiais seja submetida a processo objetivo, form al e 

impessoal que ga ranta igualdade de cond ições a todos os co ncorrentes , a lca nçando 

a melhor proposta pa ra a Adm inístraç~o e respe itando o desenvolvimento naciona l 

sustentáve l (triplo objetivo da licitação - art. 3°1 da Lei nº 8.666 , de 1993). 

8. Contudo, convém não olvidar que o próprio Texto Ma ior admite a existência de 

ressalvas à obrigatoriedade de licitação néls hipóteses previstas em lei, conforme se 

depreende da lei tu ra da norma constituciona l suso transcrita. 

g_ Como regra gera l, él Lei 8.666/1 993 , também denominacl a de Lei Geral de 

1 Art 3Q A licitação destina-se a garan tir a observância do princípio constitucional ela isonorn ia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvirnento nacional 
sus tentável e será processada e ju lgadél em estri ta confo rm idade com os princíp ios básicos da 
legalidade, da impessoa lidade, da mornlidade, da igualdade, dél publ icidElde, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, cio julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 
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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 SUPDEC demandante pretende adquirir 

"70 (setenta) frascos de gel antisséptico sanitizante de mãos 70º para a SUPDEC " 

para proteção individual dos Agentes de Proteção e Defesa Civil a fim de que 

possam atuar em operações de emergência durante a pandemia. 

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 v irtude do contágio e transmissão da COVI0-19 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 dP. ca lamidade 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 concluidas no prazo máximo de 180 (ce nto e oitenta) dias 
consecutivos e ininterru ptos. contados da oco rrência da ernergcncia 
ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contr·atos; 
[ ... ] (des taques acresc idos) 

12. Contudo , por se tratar de aquisição voltada à prevenção de contáoio 8 

transmissão da COVID-19, a análise sobre viabilidade ju rídica dessa contmiação 

deve ser realizada sob a égide da Lei 13.979 , de 06 de fevere iro de 2020, que 

Dispõe sobre as medidas p ara enfrentamento da emergência ele salicie pLÍblica cio 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto c/0 20'19 

q ue também se e nquadra na ressa lva p revista 178 CR/1 988 quanto à obrigEJ toricdmlc 

de licitação. 

·\ 3 . Esse Diploma , de abrangência nac iona l, fo i sc1ncionado ante o cenário m 101111a /, 

pontual e singular, decorre nte cio a ume nto brusco, s ignifica tivo e tran t, itóriu da -{ 
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ocorrência de doença infecciosa denominada COVIi) 1 2 
-· 9 ·, c lüssilicadéi pe la 

Organização Mundial da Saúde - OMS corno urna pandemia. Tal cenório 

recomendou um tratamento diferenciado e específico para as contrata,- .. . . b . (oes pu l1cas 
necessárias ao enfrentamento da doença com o intuito de rnínírnizar "' ocor - · J 

u renc,n e <cl 

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 §2° do ari. 2° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro -

LINDB, ipsis litteris: 

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária , a lei terá vigor até que 
outra a modifique ou revogue. 
§ 1º A le i posterior revoga a an terior quando expressamente o declare, 
quando seja com ela incompatíve l ou quando regule inteiramente êl matéria 
de que tra tava a lei ante rior. 
§ 2º A lei nova . que estabeleça d isposições gerais ou especiais a pa r das já 
existentes , não revoga nem mod1f1ca a lei antenor. 
f ... l 

15. Em que pese a norma especia l não revogar a ge ral , elas criam um campo pa ra a 

sua incidência dentro do q ua l a norma gera l só entra quando a esr ecia l for si!eni·e. 

16. )\ssim , especificame nte, a Le i 13.979/2020 inaugura uma ~1ipótes8 de 

contratação direta com a finalidade de enfrentarnento da s ituação decorrente da 

a m eaça representada pela COVID-19. Dito de ou tra form a: a dispe nsa t1·atcicla pe1;J 

nove l legislação, a lém de possuir destinação específica, podendo sonwnte ser 

invocada e nquanto perdurar a emergência ele saúde públicéJ de i111portf111 ci.-i 

inte rnaciona l decorrente do coronavírus , senão vejamos : 

Ar!. 4º É dispensável a lici tação para aquisiçi.10 de bens, serviços. inclusive 
de engenharia. e insumos des tinados ao enfre11ta 111e11to da c rnergê11c i~1 de 

2 No âmbito do Município ele Belo Horizonte , por m eio do Decreto nº ·17 297, de 17 de 111mço ele 2020, 
o Pode r Executivo declarou si tuação anormal caracterizada corno Situação ele Emergêncio e 111 Sa1•Ic1c 
Pública , no Município de Belo Horizonte ern razão da necessidélde ele ações para co11tc r ª 
propagação de infecção vira i, bem como de preserva r a saúde ela população contra o Coro11nvírus -
COVID- 19. No âmbito do Poder Executivo do Estado ele Minas Gerais, a s ituação foi declaradél pelo ( 
Decreto NE nº 113, de 12 de m arco de 2020. 
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saúde pública de importância internaciona l decorrente d . . 
que trata esta Lei O coronavírus de 

§ 1° A dispensa de licitação a que se refere O cap t d , . 
t · · 1· u este art1g é emporana e ap Ica-se apenas enquanto perdurar a erne ê •, ? 
pública de importância internacional decorrente do corona:i~u~cia de saurJe 

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro t 
- · d. t t d. ·b·I· · nes a Lei serao Ime Ia amen e IsponI 1 Izadas em sítio oficial especifico 
d. 1 d t d (' na rede mun Ia e compu a ores internet), contendo, no que couber alé d 

. f õ . & , m as 
111 ormaç es previstas no 3º do art 8° da Lei nº 12 527, de 18 de 
novembro de 2011 , o nome do contratado, o número de sua inscrição 
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual , o valor e o respecti~~ 
processo de contratação ou aquisição. 
[ . . . ]. 

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

atender à SUPDEC tem como justificativa a proteção à COVID-19, fato que requer 

medidas excepcionais , conforme ressalta Marçal Justen Filho no prefácio do livro 

COVID-19 e o Direito Brasileiro3: 

Nesse contexto, a pandemia da Cov id-19 produziu evidência em diversos 
setores. De modo direto , colocou em risco a saúde e a vida das pessoas. 
Porém, seus reflexos ind iretos são tão complexos que não conseguimos 
ainda equacionar a sua dimensão. 
Sob o prisma do dire ito adm inistrativo, tomou-se evidente a dificu ldade de 
solucionar problemas tão amplos valendo-se de institutos, regras e 
princípios de outro tempo. [ ... ]. 

Em outras palavras, as exigências da crise tornaram evidentes as 
deficiências do direito adm inistrativo herdado do século passado Isso 
conduziu à ed ição de diversas 111ovações leg islativas e reg ulamentares , que 
buscam produzir so luções compatíveis com a gravidade dos prnble111as 
enfrentados 

18. Em termos de forma , a contratação direta em anál ise exige a presença de 

requisitos de ordem temporal, materi al e procedimental. Quanto ao requisito 

tempora l, a casuística deve demonstrar a existência da emergência durante é:l 

ocorrência da propagação do coronaví rus. No que pertin c aos req uisitos de ordem 

material, estes se referem à configuração dos fatos geradores dél dispenso, 

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

4º-8 Nas dispensas de liciloção decorrentes do disposto nesta Lei, 
presumem-se atendidas as co nd ições de 

1 - ocorrência de si tuação de emergência; 
li - necessidade de pron to atend imento da situaçfío d8 cmergênci:.i ; 

3 Covid -19 e do Direito Brasilei ro ; Justen , Pereira , Olive irc1 & Talarn ini advogados, 2" cdiçi'ío . 2020. 
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termo de referência contendo (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 pesquisa realizada com os potenciais 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 º , 1 a V , da Lei nº 

13.979/2020; 

b) o processo está 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 municipa l. deve também conte r 

autorização da autoridade responsáve l pe la contratação, conforme previsto no § 3°4 • 

art. 4° , do Decreto 15.748/20 14 e, sendo ass im , deve ser providenciada a 

competente autorização para a regularidade do fe ito. 

24. Sobre a est imativa de preço, observa-se que os au to s fo ram instau rados 12§'3 

Diretoria Adm inistrativa em nome da empresa Phlife Hospita lar LtcJ a. que ap rese ntou 

o segu ndo menor preço na pesq uisa rea lizada . Nos autos, consta orçamento ·ºª 
empresa Realpharma Distribuidora de Med icamentos Ltda . que ap resenta o preço 

unitário de R$ ·13 ,20 (treze rea is e vin te centavos), sendo que a ind icadél ;ipre§.QntoJJ. 

o preço de R$ 14,56 (q uatorze rea is e cinquenta e se is centavos). Assirn, eleve a 

Diretoria apresenta r justifi cativa pa ra a razoabilidade do meço d;:i evc 11tt1c1 I 

contratação da empresa Ph life Hosp italar U da . 

1 Art 4° - A elaboração do Term o de Referência compete ao órgão ou entidade dern anciantP. e! :, 
con tratação, ouv ido, necessa riamente, o órgão res ponsáve l pel;:i lic itação e/ou contratoçé'l o . 
[ . . ]. 
§ 3° - O Termo de Referência deverá se r dev idamente aprovado pela autoridí'lde competente, sob 
pena de nul idade. 
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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 L TOA.) e, nesse sentido, 

recomendamos que a Diretoria Administrativa verifique a regularidade dos dados 

informados nesses sistemas. 

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

autos a Declaracão de Disponibilidade Orçamentária e a prevista na 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 regularidade do feito. 

27 . Sobre a situação cadastral da pretensa contratada , verifica-se a sua regularidade 

no relatório do Sistema Único de Cadastro de Fornecedor - SUCAF constante dos 

autos na data deste parecer. 

28 . Por fim , ainda sob o ponto de vista procedimental, da análise das reg ras acima 

citadas, verifica-se que a Lei nº 13.979/2020 não prevê expressarn ente a 

necess idade de comunicar à autoridade superior para ratificar e publicar a dispensa 

de licitação, e, nesse sentido , na qualidade de norm a ge ral, entende-se pe la 

aplicação do art. 26 da Lei 8.666/1 993 ao caso em test ilha, ipsis littcris: 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 e no inciso Ili e 
seguintes do art. 24 , as situ ações de inexigibil idade referid8s 11 0 art. 25 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final d~ 
parágrafo ún ico do art. 8º desta Lei deve1·ão ser co111un ic3dos , dentro de 3 
(tr_ês) dias , á autoridade superior, para ratifi cação e publ icação na im µrensa 
of1c1al, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficác ia dos atos 

29 . Considerando o exposto, é de notar que há elementos nos autos que permitem 

concluir que a demora para a contratação poderá acarretar prejuízos a vida ht imuna 

em decorrência do coronavírus de modo que o caso atrai a ap licação do dispos itivo 

retrotranscrito e, por vin de consequência , autoriza a Administração Púb lica a 

promover a contratação sem licitação. 
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30 . Diante ao exposto , sob o ponto de vista jurídico-formal , opina-se pela 

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

observada a ressalva contida nos itens 23 a 26 deste Opinativo. 

31 . Registre-se que no caso da contratação deverá ser providenciada a sua 

disponibilização imediata em sítio oficial específico 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 

contratual , o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição , em 

obediência ao disposto no art. 4° , § 2° , da Lei nº 13.979/2020 . 

32. Os autos deverão ser numerados e suas folhas rubricadas por servidor lotacio na 

Diretoria Admin istrativa da SMOBI. 

É o parecer, sa lvo melhor juízo. 

li:~: iâ~~au/a -
OA BIMG 87. 783 

Assessora - SMOBI - BM 47.848 2 

·d~ Santa Amw Mucci 
Dw1iel - OABIMG OABIMG 102.711 

Direto r Juríd ico - DJ -SD / Delegação 
PGM nº 027/20·19 

Superin tendência de 
Desenvolvimento da Capital -

SUDECAP 
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. ,. , .. PREFEITURA MUNICIPAL NÚMERO DATA PROCESSO 

"M: DE BELO HORIZONTE 
NOTA DE EMPENHO 001091 17/08/2020 01-048.489/20-26 

CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO UNIDADE ADMINISTRATIVA 
2700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 4100 SUBSECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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 ) FONTE ANALÍTICA 
4416 ORCAMENTARIO 15.452.057.2.900.0009 339030 • 31 0300 1 • 00 

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

ESPÉCIE TIPO DE COTA TRIMESTRE DA COTA MODALIDADE LICITAÇÃO Nº/ANO LICITAÇÃO CCG 
ORDINARIO ADICIONAL TERCEIRO DISPENSA 2212020 

Lei 1397912020 Art. 4" - Caput 
CREDOR ENDEREÇO 
11 8679 - PHLIFE HOSPITALAR LTDA. - ME RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL, 212 - SALA4 • CAMARGOS. BELO 

HORIZONTEIMG 

CNPl .\ PROPÓSll'O EMPENHO 

\ 
Nº CARTÃO INSCR. MUNICIPAL l 

29.474.250/0001-45 1.063.150.001-1 

VfNCULO DA DESPESA 

1 

Nº I.J. 

1 

Nº I.J. INGRESSO 

1 
CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE - REQUISIÇÃO / PEDIDO 

00000013 

ITEM l CÓDIGO l QUANTIDADE \ uNID\ ESPECIFICAÇÃO 
81031 -70,0000 FR GEL ANTISS EPT ICO SANITIZANTE DE MAOS A 

BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO , INCOLOR , 
BACTERICIDA , TEOR ALCOÓLICO 70 ° INPM , 
FRASCO COM VALVULA DOSADORA TI PO PUM P OU 
FLIP TOP . . COM 1KG, VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE 
ATÉ 12% MARCA : INDALABOR 

LOCAL DE ENTREGA: 002099 - RUA GOITACAZES, 1752 - BARRO PRETO 

INSCR. ESTADUAL \ TELEFONE 1 CEP 
003 11 32890004 (31) 3054-0190 30520540 

NÃO 

l PRZ l PREÇO UNITÁRIO l PREÇO TOTAL 

5 14,5600 1 . 019,20 

SALDO ANTERIOR: 4.448,00 / SALDO ATUAL: 3.428,80 / VALOR TOTAL: 
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) 1.019,20 

--::ovrr- ~9. DESPES,>. REFERE NTE A AC UI SI Ç.11.0 DE 70 '. SETEI ITA) FR/,Sí;Oê DF~ i\LCOOL EM GSL PH<l, / , SUBSECRET/\AI /\ DF. - SiJl-'!JE•;. P!l()TF.Nr;.1\0 F: l'HI·' "r\ r IVI ! 

OBSERVAÇÃO 
CGVI l:'-- 1 9. D2.SPES2. F<EtERENTF. A. {-\f,_I/ISU;M DE: 70 ' SE TEl lT /\1 E'RJ'5, ~0S' DE ,\ Lr:or, L f:M ,;r:: r, PlúU, 1-. S IHt,F: r:ll F:Tlln I /\ 1,1· - ~?JVi)tr; . f-FU'-,ZO L'E EllTHEGh : r, ~ L•IAS A í·ARTIR 00 RE(EíJ HI ENT(1 DA IIOT.t, DE: fR(JTCN<"1\0 E. DITF''.\ •' I , 'T , 

r.-F.FERÊNCTJl. . EM~F.MI IO, <'.(,N FOí,ME: r1·r,M, , 01. rn rrnrti. i 11 . f• l\ ,Al 'f i <T ,1 TE? ~(I [ ,f: SA.'IÇD ES 1-.DMH:ISTRAT í VAS , CüllFClí<MF. TF.RMO r·E f<F.FCJ:: Mr; J.1, . •llFPR11r. 

12.tu4itb r1 _h,yWi· t 

e~ ),'-'.~ ·?a-w,/-wí _ 

EMmDOPOR Ili. 1;°'1/, ~ li/ilãJ'1 ) 
GERENTE 

ORDENADOR DA DESPESA PR034750 - ELIANE APARECIDA SILVA Autorizado Eletronicamente BOTELHO 
11 14598 • LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA 

1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA 

E mltldo em. 17/08/2020 !!li Para ,aUd,,.ooss, htt,. 1/ooS.ob pbh.go..b,/.,,.eb/,aloacaoe iok,,mo b54oe, '""•iga Cwfo,m a d . • . . • 0-011001 
· , Ar uivos 8 159 . . · · e 5 ispos,çoes da Const1tu1çao Federal. Lei Federal de t . q · 191 , MP 2.002-2/2001 e Dec.Munic1pal 16.720117, foi utilizada Assinatura Digital de LEANDRO CESAR PEREIRA-0B0

12044617 
CPF 0B0 , 

~ -~<; · 17 (por AC Prodemge RFB) · - 120 446-


