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Estimativo de profissionais para manutenção de Equipamentos Médico-

Newton HPM

17/04/2020 16:08

Para 2 Ten Katia Menezes CAA-HC

Cópia Gustavo Silveira CSC-SAUDE

Sra. Ten Kátia,

Conforme solicitação, sugerimos que a equipe de manutenção de equipamentos médico-hospitalares seja composta
pelos seguintes profissionais, considerando a ocupação máxima do hospital de campanha:

02 (dois) Funcionários administrativos
04 (quatro) Técnicos de Eletrônica
02 (dois) Engenheiros Clínicos com experiência em Gerenciamento hospitalar e manutenção de ventiladores
pulmonares mecânicos (imprescindível experiência de 2 anos)

Lembramos que o contrato deverá estabelecer que contratada deverá se responsabilizar por:

1) Emissão da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica pelos engenheiros, referente aos serviços de
manutenção de todos equipamentos;
2) Fornecimento de EPI - Equipamentos de Proteção Individuais;
3) Fornecimento de Ferramentas de trabalho - Simuladores de Manutenção e instrumentos de medição devidamente
calibrados;
4) Fornecimentos de todas as peças necessárias à manutenção dos equipamentos;
5) Sistema informatizado para controle de manutenções preventivas e corretivas;
6) Responsabilidade pelo registro e emissão de todos os relatórios de manutenção executados.

Há também a possibilidade de terceirizar a manutenção dos serviços e neste caso a Contratada ficaria responsável
pela execução da manutenção e também transportar / manutenir e devolver os equipamentos no local. Nesta hipótese
não haveria a necessidade da contratação dos profissionais relacionados acima. Em ambas situações a Contratada
seria responsável pelos itens elencados de 1 a 6.

Atenciosamente,

Newton

Gerado por:  02 Ten Katia Menezes CAA-HC - 11/05/2020 07:21 1
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 

Termo de Abertura PMMG/DAL/CAA-HC nº. 15104184/2020
Belo Horizonte, 05 de junho de 2020.

  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO

 

1. Setor solicitante  1250118 - Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais

2. Descrição do produto/serviço
Serviço de manutenção de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Campanha de Minas
Gerais, conforme Padronização de Materiais elaborada pela equipe técnica do Hospital da Polícia
Militar e e aprovada pela Diretoria Técnica do Hospital de Campanha de MG (14541354).

3. Sugestão de tipo de processo

Dispensa de Licitação.

Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado com o art. 8º da Lei Estadual nº
23.631 de 02 abr2020, art. 4º do Decreto Estadual nº 47.891/2020, a Lei Federal nº 8.666, de
21jun1993 e com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020, que declarou
a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão da
epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID - 19, causada pelo agente Novo
Coronavírus - SARS-CoV-2

    4. Número(s) do(s) pedido(s)
SIAD 73

    5. Endereço para entrega /
execução Avenida Amazonas, nº 6.200, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG.

     6. Prazo para entrega / execução Até 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

     7. Justificativa Atender a demanda do Hospital Campanha de Minas Gerais.

     8. Disponibilidade Orçamentária
(Dotação)

1251.10.302.026.1078.0001.4490.52.09.0.95.1
Há previsão de disponibilidade orçamentária na fonte citada. O gasto foi previamente programado junto
ao gestor do crédito. A contratação atende a finalidade do gasto, bem como as demandas necessárias
ao cumprimento dos objetivos da Unidade, conforme determinação legal.

     9. Sugestão de
membros técnicos Não se aplica.

     10. Haverá amostra Não se aplica.

 
KATIA DE SOUZA MENEZES, 2º TEN PM

Nº 100.716-0
 
 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, Major PM
ORDENADOR DE DESPESAS

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Kátia de Souza Menezes, Tenente PM, em
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26/06/2020, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 26/06/2020, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15104184 e o código CRC 9BFB74F8.

Referência: Processo nº 1250.01.0002868/2020-17 SEI nº 15104184
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

Versão v.20.08.2019.

TERMO DE REFERÊNCIA 09/2020-CAA-HC

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICO HOSPITALARES PARA O HOSPITAL CAMPANHA DE MINAS GERAIS

 

1 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
Como é de conhecimento público, o Brasil e o estado de Minas Gerais vêm adotando medidas
para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do Coronavírus, responsável pelo surto de
COVID-19.

Neste contexto, o Governo do Estado designou a Comissão Conjunta nº 09/2020 com a
finalidade de instalar o Hospital Campanha do Estado de Minas Gerais, a funcionar nas
dependências do Expominas, situado à Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte/MG.

A construção do hospital tem por objetivo aumentar a capacidade de operação do sistema de
saúde pública do Estado, especialmente na RMBH que é mais populosa, incrementando-a em
768 leitos, sendo 740 de enfermaria e 28 de estabilização, considerando a hipótese de colapso
da rede pré-existente ante ao aumento exponencial do número de pacientes.

Destarte, para viabilizar o funcionamento do Hospital Campanha, vários serviços
imprescindíveis precisarão ser contratados, com a maior urgência possível, de modo a evitar
que pacientes fiquem sem atendimento em caso de grave comprometimento dos
estabelecimentos de saúde existentes, podendo haver consequências graves, inclusive perda
evitável de vidas.

A prestação de serviços especializados de mão de obra se justifica em razão do Hospital
Campanha de Minas Gerais/HC não possuir em sua estrutura os recursos humanos e materiais
essenciais para a execução dos serviços objeto dessa contratação, visto que o contrato de
manutenção de equipamentos médicos-hospitalares é de natureza contínua e imprescindível
para o funcionamento e manter a assistência à saúde dos usuários do Hospital Campanha.

Um dos serviços indispensáveis à operação do Hospital de Campanha é o de manutenção dos
equipamentos médico hospitalares, prioritariamente quanto aos respiradores que não estão em
cobertura de garantia.

A Polícia Militar de Minas Gerais representada pelo Centro de Apoio e Administrativo do
Hospital de Campanha (CAA-HC) tem por encargo o apoio ao Hospital de Campanha de Minas
Gerais, na manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos médico-hospitalares
constantes dos anexos IV e V.

Diante disso, a contratação dos serviços especializado de manutenção de equipamentos
médico hospitalares, dentro dos critérios estabelecidos neste Termo de Referência, com
alocação de mão de obra exclusiva, incluindo as ferramentas adequadas e as peças de reparo
necessárias para o atendimento aos pacientes do Hospital Campanha do Estado de Minas
Gerais à Avenida Amazonas, 6.200, bairro Gameleira, permitindo garantir a utilidade dos
citados equipamentos. 
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2 JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
 

Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020:
"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."
Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando em
consideração a complementação realizada pela Medida Provisória nº 926 de de 20 de março
de 2020, que trouxe a seguinte redação:

"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.” 
pode-se caracterizar a situação atual como situação de emergência com necessidade de
pronto atendimento ou enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos, com risco de segurança e
de morte para os profissionais da linha de enfrentamento ao COVID-19 e com clara limitação da
contratação para atendimento da demanda existente.

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e respeitados,
atendendo a todos os normativos pertinentes à matéria da contratação.

 

3 OBJETO

3.1 Contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos especializado de
manutenção de equipamentos médico-hospitalares, por meio da alocação de mão de obra
exclusiva, a serem executados no âmbito do Hospital Campanha da Minas Gerais, conforme o
descrito neste Termo de Referência, com previsão orçamentária mensal no valor de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para fornecimento de peças/materiais novos.

3.2 O objeto desta contratação será realizado através de execução indireta pelo regime de
empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea "a" da Lei Federal nº
8.666/93.

3.3 Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.

3.4 Não haverá subordinação entre os funcionários da CONTRATADA e os representantes da
CONTRANTE, pois o Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha/CAA-HC indicará
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os serviços, rol de equipamentos e os locais de sua prestação.

 

CÓDIGO SIAD DO SERVIÇO: 9010092
CÓDIGO SIAD DO ITEM DO SERVIÇO: 00004626
Quantidade: 01 (uma) prestação de serviço de mão de obra especializada de manutenção de
equipamentos médico-hospitalares, com fornecimento de ferramentas e materiais por um
período de 03 (três) meses, dentro dos limites da Lei Federal nº 8.666/93, c/c com o art. 4º-H da
Lei 13.979/2020.

 

4 DO LOCAL DE EXECUÇÃO
 

Local de execução: O objeto do contrato deverá ser executado no Hospital de Campanha de
Minas Gerais, localizado à Avenida Amazonas 6.200, bairro Gameleira em Belo Horizonte/MG.
A Unidade de apoio do Hospital de Campanha é Centro de Apoio Administrativo, localizado à
Avenida Amazonas, 6.455, bairro Gameleira, de contato telefônico 2123-1098.

 

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 

5.1 Acompanhar e fiscalizar a execução de todos os serviços ora contratados, tendo como fiscal
do contrato o Chefe da Seção de Manutenção Predial.

5.2 Recusar qualquer serviço que não se enquadre nas especificações e padrões do Estado ou
exigidos por este Termo de Referência.

5.3 Efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias corridos, após execução do objeto pela
CONTRATADA, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

5.3.1 Nota fiscal acompanhada de:

5.3.1.1 número e data da nota de empenho;

5.3.1.2 código da Unidade Executora;

5.3.1.3 banco, número da agência e da conta;

5.3.1.4 documentação alusiva à prestação do serviço e de obrigações trabalhistas;

5.3.1.5 planilha de custos;

5.3.1.6 cópia autenticada da folha de frequência ou cartão de ponto de cada funcionário;

5.3.1.7 cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição previdenciária e FGTS,
juntamente com a relação nominal da GFIP;

5.3.1.8 original ou cópia autenticada do demonstrativo de pagamento;

5.3.1.9 planilha de cálculo referente às despesas com o custo de transporte, acompanhada do
comprovante de repasse do valor devido, ratificado por meio de relação nominal assinada pelos
funcionários (cópias autenticadas ou originais);

5.3.1.10 relação atualizada de funcionários efetivos do mês de referência da documentação;

5.4 Pagar a CONTRATADA, os custos correspondentes às despesas de transporte de todos os
funcionários alocados para execução deste instrumento, nos termos Legislação Federal
aplicada à espécie, mediante as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

5.5 Permitir acesso ao pessoal e equipamentos da CONTRATADA, para execução do objeto
deste instrumento.

5.6 Fornecer condições à execução do presente serviço e recursos tais como água e energia
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elétrica.

5.7 Notificar através do fiscal do contrato, as ocorrências havidas, fixando-lhe prazos para
corrigir defeitos ou irregularidades encontrados na execução dos serviços, sob pena de
aplicação de penalidade, inclusive rescisão contratual.

5.8 Fiscalizar o cumprimento da execução dos serviços, objeto do contrato e cumprimento das
obrigações sociais, encargos trabalhistas e previdenciários.

5.9 Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução dos serviços
objeto do contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações do
contrato.

5.10 Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena
execução do contrato.

5.11 Solicitar à CONTRATADA, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom
andamento dos serviços.

5.12 Solicitar e cobrar periodicamente a programação dos serviços e treinamentos a serem
executados pela CONTRATADA.

5.13 Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas.

 

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 

6.1 Disponibilizar depois da assinatura do contrato e após a publicação no Diário Oficial, toda
mão de obra, conforme atribuições e exigências constantes no termo de referência e seus
ANEXOS.

6.2 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de
rescisão.

6.3 Aumentar ou reduzir a quantidade de funcionários inicialmente necessários à execução dos
serviços, quando solicitado pela CONTRATANTE, obedecida ao disposto no Artigo 65, § 1º, da
Lei nº 8.666/93, c/c com o art. 4º-H da Lei 13.979/2020.

6.4 Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, ou preposto, envolvidos na
execução do Contrato.

6.5 Arcar com todas as despesas relativas à pessoal e outras tantas incidentes sobre o objeto
do Contrato, (VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA EM GRUPO,
ETC) especialmente, os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, tributária e
securitária, respondendo a CONTRATADA pelo pessoal na qualidade de empregador
exclusivo, fornecendo o vale transporte de acordo com o local de sua moradia até locais de
trabalho, citado na planilha de custos.

6.6 Fornecer a todos os funcionários uniformes,(incluindo roupas de inverno) e para as
atividades com exposição solar fornecimento de bonés cuidando para que eles mantenham-se
permanente e adequadamente uniformizados, em perfeitas condições de higiene e limpeza e
usando equipamento de proteção individual, quando necessário e ainda portando o crachá de
identificação, em lugar visível, contendo o nome e a função desempenhada.

6.7 A Contratada deverá possuir os profissionais registrados no seu respectivo Conselho
Regional, ou análogo, e estes deverão já estar devidamente treinados, habilitados e
capacitados para exercer cada função definida no item 17.1.

6.8 Responsabilizar, reparando os danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, na
execução dos serviços decorrente de culpa e/ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento pelo CONTRATANTE.
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6.9 Caberá à CONTRATADA providenciar a aquisição e substituição de uniformes a cada
03 (três) meses, bem como acessórios durante a vigência do contrato.

6.10 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
médico e social da sua mão de obra.

6.11 Apresentar os procedimentos operacionais padrão (POPs) e instruções de trabalho para
cada atividade dos profissionais contratados a CONTRATANTE após 10 (dez) dias da
assinatura do contrato.

6.12 A CONTRATADA deverá consultar o preposto do contrato para elaboração dos
POPs para ajustamento da metodologia, instrução e conteúdo que será descrito nos
documentos.

6.13 Cumprir e se responsabilizar pelo cumprimento por parte da sua mão de obra dos
postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal bem como as normas de
segurança e disciplinares do Hospital de Campanha.

6.14 Cumprir fielmente o presente contrato, de forma que os serviços prestados se realizem
com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.

6.15 Responsabilizar-se pela frequência e cumprimento dos horários estabelecidos e pela
permanência dos funcionários em serviço, incumbindo-se de substituir imediatamente os que se
afastarem por licença médica, férias ou não comparecimento do trabalho, sem ônus para a
CONTRATANTE.

6.16 Proceder à apuração do cartão de ponto mensal, com elaboração de relatório contendo as
descrições dos números de funcionários nos respectivos empregos, seus valores individuais e
totais, bem como demonstrativo de frequência mensal.

6.17 Comunicar imediatamente por escrito, à CONTRATANTE, a dispensa de qualquer
funcionário locado em qualquer das dependências citadas neste termo, bem como a sua
motivação.

6.18 Em hipótese alguma haverá relação de subordinação e vínculo empregatício entre a mão
de obra da CONTRATADA e os servidores do Hospital de Campanha de Minas Gerais.

6.19 Comprovar sempre que solicitado o recolhimento de todos os encargos sociais,
previdenciários e a regularidade da situação dos funcionários, mediante a apresentação de
fichas de registros, carteiras profissionais, folhas de pagamentos ou quaisquer outros
documentos legalmente exigidos relativos aos mesmos.

6.20 A planilha de distribuição do pessoal, a critério da CONTRATANTE, poderá ser alterada
no todo ou em parte, desde que não exceda a Jornada de Trabalho semanal.

6.21 Recrutar em seu nome e inteira responsabilidade, os funcionários maiores de dezoito (18)
anos de idade, necessários a perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos os
pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal,
securitária e quaisquer outras não mencionadas neste Contrato, em decorrência de sua
condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE.

6.22 Zelar pela disciplina de seus funcionários, os quais deverão obedecer a normas comuns,
sendo a estes vedado:

6.22.1 Qualquer tipo de jogo, venda de rifas e bilhetes, a circulação de lista e pedidos de
qualquer natureza, bem como a comercialização de qualquer mercadoria;

6.22.2 A permanência de funcionários nas dependências do órgão no qual prestam serviços,
depois do horário de trabalho;

6.23 Apresentar atestado de antecedentes criminais para informar a existência ou não de
registro de antecedentes criminais dos funcionários contratados.

6.24 Designar para a execução dos serviços contratados, funcionários com bons antecedentes,
reservando-se à CONTRATANTE o direito de impugnar aquele que, a seu juízo, não preencha
as condições exigíveis para os serviços pertinentes.
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6.25 Substituir imediatamente os funcionários que, por qualquer motivo não satisfizerem ou não
se adequarem às exigências requeridas pela natureza dos serviços, quando requerido pela
CONTRATANTE, sendo a CONTRATADA responsabilizada pelo descumprimento deste item.

6.26 Manter seguro de vida, às suas expensas, de todo o pessoal designado para a prestação
dos serviços ora contratados, contra riscos de acidente de trabalho, fornecendo-lhes os
equipamentos de proteção  exigidos pela legislação em vigor, atentando para a situação de ser
um local considerado contaminado pela natureza da atividade, sendo primordial a proteção
prevista.

6.26 Administrar todas as ações relativas de pessoal alocado, tais como: pagamentos,
recolhimento de encargos, controle de frequência, dentre outras necessidades.

6.27 A CONTRATADA deverá considerar o atendimento a todos os requisitos legais
pertinentes, inclusive a legislação trabalhista e as normas de segurança e saúde ocupacional,
demais normas regulamentadoras e suas atualizações, considerando a elaboração e
implementação do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e do PPRA
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, além da adoção, manutenção e registro de
entrega de vestimentas equipamentos de proteção individual - EPI e vestimentas adequadas,
realização de exames médicos aplicáveis com emissão de ASO - Atestado de Saúde
Ocupacional, controle vacinal dos empregados considerando inclusive a atividade em ambiente
hospitalar, treinamento e capacitação inicial e continuada relativa à segurança e saúde dos
trabalhadores, e demais requisitos legais aplicáveis.

6.28 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, direitos e deveres decorrentes da
contratação dos serviços, sem anuência formal do fiscal do contrato do Hospital de Campanha.

6.29 Repassar aos funcionários alocados na execução deste instrumento, conforme previsto na
Lei nº 7.418/85, redefinido pela MENSAGEM Nº 326/87 da Chefia para Assuntos Jurídicos da
Casa Civil, o valor relativo às despesas com transporte (deslocamento residência/trabalho e
vice-versa), nos períodos necessários à execução dos serviços.

6.30 Comprovar mensalmente o valor referente a despesas de transporte, gasto com cada
funcionário, através de relação nominal assinada e comprovante de depósito ou recebimento
em nome do funcionário.

6.31 Efetuar o pagamento aos funcionários, independentemente e sem qualquer vínculo ao
pagamento a ser feito pela CONTRATANTE.

6.32 Tomar todas as providências e cumprir as obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando em decorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em
dependências da CONTRATANTE com entrega da cópia da CAT (Comunicação de Acidente
de Trabalho) ao Fiscal do Contrato.

6.33 Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, o Livro Ficha de Registro de
Funcionários ou quaisquer outros documentos relativos ao pessoal que vier trabalhar nas
dependências da CONTRATANTE.

6.34 Responsabilizar-se pelo sigilo de documentos e assuntos colocados ao alcance dos
funcionários sendo responsável por qualquer violação.

6.35 A CONTRATADA deverá apresentar todas as providências necessárias ao bom
andamento dos serviços.

6.36 Apresentar, após assinatura do contrato os documentos do Programa de Controle da
Saúde Ocupacional (PCMSO) de sua mão de obra, Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) com seu
respectivo cronograma de ações, sendo esses documentos devidamente assinados por
profissionais qualificados, com entrega ao fiscal do contrato.

6.37 Aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis até
o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, durante a sua
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Vigência, conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 c/c com o art. 4º - I da Lei
13.979/2020.

6.38 Disponibilizar os relatórios acerca dos equipamentos médico-hospitalares, atualizado,
acerca da situação dos equipamentos do anexo IV e V, sob seu gerenciamento, da carga do
Hospital de Campanha, através de sistema informatizado para controle de manutenções
preventivas e corretivas.

6.39 Receber toda demanda de materiais necessários para a execução dos serviços, com a
aquiescência do fiscal do contrato, providenciando de imediato, para os reparos/manutenções
que se fizerem necessárias, no que for demandando; e, o reembolso será feito de acordo com
os valores de composição de custos com três orçamentos, ou ainda, os valores disponíveis no
Portal Compras, das aquisições do Estado.

6.40 Toda documentação pertinente a segurança do trabalho deverá ser encaminhada para o e-
mail caa_hc@pmmg.mg.gov.br juntamente com a proposta, devendo estar devidamente
assinados e com a devida ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, pelo engenheiro da
contratada, referente aos exercícios de manutenção de todos equipamentos.

6.41 Responsabilização pelo registro e emissão de todos os relatórios de
manutenção executadas.

 

7 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
 

7.1 O objeto do presente termo de referência será atestado pelo Fiscal do Contrato que adotará
os seguintes procedimentos:

7.1.1 Recebimento provisório: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e
de uma via da proposta respectiva, receberá o OBJETO para verificação de especificações,
quantidade, validade, prazos, preços e outros dados pertinentes à prestação do serviço.
Encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela CONTRATADA, ou aprovando,
receberá provisoriamente os serviços, mediante recibo;

7.1.2 Recebimento definitivo: após recebimento provisório, estando o objeto nos exatos termos
do termo de referência e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento mediante
expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as
normas para a tramitação da documentação visando a composição do processo de despesas
para pagamento.

7.1.3 Caso fique constatada a irregularidade na EXECUÇÃO, a CONTRATADA após
comunicação do fiscal do contrato deverá saná-la no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos.

7.1.4 Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o preposto reduzirá a termo
os fatos ocorridos e encaminhará ao Ordenador de Despesa para aplicação de penalidades.

7.1.5 Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de
pagamento serão suspensos e o fornecimento considerado em atraso, sujeitando-a a aplicação
das sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.

7.1.6 O recebimento definitivo está condicionado a conferência detalhada de toda a
documentação relativa aos encargos sociais, direitos e contribuições com a seguridade social
dos funcionários alocados pela CONTRATADA. O objetivo é garantir o cumprimento das
normas trabalhistas previstas nas Consolidações das Leis Trabalhistas e Convenção Coletiva
de Trabalho de cada categoria.

7.1.7 Efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias corridos, após recebimento do objeto
pela CONTRATANTE, mediante a apresentação dos documentos fiscais.

7.2 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual.

7.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal do contrato e CPARM - Comissão
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Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais, após a entrega da documentação
acima, da seguinte forma:

7.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

7.3.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal do
contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados, que poderá resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado a CPARM e ao Gestor do contrato.

7.3.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não
atestar o serviço até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.

7.3.4 Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento mensal, o fiscal do contrato
deverá verificar as rotinas e alimentar de informações no que forem aplicáveis à presente
contratação, emitindo relatório que será encaminhado ao CPARM do contrato.

7.4 No prazo de até 05 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o fiscal do contrato deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância
com suas atribuições, e encaminhá-lo a CPARM.

7.5 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.6 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, a
CPARM deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução
dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

7.6.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correções;

7.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pelo Fiscal do Contrato.

7.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força
das disposições legais em vigor.

7.8 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 

8 DA AVALIAÇÃO DE CUSTO
 

8.1 Atendendo ao disposto Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019, o Centro de Apoio e Administrativo do Hospital de Campanha
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de Minas Gerais procedeu a consulta de mercado para verificação dos preços e estimativas
dos custos.

8.2 Foram realizadas cotações de preços para contratação dos serviços. As estimativas foram
feitas para comprovação de preços visando a vantajosidade.

 

9 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
 

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, calculados de acordo com as
especificações do objeto e planilhas de custos detalhadas apresentadas.

 

10 DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO/VIGÊNCIA
 

10.1 Este contrato tem vigência por 03 (três) meses, a partir da data da publicação do contrato,
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 c/c com o art. 4º-H da
da Lei 13.979/2020.

10.2 Os valores previstos neste Contrato poderão ser reajustados,  mediante justificativa e
solicitação formal da empresa, dentro do prazo previsto em Lei. O índice de reajuste será o IPC-
A, ou outro índice que vier a substituí-lo, podendo ser adotado outro índice mediante prévia
justificativa da contratada e posterior análise e autorização da autoridade competente, o
reajuste somente poderá ocorrer depois de 12 meses da assinatura do contrato.

 

11 DO PAGAMENTO
 

11.1 O pagamento será efetuado mensalmente através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, até 30 dias corridos da execução da etapa ou recebimento definitivo do
serviço, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do
beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, com base no Documento Auxiliar de
Nota Fiscal eletrônica (NF-e) – DANFE – ou na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente conferidos e
aprovados pelo CONTRATANTE.

11.2 O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com a prestação do serviço e deverá
realizar a verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da
NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita
Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica
à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.

11.3 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

11.4 3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de materiais efetivamente adquiridos e usados
nos reparos.

11.4 O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo gestor.

11.4 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento,
considerado válido pelo CONTRATANTE.

11.5 O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF,
garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no presente termo de
referência.
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11.6 Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua
situação perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a
contagem a partir da data de sua regularização.

11.7 Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento
eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas –
telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) .

 

12 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 

As despesas decorrentes da contratação correrá por conta da seguinte dotação orçamentária
abaixo, referente ao exercício financeiro.

- 1251.10.302.026.1078.0001.339037.02.0.95.1.

 

13 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
 

13.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da contratação através da apresentação de no mínimo 01 (um)
atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório para prestação da mão de obra, com indicação do profissional, do atendimento,
cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento, em conformidade ao proposto no
objeto.

13.2 Apresentar registro no Conselho Regional localizado dentro do território brasileiro.

13.3 Comprovante de que a empresa que apresentar a proposta cumpre e segue as normas de
segurança e medicina do trabalho através de registro do Serviços Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do trabalho (SESMT) na DRT do Ministério do Trabalho,
se for o caso, ou declaração de isenção do comprovante amparado pela legislação.

13.4 Toda documentação pertinente a segurança do trabalho deverá ser encaminhada para o e-
mail caa_hc@pmmg.mg.gov.br, juntamente com a proposta, devendo estar devidamente
assinados e com a devida ART Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional
responsável pela sua elaboração (engenheiro da contratada, referente aos serviços de
manutenção de todos os equipamentos).

13.5 Deverá constar na proposta o tempo necessário para a implantação do serviço,
considerando a possibilidade de início das atividades a curto prazo.

 

14 DA FISCALIZAÇÃO
 

A fiscalização e o acompanhamento do objeto deste termo ficarão a cargo do Chefe da Setor
de Manutenção Predial do Hospital de Campanha de Minas Gerais.

 

15 DA GARANTIA CONTRATUAL
 

15.1 A contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, dentre as modalidades de garantias previstas no art. 56 da Lei federal nº 8.666/93, no
prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da assinatura do contrato.

15.2 O prazo de tratado no item anterior, poderá ser prorrogado, por igual período, caso a
CONTRATADA solicite à CONTRANTE a prorrogação, mediante justificativa plausível acerca
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dos motivos que a impedem de a entregar a garantia contratual no prazo definido, que poderá
ser aceita ou não pelo Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha, situado à
Avenida Amazonas, 6.455, bairro Gameleira, que tem como contato telefônico (31)2123-1098.

15.3 O atraso superior aos prazos definidos anteriormente, no que se refere à entrega da
garantia contratual pela CONTRATADA, estará a CONTRATANTE autorizada a rescindir o
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os
incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

15.4 A garantia deverá ter seu prazo de validade de 60 (sessenta) dias após o término da
vigência contratual.

15.5 Na hipótese de prorrogação ou aditamento do contrato, a contratada deverá renovar a
garantia em igual forma e condições da anteriormente prestada. No caso de alteração do valor
do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou
renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

15.6 A garantia prevista somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não
ocorra até o fim do primeiro mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões
previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria, bem como irá
garantir quaisquer outras obrigações, sejam ela tributárias, previdenciárias, ou qualquer outra
que apresente risco ou obrigações pecuniárias que decorram direta ou indiretamente da
presente contratação.

15.7 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.7.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

15.7.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

15.7.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

15.7.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela contratada, quando couber.

15.8 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

15.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos, contados da data em que for notificada.

 

16 DOS UNIFORMES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO E
EQUIPAMENTOS:
 

16.1 DOS UNIFORMES
 

16.1.1 A CONTRATADA deverá fornecer uniformes para todos os seus funcionários.

16.1.2 A distribuição e controle dos uniformes serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

16.1.3 A CONTRATADA deve fornecer no ato da admissão os uniformes completos, para que
os funcionários das categorias acima citadas, mantenham-se permanente e adequadamente
uniformizados, e deverão portar em lugar visível o crachá de identificação, contendo o nome e a
função desempenhada com a respectiva destinação;

16.1.4 Após assinatura do contrato, fica estabelecido o PRAZO MÁXIMO DE 10 (dez) DIAS
CORRIDOS contados a partir da assinatura do contrato para a entrega dos uniformes, salvo
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nova validação de prazo pela CONTRATANTE.

 

16.2 DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO
 

16.2.1 A contratante deverá disponibilizar e controlar todo EPI e/ou EPC dos funcionários
descritos no presente Termo de Referência.

16.2.2 A descrição e relação dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos (EPI'S e
EPC'S), destinados a proteger os profissionais contra riscos biológicos, químicos ou físicos
durante o exercício das atividades, atendendo as demandas por se tratar de local infectado
(COVID-19) está disponibilizada no anexo a esse Termo de referência, salientando que
qualquer outro equipamento de proteção, mesmo que não esteja no rol disponibilizado.

 

16.3 DOS EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA
 

16.3.1 Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA são os necessários para os
reparos a serem feitos nos equipamentos médico-hospitalares e deverão estar disponíveis para
utilização no Hospital de Campanha. Tais equipamentos deverão ser depreciados de acordo
com o previsto pela Receita Federal (Tabela de depreciação da Receita Federal).

16.3.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar 06 (seis) rádios de comunicação a serem
utilizados pelos funcionários, visando a comunicação rápida, incluindo todos os insumos
(carregador e bateria), a serem depreciados de acordo com a (Tabela de depreciação da
Receita Federal).

 

17 PLANILHA DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA
 

O valor do salário dos profissionais descritos será o da categoria, devendo a empresa
contratada observar, sobretudo, o piso salarial da categoria e as convenções coletivas quando
couber.

 

17.1 POSTO/QUANTIDADE /TURNO/JORNADA/OBSERVAÇÃO 
 

17.1.1 Posto 1 - Engenheiro Clínico
17.1.1.1 Quantidade - 02

17.1.1.2 Turno - diurno

17.1.1.3 Jornada - 44 horas semanais

17.1.1.4 Profissional com experiência em gerenciamento hospitalar e manutenção de
ventiladores pulmonares mecânicos (imprescindível experiência de dois anos). Habilitação
necessária em Curso Superior completo de Engenharia, Credenciado pelo MEC, com
Especialização em Engenharia Clínica.

 

17.1.8 Posto 2 - Técnico Eletrônico
17.1.8.1 Quantidade - 04

17.1.8.2 Turno - diurno

17.1.8.3 Jornada - 44 horas/semanais
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17.1.8.4 Observação - deverá possuir formação técnica em eletrônica em instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação, com comprovação através da apresentação do
Certificado de conclusão do Curso / Diploma; experiência preferencialmente  na área específica
hospitalar 

 

17.1.1 Posto 3 - Auxiliar Administrativo
17.1.1.1 Quantidade - 02

17.1.1.2 Turno - diurno

17.1.1.3 Jornada - 44 horas semanais

17.1.1.4 Requisito mínimo de ensino médio completo.

 

18 DA MÃO DE OBRA, PERFIL E ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS
 

18.1 Engenheiro Clínico
 

18.1.1 Requisitos para ocupação do cargo:

18.1.1.1 Curso Superior completo de Engenharia ou Arquitetura, Credenciado pelo MEC, com
Especialização em Engenharia Clínica, ter experiência mínima de dois anos em gerenciamento
hospitalar e manutenção de ventiladores pulmonares mecânicos.

18.1.1.2 possuir registro profissional junto ao CFT- Conselho Federal de Técnicos Industriais,
com apresentação de documento de quitação da anuidade.

 

18.1.2 Atribuições / Atividades:

18.1.2.1 Executar atividades de gestão em processos de trabalho, promoção e assistência à
saúde, inclusive diagnóstico, de acordo com as especificidades da formação profissional ou
com a função exercida, bem como planejamento, assessoramento, coordenação, supervisão,
pesquisa e execução de serviços técnicos e administrativos;

18.1.2.2 acompanhar a execução de serviços decorrentes da adoção de medidas de segurança
referentes aos equipamentos utilizados, quando a complexidade dos trabalhos a executar assim
o exigir;

18.1.2.3 colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções, apontando
os riscos decorrentes desses exercício;

18.1.2.4 executar outras atividades correlatas à área de atuação;

18.1.2.1  controlar o patrimônio dos equipamentos/materiais e seus componentes do presente
termo de referência;

18.1.2.2  acompanhar as atividades desenvolvidas pelos demais funcionários prestando a
devida assessoria técnica;

18.1.2.3  emitir pareceres sempre que for necessária a aquisição de material/insumo para as
manutenções/reparos necessários;

18.1.2.4  elaborar relatórios Técnicos e de Pareceres Técnicos sobre Segurança e
Desempenho de equipamentos;

18.1.2.5 orientar e acompanhar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos;

18.1.2.6  treinar pessoal para manutenção e operação dos equipamentos e utilização correta de
ferramentas EPI;
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18.1.2.7  estabelecer rotinas para o controle e acompanhamento dos serviços de manutenção
executados;

18.1.2.8  estabelecer medidas de controle e segurança do ambiente hospitalar;

18.1.2.9  estabelecer rotinas para aumentar a vida útil dos equipamentos;

18.1.2.10 auxiliar nos projetos de informatização, dando suporte dos funcionários
administrativos, relacionados aos equipamentos;

18.1.2.11 estabelecer procedimentos para calibração e ajuste dos equipamentos, de acordo
com as normas vigentes;

18.1.2.12 efetuar a avaliação da obsolescência dos equipamentos usados que em caso de
reparo supere o valor de 40% do bem;

18.1.2.13 receber toda demanda de materiais necessários para a execução dos serviços, com
a aquiescência do fiscal do contrato, providenciando de imediato, para os reparos/manutenções
que se fizerem necessárias, o que for demandando e o reembolso será feito de acordo com os
valores de composição de custos com três orçamentos, ou ainda, os valores disponíveis no
Portal Compras, das aquisições do Estado;

18.1.2.14  análise de projetos;

18.1.2.15 orçamentos diversos: materiais/insumos/equipamentos;

18.1.2.16 selecionar fornecedores;

18.1.2.17 acompanhar a execução;

18.1.2.18 supervisionar e fiscalizar os reparos e manutenções;

18.1.2.19 realizar recebimento de materiais verificando a sua qualidade;

18.1.2.20 elaborar relatórios técnicos;

18.1.2.21 analisar, levantar e verificar quantitativos e custos de materiais/insumos visando a
celeridade da disponibilidade para uso de todos materiais e equipamentos do Hospital
Campanha;

18.1.2.22 elaborar planos de manutenção, observando as garantias dos fabricantes;

18.1.2.23 prestar toda assessoria técnica demanda pela equipe e pela seção de manutenção
predial;

18.1.2.24 proceder a vistorias técnicas;

18.1.2.25 verificar a aplicação da legislação e normas vigentes;

18.1.2.26 especificar materiais;

18.1.2.27 elaborar e analisar planilhas: de orçamentos, memorial, cronograma físico, e executar
outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação demandada pelo fiscal
do contrato e setor de manutenção predial;

18.1.2.28 Identificar, especificar, conferir amostras de materiais para aquisição;

18.1.2.29 elaborar lista de padronização de materiais;

18.1.2.30 garantir a integridade e confidencialidade dos recursos e das informações sob seu
gerenciamento relacionado ao sistema informatizado para controle de manutenções preventivas
e corretivas.

18.2.2.31 responsabilizar-se pelo registro e emissão de todos os relatórios de manutenção
executados. 

 

18.2 Técnico de Eletrônica
 

PADRÃO - Termo de Referência de Serviço PMMG/DAL/CAA-HC 14163958         SEI 1250.01.0002868/2020-17 / pg. 17



18.2.1 Requisitos para ocupação do cargo:

18.2.1.1 Possuir formação técnica em eletrônica em instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação, com comprovação através da apresentação do Certificado de conclusão do Curso /
Diploma;
18.2.1.2- possuir registro profissional junto ao Conselho Regional de Classe com comprovação
através do documento de pagamento da anuidade ou apresentação da carteira profissional;
18.2.1.3- comprovação de experiência conforme legislação trabalhista.

 

18.2.2 Atribuições / Atividades:

18.2.2.1 Executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares,
no âmbito do Hospital de Campanha de Minas Gerais;

18.2.2.2 calibrar e ajustar os equipamentos médico-hospitalares;

18.2.2.3 auxiliar no treinamento de pessoal para a manutenção e operação dos equipamentos
médico- hospitalares;

18.2.2.4- auxiliar no controle do patrimônio dos equipamentos médico-hospitalares e seus
componentes;

18.2.2.5- auxiliar na aquisição e realizar a aceitação e incorporação das novas tecnologias;

18.2.2.6- elaborar Relatórios Técnicos sobre serviços executados na manutenção de
equipamentos médico-hospitalares;

18.2.2.7- auxiliar na execução dos projetos de informatização, relacionados aos equipamentos
médico- hospitalares.

 

18.2.3 Do Adicional de permanência

Será pago um abono de permanência referente a 30% do salário base, para que um dos
técnicos permaneça de sobreaviso durante os finais de semana e em períodos noturnos. Sendo
que, este valor será pago de forma intercalada entre os funcionários que fazem jus ao
recebimento. Nunca podendo ser pago para mais de um funcionário que exerça a mesma
função, no mesmo mês.

 

18.3 Assistente Administrativo
 

18.3.1 Requisitos para ocupação do cargo:

18.3.1.1 Exigência mínima de ensino médio completo e que tenha habilidade para a atividade
de apoio administrativo de manutenção de equipamentos médico-hospitalares.

18.2.2 Atribuições / Atividades:

18.2.2.1 Realizar a organização e controle de fluxos de trabalhos, sendo objetivo em racionalizar
e aperfeiçoar as atividades funcionais;

18.2.2.2 apoiar na execução e elaboração de dados e nas demandas inerentes a administração
do Hospital de Campanha;

18.2.2.3 prestar atendimento as demandas relacionadas a execução da manutenção de
equipamentos médico-hospitalares, no que se refere aos serviços administrativos executados;

18.2.2.4 ter habilidade para operar sistema informatizado para controle de manutenção
preventivas e corretivas;

18.2.2.5 manter atualizado o controle de todos os equipamentos médicos-hospitalares do
Hospital de Campanha, estando pronto para emitir relatórios da situação de uso e local
disponibilizado para uso;
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18.2.2.6 executar serviços de recebimento, arquivo, protocolo e expedição de documento,
redigir ofícios, ocorrências, relatórios, correspondências, memorandos, comunicações,
planilhas, bem como outros documentos, de acordo com as demandas de serviços;

18.2.2.7 executar outras atividades correlatas à área de atuação.

 

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

19.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no
artigo 38 do Decreto Estadual no 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei
Federal no 8.666/93.

19.1.1 ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

19.1.2 MULTA de até:

I. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço
realizado com atraso;

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar
o reforço de garantia de execução exigida; III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço
realizado com atraso, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

IV. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais.

19.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

19.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos
itens 19.1.1, 19.1.3, 19.1.4, 19.1.5.

19.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos
eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força
maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

19.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

19.7. As sanções relacionadas nos itens 19.1.3, 19.1.4 e 19.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP.

19.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:
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19.8.1. Retardarem a execução do objeto;

19.8.2. Comportar-se de modo inidônea apresentando documentação falsa ou cometerem
fraude fiscal.

19.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº
46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.

 

20 DO MATERIAL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
 

20.1. Todos os materiais e peças de reposição deverão ser fornecidos pela Contratada os
quais serão medidos pelos quantitativos efetivamente gastos e pagos pela Contratante
mensalmente, conforme item 6.39.

20.2. O Setor Manutenção Predial acompanhará todas as demandas de
materiais/peças/insumos, que deverão ser apresentadas pelo Engenheiro Clínico da
Contratada, juntamente com o fiscal da Contratante, visando autorização prévia, com a devida
substituição do material necessário danificado/reparado.

20.3 Todo material adquirido e utilizado na manutenção dos equipamentos médico-hospitalares
deverão ser inspecionado pelo Setor de Manutenção Predial.

20.4 O material substituído deverá ser retido, até que a CPARM constate a substituição e faça a
conferência da nota fiscal para recebimento definitivo.

20.5 Todos os materiais necessários à execução dos serviços deverão ser fornecidos pela
Contratante e o valor a ser pago pela contratada será de acordo com o valor de comércio,
através do levantamento de três orçamentos, ou, caso tenha registro, do valor registrado no
Portal Compras.

20.6. Para garantia de pronto atendimento, sob pena de incorrer em multa contratualmente
prevista, a Contratada deverá manter, as suas próprias custas, estoque mínimo de materiais de
reposição, o qual somente será pago quando de sua efetiva utilização.

20.7 Se julgar necessário, a fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de
informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalação dos
equipamentos médico-hospitalares.

20.8. Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela Seção
de Manutenção Predial, seguindo os critérios de armazenamento previstos em normas técnicas,
devendo a Contratada consultar qual o local apropriado para o armazenamento.

20.9 As cores de quaisquer materiais e pintura,s quando necessários, dos materiais médico
hospitalares reparados deverão manter a cor original ou serão definidas/ confirmadas pela
Seção de Manutenção Predial com anuência, caso seja necessário.

20.10 A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais, em tempo hábil, para a
execução dos serviços, observando a relevância do executado.

20.11 A Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços, a não ser a comprovada
negativa de fornecimento tempestivo dos materiais/insumos pelos fornecedores.

20.12 As marcas e produtos indicados, especificações e listas de material admitem o similar se
devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por normas
e desde que previamente aceito pela Seção de Manutenção Predial.
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20.13. A similaridade indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos
de desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais
(aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade será avaliada pela Fiscalização, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentação do material proposto pela Contratada, laudos técnicos do material ou produto,
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratórios conceituados, com ônus para a Contratada.

20.14. No caso de não haver indicação de marca como padrão de referência, deverão ser
observadas as marcas e os modelos padronizados dos materiais instalados do Contratante; ou,
em não havendo mais no mercado (retirada de linha de fabricação ou outro motivo justificável)
substituição por similar ou superior em qualidade.

20.15. Os materiais e peças de reposição necessários para a execução dos serviços serão
utilizados de acordo com a necessidade durante a vigência do contrato. A lista de materiais e
peças de reposição não é exaustiva.

20.16. A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fornecimento (transporte, frete, carga,
descarga e armazenamento) de todos os itens nas quantidades necessárias à perfeita
execução dos serviços.

20.17. O valor mensal estimado para custos com material e peças de reposição trata-se de
previsão do gasto, podendo ocorrer durante a execução do contrato em casos excepcionais
custo mensal superior, justificados pelo Fiscal do Contrato, de forma que a soma dos valores
mensais não ultrapasse o montante contratado, respeitando-se, assim, a dotação orçamentária
para o serviço.

20.18. Para efetuar o fornecimento dos materiais e peças de reposição, a Contratada deverá
observar a seguinte rotina de procedimentos:

a) A solicitação de equipamentos e peças de reposição deverá ser formalizada pelo
Contratante via formulário apropriado, a ser padronizado pelo Setor de Manutenção Predial
e este deverá ser anexado à Nota Fiscal para compor o processo de despesa, quando da
entrega do equipamento/peça/insumo.

b) A aquisição de materiais deverá ser precedida de ampla pesquisa de mercado antes de
sua execução, caso não seja contemplada pelo 'melhores preços' do Portal Compras, sendo
obrigatório três ou mais orçamentos que devem ser encaminhados ao Setor de Manutenção
Predial para avaliação/aprovação no prazo de 1 (um) dia após a solicitação, podendo ser o
prazo ajustado a critério do Fiscal.

c) A Seção de Manutenção Predial poderá realizar pesquisa de mercado complementar para
verificação do preço cotado pela Contratada.

d) A Contratada se obriga a fornecer o material pelo menor valor, dentre os preços:
- obtidos na pesquisa de mercado;
- caso existam, no 'banco de melhores preços', do Portal Compras.

e) Os materiais e peças deverão ser recebidos com a presença da fiscalização, ou profissional
do Setor de Manutenção Predial, designado pelo mesmo, para fins de conferência junto com a
Nota Fiscal original do material adquirido, e, no caso de estar disponível pela contratada, utilizar
como base o valor médio do mercado ou do Portal Compras.

f) Os materiais e as peças deverão ser fornecidos, com a celeridade possível, devendo priorizar
a pronta entrega quando assim dispuser, ou no prazo mais célere possível, contado da data da
autorização de compra concedida pelo Fiscal do Contrato.

20.19 O ressarcimento dos materiais e peças de reposição será efetuado mensalmente, em
conjunto com o pagamento mensal dos serviços prestados, mediante apresentação de Nota
Fiscal de materiais, contendo relação de itens, valores de aquisição e montante devido. 

20.20 As peças e materiais adquiridos deverão ser totalmente aplicados nos serviços de
manutenção deste Termo de Referência, não havendo possibilidade de sua utilização para
outros fins.
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20.21 A Contratada deverá fornecer mensalmente relatório de atividades contendo as ordens
de serviço e, se necessário, fotos para evidenciar a aplicação dos materiais e peças utilizados
durante as rotinas de manutenção/reparo.

20.22. A Contratada deverá arcar, sem ônus para a Contratante, com o custo do fornecimento
de materiais de consumo que são considerados aqueles que se consomem à primeira
aplicação, empregados em pequenas quantidades com relação ao valor dos serviços, tais
como: lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, fita isolante, eletrodos e afins, pilhas,
baterias, anilhas, conector terminal, abraçadeiras (nylon e ferro), parafusos, brocas, serra copo,
arrebites, buchas de nylon, arruelas, pregos, fita zebrada, lona plástica e outros necessários à
execução dos serviços, os quais deverão ser de primeira qualidade e estar em condição de
uso.

20.23. A Contratada deverá manter estoque regular dos materiais de consumo e básicos que
atenda às necessidades mensais dos serviços de manutenção e operação.

20.24. A Contratada deverá fornecer, sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, amostras
de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de sua execução.

20.25. A substituição de materiais e peças de reposição deverá ser feita pela Contratada
mediante prévia comprovação da necessidade, cuja justificativa deverá ser assinada pelo
responsável técnico e autorizada pelo Fiscal do Contrato.

20.26. O Fiscal do Contrato deverá ser comunicado pela Contratada quando da substituição de
peças, que poderá acompanhar a substituição para certificar-se da originalidade e da
genuinidade dos componentes.

20.27. Caso o Fiscal do Contrato opte por não acompanhar a substituição, a equipe de
Manutenção Predial deverá acompanhar e deverá apresentar ao Fiscal do Contrato todas as
peças, componentes e materiais porventura substituídos.

20.28. A Contratada é responsável pela destinação (descarte) de peças ou equipamentos que
forem substituídos em conformidade às resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio
Ambiente) que forem aplicáveis.

20.29. As peças a serem adquiridas pela Contratada deverão obedecer aos seguintes critérios:

a) A garantia deverá ser fornecida pela Contratada;

b) Todas as peças devem ser originais, adquiridas originalmente pelo fabricante, novas e sem
uso prévio; será admitida a utilização de peças similares, desde que comprovada sua
compatibilidade e qualidade;

c) Todas as peças devem ser fornecidas em embalagens invioláveis e originais do fabricante
de maneira que possibilite sua rastreabilidade;

d) O controle de peças é de responsabilidade da Contratada.

 

21 DOS INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

21.1 A Contratada deverá colocar à disposição de cada profissional, para uso individual e/ou
coletivo, as ferramentas e equipamentos em perfeitas condições de uso, substituindo-se
sempre os que não estiverem em condições adequadas para execução dos serviços.

21.2 Os instrumentos, equipamentos e ferramentas, necessários à execução dos serviços
de manutenção, serão de responsabilidade da empresa Contratada.

21.3 A empresa Contratada deverá dispor, no local dos reparos, de todos os
equipamentos/ferramentas que se façam necessários à boa manutenção dos equipamentos
médico-hospitalares do Hospital Campanha. 

21.4 A Contratada deverá manter os equipamentos e ferramentas em perfeito estado
de conservação, manutenção, segurança e higiene, prontos para utilização em qualquer tempo,
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bem como adequados à produtividade compatível com as respectivas especificações técnicas,
substituindo-os ou consertando-os ou substituindo-os no caso de defeito, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas.

21.5 A Contratada deve garantir que os equipamentos e ferramentas sejam de boa qualidade,
ou seja, de primeira linha.

21.6 As listagens dos Anexos não são exaustiva, devendo a Contratada estar obrigada
a disponibilizar quaisquer itens que se fizerem necessários à perfeita execução do objeto deste
Termo de Referência.

21.7 O local para armazenamento dos equipamentos e ferramentas será indicado pelo
Contratante, devendo a Contratada manter a área reservada para esse fim perfeitamente limpa
e organizada.

21.8 A Contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato a relação de equipamentos e
ferramentas que deverão estar armazenados em local apropriado, disponíveis aos seus
funcionários, os quais deverão estar armazenados em local apropriado para a perfeita
execução dos serviços constantes deste Termo de Referência.

21.9 Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser utilizados nos
serviços de manutenção.

21.10 É necessário o fornecimento de todas as ferramentas de trabalho, inclusive simuladores
de manutenção e instrumentos de medição devidamente calibrados.

21.11 Disponibilização de sistema informatizado para controle de manutenções preventivas e
corretivas.

21.12 Para a disponibilização de uso do sistema do item 21.11, a empresa deverá
disponibilizar dois computadores, com impressora e demais assessórios que sejam
necessários para a emissão de relatórios e uso do sistema informatizado para controle de
manutenções preventivas e corretivas.

21.13 Os dois computadores, a impressora e demais assessórios deverão ser depreciados de
acordo com a (Tabela de depreciação da Receita Federal) na composição do custo para a
proposta comercial.

 

22 ATESTADO DE VISITA TÉCNICA:
 

22.1 Está disponível um modelo de ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, para conhecimento de
que todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
contratação, a este termo de referência.

22.2 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, poderá agendar a visita
nas instalações do Hospital de Campanha de Minas Gerais junto ao Centro de Apoio
Administrativo do Hospital de Campanha, situado à Avenida Amazonas, 6.455, bairro
Gameleira, através do telefone (31) 2123-1098 acompanhado por servidor designado para
esse fim, as quartas-feiras de 08h30min às 13h00min, e demais dias úteis de 08h30min às
17h00min. Para a vistoria, o interessado deverá estar devidamente identificado.

 

 

23 ANEXOS A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA
 

Anexo I - Dos serviços de manutenção de equipamentos médico hospitalares
Anexo II - Dos uniformes dos funcionários
Anexo III - Dos equipamentos de proteção individual e coletiva
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Anexo IV -Da planilha de respiradores - usados
Anexo V - Do rol de equipamentos médico hospitalares novos
Anexo VI - Planilha de composição de custos
Anexo VII - Modelo de proposta
Anexo VIII - Atestado de visita técnica
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ANEXO I

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais
(HC), a funcionar nas dependências do Expominas, situado à Av. Amazonas, 6200 - Gameleira,
Belo Horizonte/MG.

1.  DAS  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  ESPECÍFICAS  -  BOAS  PRÁTICAS  EM
MANUTENÇÃO  DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

1.1  As  boas  práticas  preventivas,  detectivas  e  corretivas  de  manutenção  de  todos  os
equipamentos médico-hospitalares do Hospital de Campanha.

1.2  Os conceitos  e  rotinas  preconizados  neste  Anexo  servirão  como procedimentos  de boas
práticas  e  poderão,  ser  alinhadas  e  revistas  durante  a  execução  do contrato  no Hospital  de
Campanha de Minas Gerais.

2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES

2.1 Riscos: É a probabilidade de ocorrência de um evento adverso que, no caso dos serviços de
saúde, afeta a integridade do paciente, da equipe de saúde ou da comunidade onde o serviço
está inserido.

2.2 Gestão de riscos: É o processo de ponderar as alternativas de políticas e selecionar a ação
regulatória mais apropriada, integrando os resultados da avaliação de risco com as preocupações
sociais,  econômicas e  políticas  para  chegar  a uma decisão;  decide o  que fazer  com o risco
avaliado e se ele pode ser aceitável.

2.3 Ações preditivas: é a atividade de inspeção que visa o estudo de sistemas e equipamentos a
fim  de  prever  possíveis  anomalias  ou  falhas  nos  mesmos,  baseado  no  seu  desempenho  e
comportamento,  e,  a  partir  disso,  implementar  e  direcionar  os  procedimentos de manutenção
preventiva.

2.4 Ações preventivas: é a atividade que entra em ação antes que haja a necessidade de reparo.
Exige  uma  programação,  com  datas  preestabelecidas  obedecendo  a  critérios  técnicos
determinados pelo fornecedor ou fabricante do produto. É fundamental que haja o registro de
todas  as  atividades  executadas  em  sistema  informatizado  próprio,  além  do  SOLICITANTE
ATESTANDO QUE O SERVIÇO FORA EXECUTADO COM ESMERO E PERFEIÇÃO.

2.5  Ações  detectivas:  é  a  atividade  que  visa  identificar  as  causas  de  falhas  e  anomalias,
auxiliando, nos planos de manutenção, com o objetivo de atacar a origem do problema, e não
apenas o sintoma do mesmo.

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=623632441994
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2.6 Ações corretivas: é a atividade que visa a reparação ou restauração de falhas ou anomalias, 
seja ela planejada ou não. Implica, necessariamente, a paralisação total ou parcial de um sistema.
É o tipo de manutenção que apresenta os custos mais elevados de execução.

2.7 TODAS AS AÇÕES SOLICITADAS NO QUE TANGE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES SERÃO REALIZADAS ATRAVÉS DE ORDEM DE
SERVIÇO ESCRITAS EM FORMULÁRIOS PRÓPRIOS E, PREVIAMENTE ASSINADAS PELO
SUPERVISOR  DA  CONTRATADA  E  PELO  SETOR  SOLICITANTE,  ATESTANDO  QUE  O
SERVIÇO FORA EXECUTADO COM ESMERO E PERFEIÇÃO.

Documento assinado em 18/05/2020 18:53:04 por KATIA DE SOUZA MENEZES:80166881600.
Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para
verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: 623632441994
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ANEXO II

DA RELAÇÃO DE CUSTO DE UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

1. DESCRIÇÃO DE UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO PREDIAL

1.1. CALÇA COMPRIDA DE BRIM MASCULINA com bolso nas laterais e dois bolsos na parte de
trás, abaixo da cintura. Feita em tecido resistente a rasgos e à tração e de grande durabilidade.
Confeccionada  com  elástico  atrás  na  cintura.  Modelagem  reta  para  oferecer  conforto  ao
trabalhador.

1.2. JAQUETA ESTAÇÃO DE INVERNO FABRICADA EM TRACTEL de ótima qualidade,  ótimo
acabamento, sanfonado nos punhos e barra, forrada com tecido de algodão, fechamento com
zíper,  bolso interno e externo,  sendo o  último com o modelo,  tipo faca nas laterais.  No lado
esquerdo superior na altura do peito deve ser grafado o nome da empresa.

1.3. CAMISA EM POLIVISCOSE TIPO POLO, MANGA CURTA, COR CINZA CLARA composto
com um bolso no lado esquerdo com o nome da empresa.

1.4.  BOTINA  DE  COURO,  COR  PRETA  SEM  cadarço  e  cano  ¾  antiderrapante,  que  não
prejudique o desempenho das atividades.

1.5. MEIA SOQUETE COR PRETA 06 (seis) pares.

1.6. CRACHÁ de identificação.

2.  DESCRIÇÃO  DE  UNIFORMES  DO  COORDENADOR   (ENGENHEIRO)  E  APOIO
ADMINISTRATIVO

2.1. CALÇA COMPRIDA JEANS MASCULINA E FEMININA com bolso na frente e dois bolsos na
parte de trás,  abaixo da cintura.  Feita em tecido resistente a rasgos e à tração e de grande
durabilidade.

2.2. CAMISA EM POLIVISCOSE TIPO POLO, MANGA CURTA, COR BRANCA, com um bolso
no lado esquerdo com o nome da empresa bordado.

2.3. JAQUETA ESTAÇÃO DE INVERNO FABRICADA EM TRACTEL de ótima qualidade,  ótimo
acabamento, sanfonado nos punhos e barra, forrada com tecido de algodão, fechamento com
zíper, bolso interno e externo, sendo o último com o modelo, tipo faca nas laterais. 

2.4.BOTINA  DE  COURO,  COR  PRETA  SEM  cadarço  e  cano  ¾  antiderrapante,  que  não
prejudique  o  desempenho  das  atividades  (podendo  ser  sugerido  outro  tipo  para  o  apoio
administrativo.

2.5.MEIA SOQUETE COR BRANCA 06 pares.

2.6.CRACHÁ de identificação.Documento assinado em 18/05/2020 18:54:16 por KATIA DE SOUZA MENEZES:80166881600.
Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para
verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: 6236206276A5
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ANEXO III

DESCRIÇÃO E RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVOS
(EPI'S  e  EPC'S),  DESTINADOS  A  PROTEGER  OS  PROFISSIONAIS  CONTRA  RISCOS
BIOLÓGICOS, QUÍMICOS OU FÍSICOS DURANTE O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES

1 BOTINA DE  SEGURANÇA,  calçado  SEMESTRAL de  Segurança  de  uso  profissional,  tipo
botina, modelo blatt, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha
de montagem em não tecido montada pelo  sistema strobel,  sem biqueira de aço,  solado em
poliuretano bidensidade injeção direta, resistente a óleo combustível, para uso eletricista. Com CA
(Certificado de Aprovação) válido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

2 CALÇADO DE SEGURANÇA PRETO,  calçado ocupacional  de uso profissional  tipo  botina,
modelo derby, fechamento em atacador, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de
montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com bico de conformação, solado
de poliuretanobidensidade injetado direto no cabedal,  resistente ao óleo combustível.  Com CA
(Certificado de Aprovação) válido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

3 DESENGRAXANTE, indicado para limpar sujeiras pesadas das mãos. Características: - Isento
de abrasivos e solventes - Remove da pele, com facilidade, graxas, óleos, fuligens, negro de fumo
sem agredir a pele - É biodegradável.

4 LUVA ALTA/BAIXA TENSÃO, luva de segurança isolante de borracha, tipo I classes 00, 0, 1, 2,
3 e 4, fornecidas nas seguintes cores:
CLASSE 00 – cor vermelha; CLASSE 0 - cor preta, cor amarela e preta (amarela na face externa
e preta na face interna), cor preta e amarela (preta na face externa e amarela na face interna);
CLASSE 1 - cor preta, cor amarela e preta (amarela na face interna e preta na face externa);
CLASSE 2: cor preta, cor amarela e preta (amarela na face interna e preta na face externa);
CLASSE 3 – cor preta, cor amarela e preta (amarela na face interna e preta na face externa);
CLASSE 4 - cor preta, cor amarela e preta (amarela na face interna e preta na face externa) e na
cor vermelha e preta (vermelha na face interna e preta na face externa).  Ref.:  E0014R (luva
vermelha, classe 00 - tensão máxima de uso: 500 volts); E014B (luva preta, classe 0 - tensão
máxima de uso: 1.000 volts); E014BY (luva amarela e preta, classe 0 - tensão máxima de uso:
1.000 volts); E014YB (luva preta e amarela, classe 0 - tensão máxima de uso: 1.000 volts); E114B
(luva preta, classe 1 - tensão máxima de uso: 7.500 volts); E114YB (luva amarela e preta, classe 1
- tensão máxima de uso: 7.500 volts); E214B (luva preta, classe 2 - tensão máxima de uso: 17.000
volts); E214YB (luva amarela e preta, classe 2 - tensão máxima de uso: 17.000 volts); E316B (luva
preta, classe 3 - tensão máxima de uso: 26.500 volts); E316YB (luva amarela e preta, classe 3 -
tensão máxima de uso: 26.500 volts); E416B (luva preta, classe 4 - tensão máxima de uso: 36.000
volts); E416YB (luva amarela e preta, classe 4 - tensão máxima de uso: 36.000 volts); E416RB
(luva vermelha e preta, classe 4 – tensão máxima de uso: 36.000 volts). Com CA (Certificado de
Aprovação) válido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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5 LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO,  luva de segurança para procedimento não
cirúrgico,  confeccionada  em  borracha  sintética,  texturizada,  antiderrapante,  ambidestra,  não
esterilizada, sem pó bioabsorvível. Com CA (Certificado de Aprovação) válido pelo MTE (Ministério
do Trabalho e Emprego).

6  LUVA DE PVC MANGA LONGA, luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural)
e policloropreno (neoprene) na palma e dorso, revestimento interno com algodão flocado, palma e
dedos  antiderrapantes.  Com  CA (Certificado  de  Aprovação)  válido  pelo  MTE  (Ministério  do
Trabalho e Emprego).

7 MÁSCARA CIRURGICA,  DESCARTÁVEL  –  dupla  camada  de  polipropileno  (não  tecido);
complemento: cor branca, com elástico, macia, hipoalergênica, com presilha interna metálica para
moldar-se ao nariz em toda a extensão. bordas reforçadas, elásticos reforçadas e confortáveis
tendo na embalagem devera constar a data de fabricação, prazo de validade, número do lote e
registro no Ministério da Saúde.

8 MÁSCARA  DE  SOLDA  (ESCUDO),  máscara  de  segurança  para  serviços  de  soldagem,
constituída de escudo e cabo confeccionados em uma única peça de polipropileno, com visor fixo
de aproximadamente 50 mm de altura e 110 mm de largura, que suporta uma placa de cobertura e
um filtro de luz. O filtro de luz, confeccionado de material plástico de tonalidade 10, e a placa de
cobertura também confeccionada de material plástico incolor, são fixadas ao visor através de uma
moldura  de  plástico  que  se  encaixa  na  parte  interna  localizada  no  escudo.  O  cabo  possui
aproximadamente 140 mm de comprimento e cerca de 25 mm de diâmetro. Com CA (Certificado
de Aprovação) válido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

9 ÓCULOS AMPLA VISÃO, óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação
confeccionada em uma única peça de PVC flexível transparente, com sistema de ventilação direta
composta de cerca de 280 (duzentos e oitenta) orifícios quadrados localizados na arte superior e
190 (cento e noventa) localizados na parte inferior da armação ou ventilação indireta, composta de
duas  válvulas  localizadas  na  parte  superior  e  duas  válvulas  localizadas  na  parte  inferior  da
armação e visor de policarbonato incolor. O ajuste à face do usuário é feito por meio de um tirante
elástico. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário e oferecem proteção
contra  impactos  de  partículas  volantes  frontais,  no  caso  dos  óculos  com ventilação  direta,  e
partículas  volantes  multidirecionais,  no  caso  dos  óculos  com  ventilação  indireta.  Com  CA
(Certificado de Aprovação) válido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

10 ÓCULOS DE SEGURANÇA, Óculos de segurança, constituídos de duas oculares de material
plástico  rígido  (termoplástico  de  alta  resistência),  com  50  mm  de  diâmetro,  unidas  por  uma
corrente  metálica  de  60  mm  de  comprimento  revestida  por  um  tubo  plástico  de  40  mm  de
comprimento e 4 mm de diâmetro. As oculares possuem ventilação indireta nas laterais e são
ajustadas à face do usuário por meio de um tirante elástico preto. As oculares possuem anéis
retentores  rosqueáveis,  que permitem a fixação de lentes de material  plástico  (policarbonato)
incolor.  O modelo é indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas  volantes
multidirecionais. Com CA (Certificado de Aprovação) válido pelo MTE (Ministério do Trabalho e
Emprego).

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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11 ÓCULOS DE SOLDADOR,  Óculos de segurança, constituídos de duas oculares de material
plástico  rígido  (termoplástico  de  alta  resistência),  com  50  mm  de  diâmetro,  unidas  por  uma
corrente  metálica  de  60  mm  de  comprimento  revestida  por  um  tubo  plástico  de  40  mm  de
comprimento e 4 mm de diâmetro. As oculares possuem ventilação indireta nas laterais e são
ajustadas à face do usuário por meio de um tirante elástico preto. As oculares possuem anéis
retentores  rosqueáveis,  que permitem a fixação de lentes de material  plástico  (policarbonato)
incolor.  O modelo é indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas  volantes
multidirecionais. Com CA (Certificado de Aprovação) válido pelo MTE (Ministério do Trabalho e
Emprego).

12 PROTETOR  AURICULAR  PLUG,  protetor  auditivo  do  tipo  inserção  pré-moldado,
confeccionado em silicone,  com cordão.  Com CA (Certificado de Aprovação) válido pelo MTE
(Ministério do Trabalho e Emprego). 

IMPORTANTE:  DEMAIS  EPI(S)  OU  EPC(S)  NECESSÁRIOS,  EM  DECORRÊNCIA  DA
PANDEMIA COVID-19,  DEVEM  SER  DISPONIBILIZADOS,  DEVENDO  ATENTAR  PARA AS
MÁSCARAS.

Documento assinado em 26/05/2020 14:14:18 por KATIA DE SOUZA MENEZES:80166881600.
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ANEXO IV – RESPIRADORES DO HOSPITAL CAMPANHA - USADOS

Ordem Quantidade Marca Modelo

01 02 Bennet 840-VS

02 01 Maquet SERVO-S

03 11 Dixtal Dx-3010

04 11 Intermed Inter 05

05 03 Intermed Inter 5 Plus

06 03 Intermed Inter Plus

07 04 Intermed IX5

08 04 Drager OXILOG 3000

09 01 Leistung LUFT3

10 04 Leistung LUFT2-G

11 01 Leistung PR4-D

12 02 Leistung PR4-G

13 01 Takoaka 675-PLUS

14 02 Takoaka MICROTAK

15 04 Takoaka CARMEL

16 06 Bird MARK-7

17 07 Bird 6400

18 03 Bird 8400

Documento assinado em 21/05/2020 14:27:15 por KATIA DE SOUZA MENEZES:80166881600.
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ANEXO V – ROL DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES (NOVOS)

Todos os materiais são novos e estão sendo adquiridos com as respectivas garantias dos 
fabricantes.

DESCRIÇÃO QTDE TOTAL MARCA/MODELO

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL 37

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 39

BOMBA DE INFUSÃO 150 CMOS DRAKE / YONAH

CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM MARCAPASSO 3

CUFFÔMETRO 2 Cufometro Portex 

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) 12

ECG – ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL 11

ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL ADULTO 150

ESTETOSCÓPIO 331

FOCO CIRÚRGICO MÓVEL 5

19

20

NEGATOSCÓPIO 39

OFTALMOSCÓPIO 1

OTOSCÓPIO 3 MD/Utech / OMNI 3000

OXÍMETRO DE PULSO 37

ASPIRADOR DE SECREÇÕES INL-
6003

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 
DIG. 2000 KG BKFAN – BALMAX 

                     

INSTRAMED CARDIOMAX COM 
ECG/DESF/MP/DEA/PMS/PRIN

TER/SPO2 E BATERIA 

DESFIBRILADOR EXTERNO 
AUTOMATICO BASICO 
SAMARITAN PAD 350P 
HEARTSINE 

BIONET / BIONET CO., LTD. - 
CORÉIA DO SUL / CARDIOCARE 

2000 
ESFIGNOMANOMETRO DE 
PEDESTAL ADULTO VELCRO 

MISSOURI 
ESTETOSCÓPIO ADULTO INOX 

BLACK 
FOCO CIRURGICO AUXILIAR LED 

APOLLO MEDLIGHT

LARINGOSCÓPIO ADULTO (KIT COM CABO E 
LÂMINAS TODOS TAMANHOS)

MD / MEDICAL DEVICES (PVT) 
LTD. - PAQUISTÃO / 

CONVENCIONAL 
MONITOR MULTIPARAMETRICO TIPO III SIMPLES 

(FREQUÊNCIA CARDÍACA, ECG, PRESSÃO ARTERIAL 
NÃO INVASIVA, OXIMETRIA DE PULSO, 

TEMPERATURA, FREQUENCIA RESPIRATÓRIA)

CMOS DRAKE- MODELO ISAIAH 
(18 UM) E MODELO DAVID (7 

UN) +
SISNACMED (3 UN)

NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS 
110V TECLUX 

ESTETOSCÓPIO ADULTO INOX 
BLACK 

MD/Utech / Oxímetro de pulso 
portátil UT-100 MD 

Documento assinado em 18/05/2020 18:59:32 por KATIA DE SOUZA MENEZES:80166881600.
Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para
verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: 6236D332D4C3
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ANEXO VI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

 PLANILHA DE CUSTOS
Grupo Discriminação % R$

Cargo

“1” SALÁRIO

Salário  R$                    - 

Insalubridade  R$                    - 

Total do Grupo “1”  R$                    - 

“2”

E
N

C
A

R
G

O
S

 S
O

C
IA

IS

INSS  R$                    - 

SESI ou SESC  R$                    - 

SENAI ou SENAC  R$                    - 

INCRA  R$                    - 

SALÁRIO EDUCAÇÃO  R$                    - 

 R$                    - 

 R$                    - 

SEBRAE  R$                    - 

Sub total  R$                    - 

Férias  R$                    - 

Auxilio doença  R$                    - 

Licença maternidade/Paternidade  R$                    - 

Faltas legais  R$                    - 

Acidente de trabalho  R$                    - 

Aviso prévio  R$                    - 

13º Salário  R$                    - 

1/3 Férias  R$                    - 

Sub total  R$                    - 

Aviso prévio indenizado  R$                    - 

Contribuição social  R$                    - 

Indenização adicional  R$                    - 

FGTS nas recisões sem justa causa  R$                    - 

Sub total  R$                    - 

Incidência dos encargos do grupo 1x2  R$                    - 

 R$                    - 

Indenizado+indenização adicional  R$                    - 

Sub total  R$                    - 

 R$                    - 

FGTS (FGTS = 8% + cont. social art. 2º da 
Lei Comp1 110/2001 = 0,50%)
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 
(SAT)

Incidência dos encargos do grupo 1, exceto 
FGTS s/ aviso prévio

TOTAL DO GRUPO “2” (Máximo sobre “1”)

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=634966F4F3D4
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Obs.

Deverá apresentar uma planilha detalhada com todos os custos, por categoria e a global 
com o custo total mensal e trimestral.

Informar a depreciação de materiais e equipamentos.

Incluir equipamentos de rádio de comunicação para todos os funcionários.

Incluir os EPI e EPC necessários para todos os colaboradores

Realizar a visita técnica para a devida mensuração.

A Taxa de Administração não poderá exceder a 7% (sete por cento).

Grupo Discriminação % R$

3

Material de limpeza - Mensal

Material de limpeza - Trimestral

PAF/ PQM

Vale Alimentação

Vale-transporte

Uniforme/EPI

Equipamentos (depreciação)

Seguro de vida em grupo

TOTAL DO GRUPO “3”

4 Taxa de administração sobre “1” – máximo  R$                    - 

SOMA Geral (1+2+3+4)  R$                    - 

Impostos: sobre a soma (1+2+3+4)  R$                    - 

PAF

ISS  R$                    - 

PIS  R$                    - 

COFINS  R$                    - 

TOTAL DOS IMPOSTOS  R$                    - 

TOTAL Geral (1+2+3+4+5)

Documento assinado em 26/05/2020 14:24:25 por KATIA DE SOUZA MENEZES:80166881600.
Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para
verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: 634966F4F3D4
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Anexo VII – Modelo de Proposta

Dados a constar na Proposta Preenchimento pelo Proponente
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone

Nome do Signatário (para assinatura do Contrato)

Identidade do Signatário
CPF do Signatário

OBJETO

Valor global (trimestral)

60 dias

Observações

Dados bancários

PROPOSTA COMERCIAL

Contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos especializado de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, por meio 
da alocação de mão de obra exclusiva, a serem executados no âmbito do Hospital Campanha da Minas Gerais, conforme o descrito neste Termo 
de Referência.

Previsão orçamentária mensal no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para as aquisições de peças quando forem necessárias. A empresa 
deverá disponibilizar 06 (seis) rádios de comunicação a serem utilizados pelos funcionários, visando a comunicação rápida, incluindo todos os 
insumos (carregador e bateria) mensais, para fornecimento de peças/materiais novos. Todas as ferramentas para a manutenção/reparo dos 
equipamentos do presente Termo de Referência deverão estar disponibilizadas para fácil acesso dos funcionários para desempenhar suas 
atividades. Todos os EPI/EPC deverão estar disponíveis na quantidade necessárias por funcionário. Todos os funcionárias devem estar 
uniformizados e utilizando crachá de identificação. Deverão ser disponibilizados dois computadores completos (acessórios), incluindo 
impressora e insumos, para o desenvolvimento dos trabalhos. Disponibilizar sistema informatizado para controle de manutenções preventivas e 
corretivas.

Valor mensal Com todas as 
despesas

Prazo de Validade da 
Proposta

- Declaramos que nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e 
trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento 
do objeto da presente contratação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.

Belo Horizonte, 

_________________________________________ 

Documento assinado em 18/05/2020 19:01:11 por KATIA DE SOUZA MENEZES:80166881600.
Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para
verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: 6236DF1E96C5
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ANEXO VIII

DO MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

OBJETO:  Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  especializados  em
manutenção de equipamentos médico-hospitalares com fornecimento de mão de obra e
material/equipamento,  com alocação de mão de obra exclusiva,  para o Hospital  de
Campanha do Estado de Minas Gerais, sito à Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira –
Belo Horizonte/MG.

Atesto  para  os  devidos  fins  que  a  empresa
_____________________________________________________________________,
CNPJ nº___________________,  situada à __________________________________
_______________________________________  enviou  representante  credenciado  a
este  nosocômio,  o(a)  Sr.(a)  ______________________________________________
___________________ (Nome Completo, CPF e cargo que ocupa na empresa), a fim
de inspecionar o local e os equipamentos colocados à disposição da CONTRATADA,
atestando  o  pleno  funcionamento  e  estado  de  conservação,  bem  como,  coletar
informações de todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no valor da
proposta a ser apresentada.

Obs.:  A visita  técnica deverá ser  previamente  agendada através do telefone:  2123-
1098, na CAA-HC, à Avenida Amazonas, 6455, bairro Gameleira, nos horários 08:30 às
12h:00min e 13:00 às 17h00min para as 2a, 3a, 5a e 6a feira e de 08:30 às 13h00mm
às 4a feiras.

Belo Horizonte, ______ de ___________________ de 2020.

                           _____________________________________________________
Centro Administrativo de Apoio/ Hospital Campanha

De acordo:

_____________________________________________________

(Assinatura do Representante da Empresa)

Documento assinado em 18/05/2020 19:01:55 por KATIA DE SOUZA MENEZES:80166881600.
Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para
verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: 6236EB0A58C7
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 25 de junho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29 / 2020

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

Como é de conhecimento público, o Brasil e o Estado de Minas Gerais vêm adotando várias
medidas para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do Coronavírus, responsável pelo surto
de COVID-19.

 

Nesse contexto, o Governo do Estado designou a Comissão Conjunta nº 09/2020 com a
finalidade de instalar um hospital de campanha nas dependências do EXPOMINAS, situado na
Av. Amazonas, nº 6.200, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG.

 

A construção do hospital tem por objetivo aumentar a capacidade operacional do sistema de
saúde pública do Estado, especialmente na RMBH, que é a mais populosa, incrementando-a
em mais 768 leitos, sendo 740 de enfermaria e 28 de estabilização, considerando a hipótese
de colapso da rede preexistente, caso venha a ocorrer o aumento exponencial de pacientes.

 

Destarte, para viabilizar o funcionamento do referido hospital, vários serviços imprescindíveis
precisarão ser contratados, COM A MAIOR URGÊNCIA POSSÍVEL, a fim de evitar que
pessoas doentes fiquem sem atendimento em caso de grave comprometimento dos
estabelecimentos de saúde existentes, podendo haver consequências graves, inclusive, perda
de vidas.

 

Esta celeridade é prevista na Legislação que rege as compras da Administração Pública e foi
endossada por Leis e Decretos que foram publicadas após a declaração da situação de
calamidade em saúde pública. A Lei Federal nº 13.979/2020 estabeleceu em seu art. 4º o
seguinte:

"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 §
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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."

 

Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando em
consideração a complementação realizada pela Medida Provisória nº 926 de de 20 de março
de 2020, que trouxe a seguinte redação:

"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.”

 

Pode-se caracterizar a situação atual como situação de emergência com necessidade de
pronto atendimento ou enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos, com risco de segurança e
de morte para os profissionais da linha de enfrentamento ao COVID-19 e com clara limitação da
contratação para atendimento da demanda existente.

 

Na mesma esteira, a Lei Estadual nº 23.631/2020 dispôs no seu art. 7º:

“É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde
destinados ao enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia
de Covid-19, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.”
 

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e respeitados,
atendendo a todos os normativos pertinentes à matéria da contratação.

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

 

 

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 26/06/2020, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15850485 e o código CRC 694EF243.
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Referência: Processo nº 1250.01.0002868/2020-17 SEI nº 15850485
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

 

 

Para fins do disposto no Art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000, declaro
que as despesas decorrentes da obrigação a ser contraída em razão da contratação a ser
firmada entre o CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL CAMPANHA DE
MINAS GERAIS e a empresa AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, cujo objeto é
manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares para o Hospital Campanha de Minas
Gerais, apresenta adequação orçamentária e financeira com o corrente orçamento aprovado,
bem como compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com base na Lei
Orçamentária Anual nº 23.290 de 09/01/2019 e na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000,
que este Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais possui
disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas.

 

A despesa será custeada pelas dotações
orçamentárias 1251.10.302.026.1078.0001.339037.02, Fonte 0.95.1, tendo esta saldo
suficiente para cumprir o valor total da contratação de R$ 504.204,09 (Quinhentos e quatro mil,
duzentos e quatro reais e nove centavos).

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJ PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CAA-HC

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 26/06/2020, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15850782 e o código CRC 4E42EDDE.

Referência: Processo nº 1250.01.0002868/2020-17 SEI nº 15850782
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 25 de junho de 2020.

  

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr. Cel PM Diretor de Apoio Logístico.

 

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para realização de MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES para o Hospital Campanha de Minas Gerais, com
endereço na Avenida Amazonas, nº 6.200, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG.

 

Trata-se da realização de Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares para o Hospital
Campanha de Minas Gerais.

 

A situação de emergência em saúde pública é causada por um vírus que se espalha
rapidamente, causando situações graves de doença e até o óbito de muitas pessoas e levando
os hospitais à sua capacidade máxima de atendimento às necessidades geradas.

 

O Hospital Campanha de Minas Gerais foi concebido com o objetivo de suplementar a
capacidade de atendimento hospitalar no Estado. Para que o estabelecimento hospitalar tenha
condições de funcionamento no menor prazo possível, é indispensável que os processos de
compra destinados ao seu aparelhamento sejam realizados na modalidade dispensa de
licitação, conforme as previsões das Leis Federais 8.666 / 1993, 13.979 / 2020, da Lei
Estadual 23.631 / 2020 e dos Decretos Estaduais 47.891 / 2020 e 113 / 2020. 
 

Pode-se caracterizar a situação atual como situação de emergência com necessidade de
pronto atendimento ou enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos, com risco de segurança e
de morte para os profissionais da linha de enfrentamento ao COVID-19 e com clara limitação da
contratação para atendimento da demanda existente.

 

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e respeitados,
atendendo a todos os normativos pertinentes à matéria da contratação.

 

Respeitosamente,

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJ PM
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ORDENADOR DE DESPESAS DO CAA-HC

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 26/06/2020, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15851787 e o código CRC 0EEC6298.

Referência: Processo nº 1250.01.0002868/2020-17 SEI nº 15851787
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26/06/2020 Gmail - Solicita Orçamento - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOSP. CAMPANHA MG

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=db75a8e0cf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3406086925809742599%7Cmsg-a%3Ar66384426… 1/1

CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Solicita Orçamento - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOSP. CAMPANHA
MG
1 mensagem

CAA HC <caahc2020@gmail.com> 19 de maio de 2020 15:21
Cco: contato@tartanhamed.com.br, comercial@mabef.com.br, contato@dimave.com.br,
equipamentosespeciais@hotmail.com, jvd@jvdbiomedica.com.br, biomig@biomigmmh.com.br,
mdsmedica@mdsmedica.com, CONTATO@ultraxbh.com.br, comercial@techminas.com, comercial@gamacamp.com.br

Prezados, boa tarde!

Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda para a manutenção de materiais médicos
hospitalares que serão utilizados Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo instalado no
EXPOMINAS, envio anexo Termo de Referência, para elaboração de proposta comercial/orçamentos do referido
serviço.

O objeto prevê aquisições de peças quando forem necessárias, disponibilização de 06 (seis) rádios de comunicação
a serem utilizados pelos funcionários, fornecimento de todas as ferramentas para a manutenção/reparo dos
equipamentos, incluindo o fornecimento de ferramentas de trabalho - Simuladores de Manutenção e instrumentos de
medição devidamente calibrados e todos os EPI/EPC necessários, disponibilização de dois computadores completos
(acessórios), incluindo impressora e insumos, e sistema informatizado para controle de manutenções preventivas e
corretivas . 

Todos os funcionários devem estar uniformizados e utilizando crachá de identificação.  

Tendo em vista o curto prazo para a contratação, vez que o hospital necessita entrar em funcionamento brevemente,
solicitamos a gentileza de nos enviar os orçamentos até o dia 21/05/2020, às 09 horas.

Lembramos que será uma dispensa de licitação, e portanto não haverá disputa de preços, sendo considerado para
possível contratação o preço enviado na proposta

Qualquer contato a respeito da demanda deverá ser feita por este e-mail.

Desde já agradecemos.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Cordialmente,

Karine de Morais Oliveira, Sd PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 88

TR - Manut. Equipamentos.pdf
733K
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De : Bernardo Bracher - Bracher e Diniz Advogados
<bernardo@abdadvogados.com.br>

Assunto : Re: Solicita Orçamento - MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS - HOSP. CAMPANHA MG

Para : Jean Michalaros <jean@lmbiotecnologia.com.br>
Cc : caa hc <caa_hc@pmmg.mg.gov.br>, HC Caa

<caahc2020@gmail.com>, Comercial
LMBiotecnologia
<comercial@lmbiotecnologia.com.br>

Zimbra caa_hc@pmmg.mg.gov.br

Re: Solicita Orçamento - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOSP. CAMPANHA
MG

qui, 21 de mai de 2020 15:46

Ciente.

Bernardo Leandro Bracher e Silva
 
BRACHER & DINIZ ADVOGADOS
Rua Rio Grande do Norte n.º 1.560, conj. 904 - Funcionários
CEP 30.130-131 - Belo Horizonte/MG - (31) 3879-9689
bernardo@abdadvogados.com.br - www.abdadvogados.com.br
 
Conteúdo confidencial. Se a mensagem foi recebida por engano, avise o remetente e a apague do computador.
Privileged and confidential. If this message has been received in error, please notify sender and delete it immediately.

Em qua., 20 de mai. de 2020 às 14:50, Jean Michalaros <jean@lmbiotecnologia.com.br>
escreveu:

Prezada Sra Karine de Morais Oliveira, Sd PMMG

Lamentamos declinar seu convite para participar desse processo, uma vez que o
mesmo possui vícios que cerceiam nossa participação, a menos que mudanças sejam
efetivadas.

Nossa empresa pioneira no Brasil na prestação de serviços em Engenharia Clínica, com
30 anos de atuação no segmento, se vê prejudicada por não atender as exigências
desnecessárias e inadequadas ao objeto pretendido, demandadas em seu Edital.

A título de cortesia elencamos alguns dos pontos que precisam ser revisados no Edital
de Convocação:

1)  Em primeiro lugar Arquitetos não possuem qualificação para atuarem no segmento
de Engenharia Clínica e sequer na manutenção e Calibração de equipamentos para a
saúde.

2) A NR35 diz respeito a trabalhos em alturas, NR12 aplicável à construção civil e a
operadores de máquinas e equipamentos, e nada têm à ver com serviços de Engenharia
Clínica
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3) Empresas de pequeno porte, micro empresas e o fornecimento de uma equipe de 8
profissionais é dispensada de técnico de segurança ado trabalho, tornando tal exigência
onerosa e desnecessária.

4) Contrato de 3 meses, com maioria de equipamentos novos e ainda em garantia não
justifica a exigência de avaliação de obsolescência dos equipamentos:

18.1.2.12 efetuar a avaliação da obsolescência dos equipamentos; 

5) Técnicos não são mais filiados ao CREA e sim CFT (18.2.1.2).

6) Visita técnica não pode ser obrigatória para esta contratação, conforme decisão do
TCU:

“É irregular exigir visita técnica como requisito de habilitação em licitação, a não ser
quando for imprescindível o conhecimento das particularidades do objeto e
acompanhada de justificativa, sendo suficiente a declaração do licitante de que conhece
as condições locais para a execução do objeto. […] Outrossim, salientei que, apesar de
ser possível a exigência de vistoria prévia ao local da obra, ‘a necessidade desta deve
ser previamente justificada em face das peculiaridades do objeto licitado. Não 
sendo assim, mostra-se suficiente a declaração do licitante de que conhece as
condições locais para execução do objeto, nos termos consignados pela unidade
técnica.” (TCU Acórdão 1955/2014-Plenário)

7) 20.7 a 20.9 referem-se à construção civil ou manutenção predial.

8) a exigência de ampla pesquisa de mercado para aquisição de partes e peças é
incompatível com este projeto emergencial, pois pode demandar muito tempo. 
Bastaria exigir que a Contratada deverá utilizar peças originais, salvo a inexistência no
mercado.

9) Muitos dos EPIs exigidos são indicados para a construção civil ou manutenção predial
e nada se relacionam ao objeto de Engenharia Clínica do Edital.

10) Anexo IV inexistente no Edital

Anexo IV -Da planilha de respiradores a serem reparados com as peças e assessórios já
disponibilizados 

11) Exigência de radio comunicadores é desatualizada, uma vez que aparelhos de
telefonia celular substituem estes com maior eficiência e durabilidade.

12) Esclarecer como será remunerada a exigência de equipamentos como rádios,
 computadores e sistema  de software. É permitido somar os adicionais às planilhas de
custo?

13) Esclarecer item 6.38 com redação confusa.

Certos de estarmos colaborando com este processo.

Atenciosamente,
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Jean Michalaros, MEE, CCE
Engenheiro Clínico
LM Biotecnologia ltda

Início da mensagem encaminhada:

De: CAA HC <caahc2020@gmail.com>
Assunto: Enc: Solicita Orçamento - MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS - HOSP. CAMPANHA MG
Data: 20 de maio de 2020 09:51:28 BRT
Para: undisclosed-recipients:;

Prezados, bom dia!

Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda
para a manutenção de materiais médicos hospitalares que serão utilizados
Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo instalado
no EXPOMINAS, envio anexo Termo de Referência, para elaboração
de proposta comercial/orçamentos do referido serviço.

O objeto prevê aquisições de peças quando forem necessárias,
disponibilização de 06 (seis) rádios de comunicação a serem utilizados pelos
funcionários, fornecimento de todas as ferramentas para a
manutenção/reparo dos equipamentos, incluindo o fornecimento de
ferramentas de trabalho - Simuladores de Manutenção e instrumentos de
medição devidamente calibrados e todos os EPI/EPC necessários,
disponibilização de dois computadores completos (acessórios), incluindo
impressora e insumos, e sistema informatizado para controle de
manutenções preventivas e corretivas . 

Todos os funcionários devem estar uniformizados e utilizando crachá de
identificação.  

Tendo em vista o curto prazo para a contratação, vez que o hospital
necessita entrar em funcionamento brevemente, solicitamos a gentileza de
nos enviar os orçamentos até amanhã, dia 21/05/2020, às 13 horas.

Lembramos que será uma dispensa de licitação, e portanto não haverá
disputa de preços, sendo considerado para possível contratação o preço
enviado na proposta

Qualquer contato a respeito da demanda deverá ser feita por este e-mail.

Desde já agradecemos.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Cordialmente,
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Karine de Morais Oliveira, Sd PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 88
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CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Re: Solicita Orçamento - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOSP.
CAMPANHA MG
1 mensagem

Michelle Papini <1395383@pmmg.mg.gov.br> 21 de maio de 2020 16:16
Para: CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Prezada Ten Kátia, 

Verifica-se que os vícios apontados pela empresa são todos de ordem técnica, não tenho
conhecimento para poder discutir essas questões, verificam-se falhas técnicas da equipe que
elaborou.

Questões a serem repassadas para a equipe técnica:  1, 2, 4 e 5. O que se verifica é que o
termo de referência nas questões técnicas foi feito utilizando por base um de manutenção
predial o que possui especificações distintas. Solicite apoio a quem é técnico na área, com a
ajuda de um engenheiro Clínico, que entende do assunto.Os erros apontados pela empresa
parecem ser pertinentes com relação as exigências técnicas. Pois ficou claro que tudo está se
tratando de engenharia civil e nada de manutenção de equipamentos, tudo referente a
Construção.

Com relação as observações, a única jurídica é sobre a visitação técnica. Realmente a
empresa tem razão. Ela não pode ser obrigatória, por isso coloca-se uma declaração que a
empresa caso não queira fazer a vistoria preenche uma declaração ou aceita os termos e não
poderá alegar desconhecimento posteriormente. 
Evidencia-se que os demais termos estão com as vistorias no sentido de se permitir mas não
obrigar, nesse realmente me passou despercebida a situação, deverá ser alterado e constar
como nos demais termos.

Com relação ao questionamento 11 e 12 - sobre a Exigência de rádio comunicadores, pode se
afirmar que foi uma escolha da administração essa previsão e em nenhum momento existe
qualquer irregularidade, vez que o local não possui bom funcionamento de aparelhos celulares,
sendo assim necessária a utilização de rádio. a administração pode fazer as exigências
necessárias para garantir a eficiência do serviço a ser contratado e nesse caso a comunicação
entre técnicos e setor responsável é de suma importância. Assim, o que a empresa entende
por obsoleto, a Administração entende essencial.

Com relação ao questionamento 10) Anexo IV inexistente no Termo de referência.. deve ser
verificado e confirmada a  numeração, os nomes de todos os anexos e enviar tudo junto ao
termo de referência para as empresas.

Com relação ao alegado no item 3)verificar com a equipe técnica se é necessário realmente.
Verificando a necessidade deverá justificar que a Administração entende ser necessário.

Com relação ao item 8) a exigência de ampla pesquisa de mercado para aquisição de partes e
peças é incompatível com este projeto emergencial, pois pode demandar muito tempo. 
Bastaria exigir que a Contratada deverá utilizar peças originais, salvo a inexistência no
mercado. Destaca-se que não é incompatível, vez que a Lei 13979/2020, de como se obter
estimativas dos preços  e os parâmetros a seguir.

Diante do exposto, entendo que deverá ser feita uma reunião com a equipe técnica, verificar
todas as exigências, adequar o termo de referência e novamente enviar para as empresas
solicitando orçamentos.
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Não vejo necessidade de responder aos apontamentos apresentado pela empresa.

Como foi dito por eles foram colaborações para o termo de referência ficar melhor. E não um
questionamento formal. Agradecemos, pelas dicas e iremos acatar as que nos forem
pertinentes.

Atenciosamente, 

Michelle Papini 
Assessora Jurídica da DAL

De: "CAA HC" <caahc2020@gmail.com>
Para: 1395383@pmmg.mg.gov.br
Enviadas: Quinta-feira, 21 de maio de 2020 14:15:48
Assunto: Fwd: Solicita Orçamento - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOSP.
CAMPANHA MG

Boa tarde Doutora Michelle!
Conforme determinado pelo Sr Maj Figueiredo, encaminho questionamentos da empresa LM
Imbiotecnologia, acerca do Termo de Referência de manutenção de equipamentos médico-
hospitalares.

Já realizei algumas alterações no processo hospedado no SEI. 

A pretensão é que, após o clivo, reencaminhemos o TR para as empresas visando reavaliação
dos orçamentos.

Creio que a empresa ficou um pouco confusa ao avaliar o TR, uma vez que o serviço de
manutenção de equipamentos médico-hospitalares será subordinado a seção de manutenção
predial do Hospital Campanha.

Respeitosamente,

Ten Kátia Menezes

---------- Forwarded message ---------
De: Jean Michalaros <jean@lmbiotecnologia.com.br>
Date: qua., 20 de mai. de 2020 às 14:50
Subject: Fwd: Solicita Orçamento - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOSP.
CAMPANHA MG
To: caa_hc@pmmg.mg.gov.br <caa_hc@pmmg.mg.gov.br>, HC Caa
<caahc2020@gmail.com>
Cc: Bernardo Bracher - Bracher e Diniz Advogados <bernardo@abdadvogados.com.br>,
Comercial LMBiotecnologia <comercial@lmbiotecnologia.com.br>

Prezada Sra Karine de Morais Oliveira, Sd PMMG

Lamentamos declinar seu convite para participar desse processo, uma vez que o mesmo
possui vícios que cerceiam nossa participação, a menos que mudanças sejam efetivadas.

Nossa empresa pioneira no Brasil na prestação de serviços em Engenharia Clínica, com 30
anos de atuação no segmento, se vê prejudicada por não atender as exigências
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desnecessárias e inadequadas ao objeto pretendido, demandadas em seu Edital.

A título de cortesia elencamos alguns dos pontos que precisam ser revisados no Edital de
Convocação:

1)  Em primeiro lugar Arquitetos não possuem qualificação para atuarem no segmento de
Engenharia Clínica e sequer na manutenção e Calibração de equipamentos para a saúde.

2) A NR35 diz respeito a trabalhos em alturas, NR12 aplicável à construção civil e a
operadores de máquinas e equipamentos, e nada têm à ver com serviços de Engenharia
Clínica

3) Empresas de pequeno porte, micro empresas e o fornecimento de uma equipe de 8
profissionais é dispensada de técnico de segurança ado trabalho, tornando tal exigência
onerosa e desnecessária.

4) Contrato de 3 meses, com maioria de equipamentos novos e ainda em garantia não justifica
a exigência de avaliação de obsolescência dos equipamentos:

18.1.2.12 efetuar a avaliação da obsolescência dos equipamentos; 

5) Técnicos não são mais filiados ao CREA e sim CFT (18.2.1.2).

6) Visita técnica não pode ser obrigatória para esta contratação, conforme decisão do TCU:

“É irregular exigir visita técnica como requisito de habilitação em licitação, a não ser quando for
imprescindível o conhecimento das particularidades do objeto e acompanhada de justificativa,
sendo suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução
do objeto. […] Outrossim, salientei que, apesar de ser possível a exigência de vistoria prévia
ao local da obra, ‘a necessidade desta deve ser previamente justificada em face das
peculiaridades do objeto licitado. Não 
sendo assim, mostra-se suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições
locais para execução do objeto, nos termos consignados pela unidade técnica.” (TCU Acórdão
1955/2014-Plenário)

7) 20.7 a 20.9 referem-se à construção civil ou manutenção predial.

8) a exigência de ampla pesquisa de mercado para aquisição de partes e peças é incompatível
com este projeto emergencial, pois pode demandar muito tempo. 
Bastaria exigir que a Contratada deverá utilizar peças originais, salvo a inexistência no
mercado.

9) Muitos dos EPIs exigidos são indicados para a construção civil ou manutenção predial e
nada se relacionam ao objeto de Engenharia Clínica do Edital.

10) Anexo IV inexistente no Edital

Anexo IV -Da planilha de respiradores a serem reparados com as peças e assessórios já
disponibilizados 

11) Exigência de radio comunicadores é desatualizada, uma vez que aparelhos de telefonia
celular substituem estes com maior eficiência e durabilidade.
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12) Esclarecer como será remunerada a exigência de equipamentos como rádios,
 computadores e sistema  de software. É permitido somar os adicionais às planilhas de custo?

13) Esclarecer item 6.38 com redação confusa.

Certos de estarmos colaborando com este processo.

Atenciosamente,

Jean Michalaros, MEE, CCE
Engenheiro Clínico
LM Biotecnologia ltda

Início da mensagem encaminhada:

De: CAA HC <caahc2020@gmail.com>
Assunto: Enc: Solicita Orçamento - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -
HOSP. CAMPANHA MG
Data: 20 de maio de 2020 09:51:28 BRT
Para: undisclosed-recipients:;

Prezados, bom dia!

Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda para
a manutenção de materiais médicos hospitalares que serão utilizados Hospital de
Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo instalado no EXPOMINAS,
envio anexo Termo de Referência, para elaboração de proposta
comercial/orçamentos do referido serviço.

O objeto prevê aquisições de peças quando forem necessárias, disponibilização de
06 (seis) rádios de comunicação a serem utilizados pelos funcionários,
fornecimento de todas as ferramentas para a manutenção/reparo dos
equipamentos, incluindo o fornecimento de ferramentas de trabalho - Simuladores
de Manutenção e instrumentos de medição devidamente calibrados e todos os
EPI/EPC necessários, disponibilização de dois computadores completos
(acessórios), incluindo impressora e insumos, e sistema informatizado para controle
de manutenções preventivas e corretivas . 

Todos os funcionários devem estar uniformizados e utilizando crachá de
identificação.  

Tendo em vista o curto prazo para a contratação, vez que o hospital necessita
entrar em funcionamento brevemente, solicitamos a gentileza de nos enviar os
orçamentos até amanhã, dia 21/05/2020, às 13 horas.

Lembramos que será uma dispensa de licitação, e portanto não haverá disputa de
preços, sendo considerado para possível contratação o preço enviado na proposta

Qualquer contato a respeito da demanda deverá ser feita por este e-mail.
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Desde já agradecemos.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Cordialmente,

Karine de Morais Oliveira, Sd PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 88

MISSÃO: Promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, com respeito aos direitos humanos e participação social em Minas Gerais. 

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.
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CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Orçamento - Manutenção de Equipamentos Médicos - PMMG - Retificação
1 mensagem

CAA HC <caahc2020@gmail.com> 20 de maio de 2020 13:35
Cco: contato@tartanhamed.com.br, comercial@mabef.com.br, contato@dimave.com.br,
equipamentosespeciais@hotmail.com, jvd@jvdbiomedica.com.br, biomig@biomigmmh.com.br,
mdsmedica@mdsmedica.com, comercial@techminas.com, comercial@gamacamp.com.br, contato@alpimedic.com.br,
contato@medicallifebrasil.com.br, comercial@vitae.net.br, contato@lmbiotecnologia.com.br,
rochavargas@rochavargas.com.br, belmed@belmed.com.br, Ancora Serviços <licitacoes@ancoraservicos.com>,
amauri@ancoraservicos.com, comercial@agile-empreendimentos.com.br, comercial
<comercial@grupocolabore.com.br>, comercial01 <comercial01@grupocolabore.com.br>, wcarvalho@vivante.com.br,
asandrade@vivante.com.br

Prezados, boa tarde!

Foram verificados alguns pontos que precisam ser alterados no Termo de Referência enviado aos senhores. Assim
sendo, informo que amanhã o novo Termo de Referência será enviado, e sendo assim, o prazo será delongado.

Certa de sua compreensão, desde já agradeço.

Cordialmente,

Karine de Morais Oliveira, Sd PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 88
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CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Orçamento - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PMMG - Urgente
1 mensagem

CAA HC <caahc2020@gmail.com> 26 de maio de 2020 15:23
Cco: Ancora Serviços <licitacoes@ancoraservicos.com>, amauri@ancoraservicos.com, comercial <comercial@agile-
empreendimentos.com.br>, comercial <comercial@grupocolabore.com.br>, comercial01
<comercial01@grupocolabore.com.br>, contato@alpimedic.com.br, contato@medicallifebrasil.com.br,
comercial@vitae.net.br, contato@lmbiotecnologia.com.br, rochavargas@rochavargas.com.br, belmed@belmed.com.br,
contato@tartanhamed.com.br, comercial@mabef.com.br, contato@dimave.com.br,
equipamentosespeciais@hotmail.com, jvd@jvdbiomedica.com.br, biomig@biomigmmh.com.br,
mdsmedica@mdsmedica.com, comercial@techminas.com, comercial@gamacamp.com.br

Prezados, bom dia!

Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda para a manutenção de materiais médicos
hospitalares que serão utilizados Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo instalado no
EXPOMINAS, envio anexo Termo de Referência RETIFICADO, para elaboração de proposta
comercial/orçamentos do referido serviço.

O objeto prevê aquisições de peças quando forem necessárias, disponibilização de 06 (seis) rádios de comunicação
a serem utilizados pelos funcionários, fornecimento de todas as ferramentas para a manutenção/reparo dos
equipamentos, incluindo o fornecimento de ferramentas de trabalho - Simuladores de Manutenção e instrumentos de
medição devidamente calibrados e todos os EPI/EPC necessários, disponibilização de dois computadores completos
(acessórios), incluindo impressora e insumos, e sistema informatizado para controle de manutenções preventivas e
corretivas . 

Todos os funcionários devem estar uniformizados e utilizando crachá de identificação.  

Tendo em vista o curto prazo para a contratação, vez que o hospital necessita entrar em funcionamento brevemente,
solicitamos a gentileza de nos enviar os orçamentos até sexta-feira, dia 29/05/2020, às 09 horas.

Lembramos que será uma dispensa de licitação, e portanto não haverá disputa de preços, sendo considerado para
possível contratação o preço enviado na proposta

Qualquer contato a respeito da demanda deverá ser feita por este e-mail.

Desde já agradecemos.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Cordialmente,

Karine de Morais Oliveira, Sd PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 88

TR - Manut. Equipamentos - NOVO.pdf
790K
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De : Comercial - Agile Empreendimentos
<comercial@agile-empreendimentos.com.br>

Assunto : RES: Orçamento - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
MÉDICOS - PMMG - Urgente

Para : 'caa_hc' <caa_hc@pmmg.mg.gov.br>

Zimbra caa_hc@pmmg.mg.gov.br

RES: Orçamento - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PMMG - Urgente

sex, 26 de jun de 2020 10:09
4 anexos

Prezados, bom dia!
 
Segue anexo nossa Proposta adequada.
 
Atenciosamente,
 

 
De: Comercial - Agile Empreendimentos <comercial@agile-empreendimentos.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 25 de junho de 2020 18:47
Para: 'caa_hc' <caa_hc@pmmg.mg.gov.br>
Assunto: ENC: Orçamento - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PMMG - Urgente
 
Prezados,
 
Segue nova Proposta.
 
Atenciosamente,
 

 
De: Comercial - Agile Empreendimentos <comercial@agile-empreendimentos.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 25 de junho de 2020 17:04
Para: 'caa_hc' <caa_hc@pmmg.mg.gov.br>
Assunto: RES: Orçamento - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PMMG - Urgente
 
Prezados(as),
 
Segue anexo nossa Proposta readequada.
 
Atenciosamente,
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De: Comercial - Agile Empreendimentos <comercial02@agile-empreendimentos.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 28 de maio de 2020 18:25
Para: 'caahc2020@gmail.com' <caahc2020@gmail.com>
Assunto: RES: Orçamento - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PMMG - Urgente
 
Prezada Sra. Karine,
 
 
Conforme solicitado segue em anexo proposta comercial.
 
 
Atenciosamente,
 

 
De: CAA HC <caahc2020@gmail.com> 
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2020 15:24
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Orçamento - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PMMG - Urgente
 
Prezados, bom dia!
 
Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda para
a manutenção de materiais médicos hospitalares que serão utilizados Hospital de
Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo instalado no EXPOMINAS, envio
anexo Termo de Referência RETIFICADO, para elaboração de proposta
comercial/orçamentos do referido serviço.
 
O objeto prevê aquisições de peças quando forem necessárias, disponibilização de 06
(seis) rádios de comunicação a serem utilizados pelos funcionários, fornecimento de
todas as ferramentas para a manutenção/reparo dos equipamentos, incluindo o
fornecimento de ferramentas de trabalho - Simuladores de Manutenção e instrumentos de
medição devidamente calibrados e todos os EPI/EPC necessários, disponibilização de
dois computadores completos (acessórios), incluindo impressora e insumos, e sistema
informatizado para controle de manutenções preventivas e corretivas . 
 
Todos os funcionários devem estar uniformizados e utilizando crachá de identificação.  
 
 
 
Tendo em vista o curto prazo para a contratação, vez que o hospital necessita entrar em
funcionamento brevemente, solicitamos a gentileza de nos enviar os orçamentos até
sexta-feira, dia 29/05/2020, às 09 horas.
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Lembramos que será uma dispensa de licitação, e portanto não haverá disputa de preços,
sendo considerado para possível contratação o preço enviado na proposta
 
 
Qualquer contato a respeito da demanda deverá ser feita por este e-mail.
 
 
Desde já agradecemos.
 
Quaisquer dúvidas estamos à disposição.
 
Cordialmente,
 
 

Karine de Morais Oliveira, Sd PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 88

Hosp de Campanha PMMG - Manutenção de Equip Hospitalares.pdf
505 KB 
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CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Re: Orçamento - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PMMG - Urgente
1 mensagem

Ancora Serviços <licitacoes@ancoraservicos.com> 29 de maio de 2020 08:57
Para: CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Prezada,

Bom dia!

Agradeço o convite, porém não temos interesse em apresentar proposta para os serviços em questão.

---
Atenciosamente,

Amauri Medeiros
Diretor
ÂNCORA Serviços Terceirizados
Telefone: (31)3047-7994

Em 26-05-2020 15:23, CAA HC escreveu:
Prezados, bom dia!

Considerando a situação de urgência / emergência em relação à
demanda para a manutenção de materiais médicos hospitalares que
serão utilizados Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que
está sendo instalado no EXPOMINAS, envio anexo TERMO DE REFERÊNCIA
RETIFICADO, para elaboração de PROPOSTA COMERCIAL/ORÇAMENTOS do
referido serviço.

O objeto prevê aquisições de peças quando forem necessárias,
disponibilização de 06 (seis) rádios de comunicação a serem
utilizados pelos funcionários, fornecimento de todas as ferramentas
para a manutenção/reparo dos equipamentos, incluindo o fornecimento
de ferramentas de trabalho - Simuladores de Manutenção e
instrumentos de medição devidamente calibrados e todos os EPI/EPC
necessários, disponibilização de dois computadores completos
(acessórios), incluindo impressora e insumos, e sistema informatizado
para controle de manutenções preventivas e corretivas .

Todos os funcionários devem estar uniformizados e utilizando crachá
de identificação.

Tendo em vista o curto prazo para a contratação, vez que o hospital
necessita entrar em funcionamento brevemente, solicitamos a gentileza
de nos enviar os orçamentos ATÉ SEXTA-FEIRA, DIA 29/05/2020, ÀS 09
HORAS.

Lembramos que será uma dispensa de licitação, e portanto não
haverá disputa de preços, sendo considerado para possível
contratação o preço enviado na proposta

Qualquer contato a respeito da demanda deverá ser feita por este
e-mail.

Desde já agradecemos.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Cordialmente,
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KARINE DE MORAIS OLIVEIRA, SD PM
_AUXILIAR DE COMPRAS_

_CAA - Hospital de Campanha de MG___

TEL.: _(31) 2123 10 88_
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PROPOSTA CONTRATO ENGENHARIA 

   

Ref.: 0345/2020 
 
Data: 01/06/20 
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Ribeirão das Neves, 01 de junho de 2020 

 
 
À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS  
Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha  
 
At.: Sra. Karine de Morais Oliveira, SD PM 
 
 
 
Ref.: Proposta 0345/2020 
  
 
Prezada Senhora,  
 
 
Temos a satisfação de encaminhar, conforme solicitado, proposta para prestação de serviços de Engenharia 
Clínica. 
 
 
As propostas Técnica e Comercial a seguir fornecerão maiores detalhes para sua avaliação.  
 
 
Havendo necessidade de eventuais esclarecimentos sinta-se à vontade para nos contatar.  
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
LM Biotecnologia Ltda. 
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PROPOSTA CONTRATO ENGENHARIA 

   

Ref.: 0345/2020 
 
Data: 01/06/20 
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A LM Biotecnologia é especializada em Engenharia Clínica e Biomédica, atuando na gestão tecnológica de 
equipamentos de saúde, oferecendo manutenção, calibração, assessoria e consultoria para implantação de 
EAS e aquisição de tecnologia para a saúde, entre outros serviços. 

 
Pioneira em Engenharia Clínica no Brasil, a LM Biotecnologia foi fundada em 1990 e conta com uma equipe 
de engenheiros com Certificação Internacional e pós-graduação em nível de Mestrado e Doutorado, além de 
técnicos especializados, capaz de oferecer a qualquer estabelecimento de saúde o melhor em tecnologia, 
serviços e peças. Contamos ainda com parceiros fora do Brasil, prontos a oferecer peças e serviços dentro 
de melhor padrão internacional. 
 
A LM Biotecnologia não comercializa, distribui ou representa qualquer fabricante de equipamentos, mantendo 
total isenção na emissão de laudos e pareceres técnicos, o que é mandatório a qualquer empresa de 
Engenharia Clínica. 
 
Desde o início de suas atividades, a LM Biotecnologia tem incorporada em sua cultura o compromisso com 
a excelência em prestação de serviços e como consequência, a eficiência e qualidade do seu trabalho foi 
confirmada pela certificação ISO 9001:2008, desde o ano de 2012.  
 
A padronização de procedimentos operacionais e técnicos, obrigatória para empresas certificadas na ISO 
9001:2008, confere maior confiabilidade e eficácia aos serviços, elevando o padrão de qualidade.  
 
Para manutenção dos equipamentos foram elaboradas as Instruções Técnicas de Trabalho – ITT para cada 
modelo de equipamento, contendo orientações e informações necessárias à qualquer intervenção técnica 
nesses aparelhos, todas em conformidade com as especificações dos fabricantes e normas vigentes. 
 
Os setores técnicos e administrativos da LM Biotecnologia trabalham de forma padronizada e com 
rastreabilidade de registros, sendo submetidos a controles de qualidade internos e externos, periodicamente, 
além de executar pesquisas de satisfação de clientes trimestralmente. Estas ferramentas fornecem as 
informações necessárias ao ajustes de ações e procedimentos, mantendo a equipe sempre alinhada ao 
padrão de qualidade preestabelecido. 
 
Mantemos um cronograma mensal de treinamento da equipe, garantindo que 100% do pessoal receba o 
mínimo de 10 treinamentos por ano. Nossos colaboradores são também encorajados a promover 
treinamentos para seus colegas de modo a criar uma cultura de estudo contínuo. 
 
Visando a modernização de seu trabalho, a LM Biotecnologia está sempre atenta às inovações tecnológicas 
e às novas metodologias de controle de qualidade oferecidas pelo mercado nacional e internacional, 
aprimorando-se constantemente, a fim de oferecer o “Estado da Arte” em Engenharia Clínica a seus clientes. 
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PROPOSTA CONTRATO ENGENHARIA 

   

Ref.: 0345/2020 
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PROPOSTA TÉCNICA 
 

Temos a satisfação de encaminhar proposta comercial para prestação de serviços especializados de Engenharia 
Clínica para o Hospital Campanha do Estado de Minas Gerais à Avenida Amazonas, 6.200, bairro Gameleira, 
conforme detalhamento a seguir: 

 
Objeto:  
Prestação de serviços especializados em manutenção de equipamentos médico-hospitalares com fornecimento 
de mão de obra e material/equipamento, com alocação de mão de obra exclusiva para o Hospital de Campanha 
do Estado de Minas Gerais conforme TERMO DE REFERÊNCIA 09/2020-CAA-HC. 
 
 
Descrição equipe: 
02 (dois) Funcionários administrativos  
04 (quatro) Técnicos de Eletrônica  
02 (dois) Engenheiros Clínicos com experiência em Gerenciamento hospitalar e manutenção de ventiladores 
pulmonares mecânicos (imprescindível experiência de 2 anos) 

 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
INVESTIMENTO MENSAL: R$ 555.810,00 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e dez reais.) 
 
 
CONDIÇÕES DA PROPOSTA: 
 
Validade da Proposta: 30 dias. 
Forma de Pagamento: mensal. 
Vigência do contrato: 03 meses. 
 
 
Esta proposta foi especialmente calculada para as condições descritas acima, conforme Termo de Referência 
enviado pelo cliente e, portanto, qualquer alteração de condições ou quantitativos implicará em revisão da 
proposta.  
 
Declaramos que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos e encargos sociais e referentes ao 
fornecimento do serviço contratado. 
 
Certos de estarmos oferecendo o melhor em serviços, nos colocamos a sua disposição para eventuais 
esclarecimentos. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
LM Biotecnologia Ltda. 
Comercial 
Fernanda Santos 
(31) 2535-9966 
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CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Re: PROPOSTA 0345/20 LM BIOTECNOLOGIA - ENG CLINICA HOSP CAMPANHA
1 mensagem

CAA HC <caahc2020@gmail.com> 2 de junho de 2020 09:53
Para: Comercial LMBiotecnologia <comercial@lmbiotecnologia.com.br>

Prezados, bom dia.

Gentileza enviar a memória de cálculo, contendo as tabelas para composição de preço.

Cordialmente,

Karine Morais, Sd PM

Em seg., 1 de jun. de 2020 às 17:06, Comercial LMBiotecnologia <comercial@lmbiotecnologia.com.br> escreveu:
À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha
 
At.: Sra. Karine de Morais Oliveira, SD PM

Prezada, boa tarde!

Segue em anexo proposta 0345/20 para prestação de serviços para o Hospital de Campanha, conforme
Termo de Referência 009/20.

Gentileza confirmar o recebimento.

Agradecemos a oportunidade de participação e aguardamos retorno.

Atenciosamente,

De: CAA HC <caahc2020@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 1 de junho de 2020 14:11
Assunto: Re: Orçamento - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PMMG - Urgente
 
Prazo: Amanhã, às 09h.

Cordialmente,

Karine Morais, Sd PM

Em seg., 1 de jun. de 2020 às 14:09, CAA HC <caahc2020@gmail.com> escreveu:
Prezados, boa tarde.

Pergunto se os senhores estão interessados em nos fornecer o orçamento solicitado.
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Caso não, peço encarecidamente que nos respondam, formalizando a negativa da empresa.

Desde já agradeço!

Cordialmente

Karine de Morais Oliveira, Sd PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 98

Em ter., 26 de mai. de 2020 às 15:23, CAA HC <caahc2020@gmail.com> escreveu:
Prezados, bom dia!

Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda para a manutenção de materiais
médicos hospitalares que serão utilizados Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo
instalado no EXPOMINAS, envio anexo Termo de Referência RETIFICADO, para elaboração de proposta
comercial/orçamentos do referido serviço.

O objeto prevê aquisições de peças quando forem necessárias, disponibilização de 06 (seis) rádios de
comunicação a serem utilizados pelos funcionários, fornecimento de todas as ferramentas para
a manutenção/reparo dos equipamentos, incluindo o fornecimento de ferramentas de trabalho - Simuladores
de Manutenção e instrumentos de medição devidamente calibrados e todos os EPI/EPC necessários,
disponibilização de dois computadores completos (acessórios), incluindo impressora e insumos, e sistema
informatizado para controle de manutenções preventivas e corretivas . 

Todos os funcionários devem estar uniformizados e utilizando crachá de identificação.  

Tendo em vista o curto prazo para a contratação, vez que o hospital necessita entrar em funcionamento
brevemente, solicitamos a gentileza de nos enviar os orçamentos até sexta-feira, dia 29/05/2020, às 09
horas.

Lembramos que será uma dispensa de licitação, e portanto não haverá disputa de preços, sendo considerado
para possível contratação o preço enviado na proposta

Qualquer contato a respeito da demanda deverá ser feita por este e-mail.

Desde já agradecemos.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Cordialmente,

Karine de Morais Oliveira, Sd PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 88

E-mail solicta LM Biotecnologia planilha de custos (15886729)         SEI 1250.01.0002868/2020-17 / pg. 65

mailto:caahc2020@gmail.com


Memorando Taxa Administrativa de Contratos de Serviço (14702807)         SEI 1250.01.0002868/2020-17 / pg. 66



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 25 de junho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29 / 2020

JUSTIFICATIVA DE PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Um dos serviços indispensáveis à operação do Hospital de Campanha é o de Manutenção de
Equipamentos Médico-Hospitalares, vez que são essenciais de suporte à atenção à saúde em
todos os níveis, especialmente nos casos de média e alta complexidade, que serão atendidos
pelo citado estabelecimento.

 

Dada a importência do serviço de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, foi dado
início ao processo de contratação em tela, com fundamento nas disposições da Lei Nacional nº
13.979/20, que estabeleceu, dentre outras prescrições, as condições para contratação pela via
da dispensa de licitação públicada, em face da situação de emergência presumida decorrente
da pandemia causada pelo novo Coronavírus 2019.

 

Neste contexto, não obstante a premissa legal pela dispensa, buscando-se conferir condições
mínimas de concorrência e de busca pela proposta mais vantajosa para a Administração
Pública, foi realizada consulta a fornecedores especializados na área, através de e-mails, para
que pudessem apresentar propostas comerciais que atendessem ao Termo de Referência do
serviço (15920112). Nestes termos, foram consultados os fornecedores no Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado (CAGEF).

 

Na primeira tentativa de cotação de preços, a empresa LM BIOTECNOLOGIA apresentou
opção de declinar da participação em virtude de discordar das condições do termo de
referência (15886841) cujos argumentos foram submetidos a apreciação juridica (15920437).
Avisado que o Termo de Referência seria retificado e enviado com novo prazo (15920610) o
que foi realizado no dia seguinte (15920716). 

 

Das consultas realizadas, a empresa ANCORA declinou da participação (14964928);
a empresa AGILE apresentou proposta em tempo oportuno e com detalhamentos (14964778),
já a empresa e LM BIOTECNOLOGIA apresentou proposta com valor total, sem detalhamento
dos custos (14965093) sendo convidada a adequar sua proposta, apresentando Memória de
Cauculo com tabelas para composição do preço, porém manteve-se inerte (15886729).

 

A análise de modicidade dos preços foi realizada considerando o disposto no art. 4º-E da Lei
Nacional nº 13.979/20, observando-se preços já praticados pela Administração Pública. Isto
posto, foi considerado como referência o Codigo Brasileiro de Ocupações (Tabela Salarial
2020 - cargos e salários), relativo às categorias pretendidas na contratação. Conforme
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propostas constantes do processo retrocitado, o salário de Engenheiro Clínico é baseado nos
de Engenheiro Eletrônico CBO 214310, Engenheiro Eletricista CBO 214305 e Engenheiro
Mecânico CBO 214405; o salário de Técnico Eletrônico está entre a média e o teto CBO
313215 e de Assistente Administrativo está entre o piso e a média CBO 411010.

 

Isto posto, considerando que a empresa AGILE apresentou o Menor Preço Global e comprovou
competência técnica para atuar no ramo, bem como a disponibilização de equipamentos e
materiais necessários, e que uma nova busca por outras propostas comerciais demandaria
tempo que poderia comprometer o imediato funcionamento do Hospital de Campanha, além de
estar conforme o critério de emergência estabelecida pela lei excepcional, sem descurar-se de
atender aos princípios da Lei Geral de Licitações, especialmente aos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da probidade administrativa.

 

Destarte, a contratação segundo os fundamentos mencionados mostra-se adequada à
criticidade do momento, vez que a Lei Federal nº 13.979/20 estabeleceu em seu art. 4º que: “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 a Lei.

 

Na mesma esteira, a Lei Estadual nº 23.631/20, dispôs no seu art. 7º que é “[...] dispensável a
licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento do
estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, em consonância com o
art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

 

Ademais, além de reconhecer a natureza emergencial das contratações no contexto da
Calamidade Pública declarada em virtude da pandemia de Coronavírus, as novas normativas
flexibilizaram ainda o próprio processo de contratação e aquisição em si, buscando torná-lo
mais simples e dinâmico e, portanto, adequado à ambiência de rápida evolução da crise, bem
como à potencial escassez de serviços e mão-de-obra, aliada à volatilidade dos preços, diante
do rápido crescimento da demanda.

 

Resta assim, comprovado que a contratação da empresa AGILE EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇO EIRELI, CNPJ: 11.312.296/0001-00, se mostra a decisão mais acertada pela
Administração Pública. 

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 26/06/2020, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15852189 e o código CRC CED04763.

Referência: Processo nº 1250.01.0002868/2020-17 SEI nº 15852189
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO  - CAA-HC

                      CONTRATO nº 009/2020          CONTRATO COMPRAS ______/2020

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram
o  Estado  de  Minas  Gerais,  por  intermédio  do  Centro
Apoio  Administrativo  do  Hospital  de  Campanha  (CAA-
HC)  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  (PMMG)  e  a
empresa 

Contrato de serviço originário de Dispensa de Licitação nº 08/2020  (Processo de Compra nº __/2020),
tendo como objeto Contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos especializados de
manutenção de equipamentos médico-hospitalares, por meio da alocação de mão de obra exclusiva, a
serem executados no âmbito do Hospital Campanha da Minas Gerais, conforme termo de referência e
seus anexos e na proposta da empresa que são partes integrantes desse contrato independente
de transcrição. O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 13.979/
2020, pela Lei Estadual nº 13.994/01, pelo Decreto Estadual 45.902/12, Decreto Estadual nº 113 de 12 de
março de 2020 e demais normas pertinentes, mediantes as seguintes cláusulas e condições:  

Cláusula Primeira – Das Partes

CONTRATANTE: Estado de Minas Gerais / Centro de Apoio Administrativo de Minas Gerais (CAA-HC)

Endereço: Av. Amazonas, Nº 6745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG

CNPJ: 16.695.025/0001-97                      Inscrição Estadual: Isento 

Representante Legal: Wanderson Souza Figueiredo de Castro, Maj PM

Nº Polícia   124.713-9            e            CPF nº  917.479.456-68

CONTRATADA: 

Endereço:                      Nr:                    Bairro:                          Cidade:

Telefax; (   )                           E-mail: 

CNPJ:              

Representante Legal: 

CPF:                                                   RG: MG 

Cláusula Segunda - DO OBJETO

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=677B19C76AF7
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Este  contrato  tem  por  objeto  Contratação  de  empresa  para  a  prestação  de  serviços  contínuos

especializado de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, por meio da alocação de mão de

obra exclusiva,  a serem executados no âmbito do Hospital  Campanha da Minas Gerais,  conforme o

descrito  neste  Termo  de  Referência,  com  previsão  orçamentária  mensal  no  valor  de  R$50.000,00

(cinquenta mil reais), para fornecimento de peças/materiais novos.

Cláusula Terceira - DO PREÇO 

O preço global do presente contrato será de R$ --------------- (---------------------------------------------------),

no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da contratada, conforme

descrição abaixo:

ANEXOS DA DISPENSA

POSTO/FUNÇÃO
QUANT. de

Funcionários
Valor P/ funcionários

R$ 
VALOR

MENSAL R$
VALOR TOTAL

R$

Auxiliar Administrativo 02

Técnicos de
Eletrônica

04

Engenheiro Clínico 02

SUBTOTAL

EPI’s -

Fornecimento de
Ferramentas de

trabalho – Simuladors
de Manutenção de

medição devidamente
calibrados.

-

TOTAL

 Cláusula Quarta– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com prestação do serviço especificado ocorrerão por conta das dotações orçamentárias
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1251.10.302.026.1078.0001.3390 3701.0.95.1, referente a descentralização da DAL-1, e nas demais dota-

ções e fontes de recursos previstas no PARO referente ao exercício financeiro e correspondente ao objeto

licitado, com recursos oriundos do Tesouro Estadual.

Cláusula Quinta – DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI/MG,

com ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos

que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota fiscal/

Fatura, que deverá ser emitida com o C.N.P.J nº 16.695.025.0001-97, em nome da POLICIA MILITAR DO

ESTADO DE MINAS GERAIS, a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, com base

nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

5.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço, nos

seguintes termos:

§ 1º  No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a

documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual.

§ 2º No prazo de até 5 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal

técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo

ao gestor do contrato.

§ 3º No prazo de até 5 dias corridos a partir do recebimento do relatório mencionado acima, o Gestor do

Contrato  deverá  providenciar  o  recebimento  definitivo,  ato  que  concretiza  o  ateste  da  execução  dos

serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

§ 4º Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

§ 5º Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base

nos relatórios e documentações apresentadas.

§ 6º Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela

fiscalização.

§  7º  O pagamento  somente será autorizado depois  de efetuado o  “atesto”  pelo  servidor  competente,

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos

serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2

do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
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§ 8º Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.

5.3 A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstas no presente Termo

de Referência.  Antes de cada pagamento à contratada,  será realizada consulta ao Cadastro Geral  de

Fornecedores de Minas Gerais para verificar a manutenção desses requisitos.

5.3.1 Constatando-se,  junto  ao  Cadastro  Geral  de  Fornecedores  de  Minas  Gerais,  a  situação  de

irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 dias,

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma

vez, por igual período, a critério da contratante.

5.3.2 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,  a  contratante deverá

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal  quanto à inadimplência da

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.3.3 O contrato só será  considerado integralmente  cumprido após a  comprovação,  pela empresa do

pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes ao serviço alocada em

sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias;

5.3.4 Persistindo  a  irregularidade,  a  contratante  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à  rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.3.5 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao Cadastro Geral de

Fornecedores de Minas Gerais.

5.3.6 Somente  por  motivo  de  economicidade,  segurança  nacional  ou  outro  interesse  público  de  alta

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será

rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no Cadastro Geral de Fornecedores de

Minas Gerais.

5.4 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, conforme §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime,

observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação

de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido pela LC

123.

5.5 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o

pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=677B19C76AF7

Anexo MINUTA DO CONTRATO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS (16018033)         SEI 1250.01.0002868/2020-17 / pg. 72



CONTRATANTE.

5.6 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor devido será atualizado

financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do

Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, bem como acrescido dos juros de mora calculados à

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte

fórmula:

I=(TX/100)365

EM = I x N x VP, sendo:

I = índice de atualização financeira;

TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;

EM=Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

5.7  Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão

fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone 155 (para Capital ou

cidades do interior de Minas Gerais).

Cláusula Sexta -  DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1.1 Disponibilizar, depois da assinatura do contrato e após a publicação no Diário Oficial, toda

mão  de  obra,  conforme  atribuições  e  exigências  constantes  no  termo  de  referência  e  seus

ANEXOS.

6.1.1.2  Manter  durante toda a execução do Contrato,  em compatibilidade com as  obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de

rescisão.

6.1.1.3 Aumentar ou reduzir a quantidade de funcionários inicialmente necessários à execução

dos serviços, quando solicitado pela CONTRATANTE, obedecida ao disposto no Artigo 65, § 1º,

da Lei nº 8.666/93, c/c com o art. 4º-H da Lei 13.979/2020.
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6.1.1.4 Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados

por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, ou preposto, envolvidos na

execução do Contrato.

6.1.1.5 Arcar com todas as despesas relativas à pessoal e outras tantas incidentes sobre o objeto

do Contrato, (VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ETC)

especialmente,  os  encargos  previstos  na  legislação  trabalhista,  previdenciária,  tributária  e

securitária, respondendo a CONTRATADA pelo pessoal na qualidade de empregador exclusivo,

fornecendo o vale transporte de acordo com o local de sua moradia até locais de trabalho, citado

na planilha de custos.

6.1.1.6  Fornecer  a  todos  os  funcionários  uniformes,(incluindo  roupas  de  inverno)  e  para  as

atividades com exposição solar fornecimento de bonés cuidando para que eles mantenham-se

permanente e adequadamente uniformizados,  em perfeitas condições de higiene e limpeza e

usando equipamento de proteção individual,  quando necessário e ainda portando o crachá de

identificação, em lugar visível, contendo o nome e a função desempenhada.

6.1.1.7  A Contratada  deverá  possuir  os  profissionais  registrados  no  seu  respectivo  Conselho

Regional, ou análogo, e estes deverão já estar devidamente treinados, habilitados e capacitados

para exercer cada função definida no item 17.1.

6.1.1.8  Responsabilizar,  reparando  os  danos  causados  à  CONTRATANTE  e  a  terceiros,  na

execução  dos  serviços  decorrente  de  culpa  e/ou  dolo,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa

responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

6.1.1.9 Caberá à CONTRATADA providenciar a aquisição e substituição de uniformes a cada 03

(três) meses, bem como acessórios durante a vigência do contrato.

6.1.1.10 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento

médico e social da sua mão de obra.

6.1.1.11 Apresentar os procedimentos operacionais padrão (POPs) e instruções de trabalho para

cada atividade dos profissionais contratados a CONTRATANTE após 10 (dez) dias da assinatura

do contrato.

6.1.1.12 A CONTRATADA deverá consultar o preposto do contrato para elaboração dos POPs

para ajustamento da metodologia, instrução e conteúdo que será descrito nos documentos.

6.1.1.13  Cumprir  e  se  responsabilizar  pelo  cumprimento  por  parte  da  sua  mão  de obra  dos

postulados legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  e  municipal  bem como as  normas de

segurança e disciplinares do Hospital de Campanha.
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6.1.1.14 Cumprir fielmente o presente contrato, de forma que os serviços prestados se realizem

com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.

6.1.1.15 Responsabilizar-se pela frequência e cumprimento dos horários estabelecidos e pela

permanência dos funcionários em serviço, incumbindo-se de substituir imediatamente os que se

afastarem por  licença  médica,  férias  ou  não  comparecimento  do  trabalho,  sem ônus  para  a

CONTRATANTE.

6.1.1.16 Proceder à apuração do cartão de ponto mensal, com elaboração de relatório contendo

as descrições dos números de funcionários nos respectivos empregos, seus valores individuais e

totais, bem como demonstrativo de frequência mensal.

6.1.1.17  Comunicar  imediatamente  por  escrito,  à  CONTRATANTE,  a  dispensa  de  qualquer

funcionário  locado  em  qualquer  das  dependências  citadas  neste  termo,  bem  como  a  sua

motivação.

6.1.1.18 Em hipótese alguma haverá relação de subordinação e vínculo empregatício entre a mão

de obra da CONTRATADA e os servidores do Hospital de Campanha de Minas Gerais.

6.1.1.19  Comprovar  sempre  que  solicitado  o  recolhimento  de  todos  os  encargos  sociais,

previdenciários e a regularidade da situação dos funcionários, mediante a apresentação de fichas

de  registros,  carteiras  profissionais,  folhas  de  pagamentos  ou  quaisquer  outros  documentos

legalmente exigidos relativos aos mesmos.

6.1.1.20 A planilha de distribuição do pessoal, a critério da CONTRATANTE, poderá ser alterada

no todo ou em parte, desde que não exceda a Jornada de Trabalho semanal.

6.1.1.21 Recrutar em seu nome e inteira responsabilidade, os funcionários maiores de dezoito

(18) anos de idade, necessários a perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos os

pagamentos,  inclusive  dos  encargos  previstos  na  legislação  trabalhista,  previdenciária,  fiscal,

securitária e quaisquer outras não mencionadas neste Contrato, em decorrência de sua condição

de empregadora, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE.

6.1.1.22 Zelar pela disciplina de seus funcionários, os quais deverão obedecer a normas comuns,

sendo a estes vedado:

6.1.1.22.1 Qualquer tipo de jogo, venda de rifas e bilhetes, a circulação de lista e pedidos de

qualquer natureza, bem como a comercialização de qualquer mercadoria;

6.1.1.22.2 A permanência de funcionários nas dependências do órgão no qual prestam serviços,

depois do horário de trabalho;

6.1.1.23 Apresentar  atestado de antecedentes criminais  para informar a existência ou não de

registro de antecedentes criminais dos funcionários contratados.
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6.1.1.24  Designar  para  a  execução  dos  serviços  contratados,  funcionários  com  bons

antecedentes, reservando-se à CONTRATANTE o direito de impugnar aquele que, a seu juízo,

não preencha as condições exigíveis para os serviços pertinentes.

6.1.1.25 Substituir imediatamente os funcionários que, por qualquer motivo não satisfizerem ou

não se adequarem às exigências requeridas pela natureza dos serviços, quando requerido pela

CONTRATANTE, sendo a CONTRATADA responsabilizada pelo descumprimento deste item.

6.1.1.26 Manter seguro de vida, às suas expensas, de todo o pessoal designado para a prestação

dos  serviços  ora  contratados,  contra  riscos  de  acidente  de  trabalho,  fornecendo-lhes  os

equipamentos de proteção  exigidos pela legislação em vigor, atentando para a situação de ser

um  local  considerado  contaminado  pela  natureza  da  atividade,  sendo  primordial  a  proteção

prevista.

6.1.1.27  Administrar  todas  as  ações  relativas  de  pessoal  alocado,  tais  como:  pagamentos,

recolhimento de encargos, controle de frequência, dentre outras necessidades.

6.1.1.28  A  CONTRATADA  deverá  considerar  o  atendimento  a  todos  os  requisitos  legais

pertinentes, inclusive a legislação trabalhista e as normas de segurança e saúde ocupacional,

demais  normas  regulamentadoras  e  suas  atualizações,  considerando  a  elaboração  e

implementação do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e do PPRA -

Programa  de  Prevenção  de  Riscos  Ambientais,  além  da  adoção,  manutenção  e  registro  de

entrega de vestimentas equipamentos de proteção individual  -  EPI  e vestimentas adequadas,

realização de exames médicos aplicáveis com emissão de ASO - Atestado de Saúde Ocupacional,

controle  vacinal  dos  empregados  considerando  inclusive  a  atividade  em ambiente  hospitalar,

treinamento e capacitação inicial e continuada relativa à segurança e saúde dos trabalhadores, e

demais requisitos legais aplicáveis.

6.1.1.29  Não  transferir  a  outrem,  no  todo  ou  em  parte,  direitos  e  deveres  decorrentes  da

contratação dos serviços, sem anuência formal do fiscal do contrato do Hospital de Campanha.

6.1.1.30 Repassar aos funcionários alocados na execução deste instrumento, conforme previsto

na Lei nº 7.418/85, redefinido pela MENSAGEM Nº 326/87 da Chefia para Assuntos Jurídicos da

Casa Civil, o valor relativo às despesas com transporte (deslocamento residência/trabalho e vice-

versa), nos períodos necessários à execução dos serviços.

6.1.1.31 Comprovar mensalmente o valor referente a despesas de transporte, gasto com cada

funcionário, através de relação nominal assinada e comprovante de depósito ou recebimento em

nome do funcionário.

6.1.1.32 Efetuar o pagamento aos funcionários, independentemente e sem qualquer vínculo ao
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pagamento a ser feito pela CONTRATANTE.

6.1.1.33  Tomar  todas  as  providências  e  cumprir  as  obrigações  estabelecidas  na  legislação

específica de acidentes de trabalho, quando em decorrência da espécie, forem vítimas os seus

empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em

dependências da CONTRATANTE com entrega da cópia da CAT (Comunicação de Acidente de

Trabalho) ao Fiscal do Contrato.

6.1.1.34  Apresentar,  quando  solicitado  pela  CONTRATANTE,  o  Livro  Ficha  de  Registro  de

Funcionários  ou  quaisquer  outros  documentos  relativos  ao  pessoal  que  vier  trabalhar  nas

dependências da CONTRATANTE.

6.1.1.35  Responsabilizar-se  pelo  sigilo  de  documentos  e  assuntos  colocados ao alcance dos

funcionários sendo responsável por qualquer violação.

6.1.1.36  A  CONTRATADA  deverá  apresentar  todas  as  providências  necessárias  ao  bom

andamento dos serviços.

6.1.1.37 Apresentar,  após assinatura do contrato os documentos do Programa de Controle da

Saúde Ocupacional (PCMSO) de sua mão de obra, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

(PPRA) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) com seu respectivo

cronograma  de  ações,  sendo  esses  documentos  devidamente  assinados  por  profissionais

qualificados, com entrega ao fiscal do contrato.

6.1.1.38 Aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis até

o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, durante a sua

Vigência, conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 c/c com o art. 4º - I da Lei

13.979/2020.

6.1.1.39  Disponibilizar  os  relatórios  acerca dos  equipamentos  médico-hospitalares,  atualizado,

acerca da situação dos equipamentos do anexo IV e V, sob seu gerenciamento, da carga do

Hospital  de  Campanha,  através  de  sistema  informatizado  para  controle  de  manutenções

preventivas e corretivas.

6.1.1.40 Receber toda demanda de materiais necessários para a execução dos serviços, com a

aquiescência do fiscal do contrato, providenciando de imediato, para os reparos/manutenções que

se fizerem necessárias, no que for demandando; e, o reembolso será feito de acordo com os

valores de composição de custos com três orçamentos, ou ainda, os valores disponíveis no Portal

Compras, das aquisições do Estado.

6.1.1.41 Toda documentação pertinente a segurança do trabalho deverá ser encaminhada para o

e-mail  caa_hc@pmmg.mg.gov.br  juntamente  com  a  proposta,  devendo  estar  devidamente
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assinados e com a devida ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, pelo engenheiro da

contratada, referente aos exercícios de manutenção de todos equipamentos.

6.1.1.42  Responsabilização  pelo  registro  e  emissão  de  todos  os  relatórios  de  manutenção

executadas.

6.II.  DA CONTRATANTE

6.II.1. Acompanhar e fiscalizar a execução de todos os serviços ora contratados, tendo como fiscal

do contrato o Chefe da Seção de Manutenção Predial.

6.II.2 Recusar qualquer serviço que não se enquadre nas especificações e padrões do Estado ou

exigidos por este Termo de Referência.

6.II.3  Efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias corridos, após execução do objeto pela

CONTRATADA, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

6.II.3.1 Nota fiscal acompanhada de:

6.II.3.1.1 número e data da nota de empenho;

6.II.3.1.2 código da Unidade Executora;

6.II.3.1.3 banco, número da agência e da conta;

6.II.3.1.4 documentação alusiva à prestação do serviço e de obrigações trabalhistas;

6.II.3.1.5 planilha de custos;

6.II.3.1.6 cópia autenticada da folha de frequência ou cartão de ponto de cada funcionário;

6.II.3.1.7  cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição previdenciária e FGTS,

juntamente com a relação nominal da GFIP;

6.II.3.1.8 original ou cópia autenticada do demonstrativo de pagamento;

6.II.3.1.9 planilha de cálculo referente às despesas com o custo de transporte, acompanhada do

comprovante de repasse do valor devido, ratificado por meio de relação nominal assinada pelos

funcionários (cópias autenticadas ou originais);

6.II.3.1.10 relação atualizada de funcionários efetivos do mês de referência da documentação;

6.II.4 Pagar a CONTRATADA, os custos correspondentes às despesas de transporte de todos os

funcionários alocados para execução deste instrumento, nos termos Legislação Federal aplicada à

espécie, mediante as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

6.II.5  Permitir acesso ao pessoal e equipamentos da CONTRATADA, para execução do objeto

deste instrumento.

6.II.6  Fornecer condições à execução do presente serviço e recursos tais como água e energia
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elétrica.

6.II.7  Notificar  através  do  fiscal  do  contrato,  as  ocorrências  havidas,  fixando-lhe  prazos  para

corrigir defeitos ou irregularidades encontrados na execução dos serviços, sob pena de aplicação

de penalidade, inclusive rescisão contratual.

6.II.8 Fiscalizar o cumprimento da execução dos serviços, objeto do contrato e cumprimento das

obrigações sociais, encargos trabalhistas e previdenciários.

6.II.9  Emitir  pareceres em todos os atos da Administração relativos  à execução dos serviços

objeto do contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações do

contrato.

6.II.10  Assegurar  ao  pessoal  da  CONTRATADA o  livre  acesso  às  instalações  para  a  plena

execução do contrato.

6.II.11  Solicitar à CONTRATADA, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom

andamento dos serviços.

6.II.12  Solicitar  e  cobrar  periodicamente a programação dos serviços e treinamentos a serem

executados pela CONTRATADA.

6.II.13 Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas.

Cláusula Sétima – DO LOCAL E DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO

Os serviços serão executados nas dependências do Hospital de Campanha do Governo do Estado de

Minas Gerais, instalado no Expominas, situado à Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte/MG. O

prazo só se iniciará após o recebimento da nota de empenho ou autorização de fornecimento. 

I- O  objeto  do  presente  termo de  referência  será  atestado  pelo  Fiscal  do  Contrato  que  adotará  os

seguintes procedimentos:

7.1.1 Recebimento provisório: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma

via da proposta respectiva, receberá o OBJETO para verificação de especificações, quantidade, validade,

prazos,  preços e outros dados pertinentes à prestação do serviço.  Encontrando irregularidade,  fixará

prazos para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente os serviços, mediante

recibo;

7.1.2 Recebimento definitivo: após recebimento provisório,  estando o objeto nos exatos termos do

termo de referência e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento mediante expedição de termo
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circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas para a tramitação da

documentação visando a composição do processo de despesas para pagamento.

7.1.3 Caso fique constatada a irregularidade na EXECUÇÃO, a CONTRATADA após comunicação do

fiscal do contrato deverá saná-la no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos.

7.1.4 Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o preposto reduzirá a termo os fatos

ocorridos e encaminhará ao Ordenador de Despesa para aplicação de penalidades.

7.1.5 Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento

serão  suspensos  e  o  fornecimento  considerado  em  atraso,  sujeitando-a  a  aplicação  das  sanções

estabelecidas na Lei e neste instrumento.

7.1.6  O recebimento  definitivo  está  condicionado  a  conferência  detalhada  de  toda  a  documentação

relativa aos encargos sociais, direitos e contribuições com a seguridade social dos funcionários alocados

pela  CONTRATADA.  O  objetivo  é  garantir  o  cumprimento  das  normas  trabalhistas  previstas  nas

Consolidações das Leis Trabalhistas e Convenção Coletiva de Trabalho de cada categoria.

7.1.7 Efetuar  o  pagamento  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  corridos,  após  recebimento  do  objeto  pela

CONTRATANTE, mediante a apresentação dos documentos fiscais.

7.2 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a

documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual.

7.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal do contrato e CPARM - Comissão Permanente de

Avaliação e Recebimento de Materiais, após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

7.3.1. A  contratante  realizará  inspeção  minuciosa  de  todos  os  serviços  executados,  por  meio  de

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a

finalidade  de  verificar  a  adequação  dos  serviços  e  constatar  e  relacionar  os  arremates,  retoques  e

revisões finais que se fizerem necessários.

7.3.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal do contrato deverá

apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e

qualidade da prestação dos serviços realizados, que poderá resultar no redimensionamento de valores a

serem pagos  à  contratada,  registrando  em relatório  a  ser  encaminhado  a  CPARM e  ao  Gestor  do

contrato.

7.3.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,

no todo ou em parte,  o  objeto em que se verificarem vícios,  defeitos  ou  incorreções resultantes  da

execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar o serviço até que sejam sanadas

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
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7.3.4 Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento mensal,  o fiscal do contrato deverá

verificar as rotinas e alimentar de informações no que forem aplicáveis à presente contratação, emitindo

relatório que será encaminhado ao CPARM do contrato.

7.4 No prazo de até 05 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal

do  contrato  deverá  elaborar  Relatório  Circunstanciado  em  consonância  com  suas  atribuições,  e

encaminhá-lo a CPARM.

7.5 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado

ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.6 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, a CPARM

deverá providenciar  o  recebimento definitivo,  ato que concretiza o ateste da execução dos serviços,

obedecendo as seguintes diretrizes:

7.6.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso

haja  irregularidades  que  impeçam  a  liquidação  e  o  pagamento  da  despesa,  indicar  as  cláusulas

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com

base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado

pelo Fiscal do Contrato.

7.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos

prejuízos  resultantes  da  incorreta  execução  do  contrato,  ou,  em  qualquer  época,  das  garantias

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

7.8 Os  serviços  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as

especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal  do contrato,  às  custas  da Contratada,  sem

prejuízo da aplicação de penalidades.

Cláusula Oitava – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na

execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto Estadual

no 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal no 8.666/93.

8.1.1  ADVERTÊNCIA ESCRITA,  comunicação formal  de  desacordo quanto  à  conduta  do  fornecedor

sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das
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necessárias medidas de correção;

8.1.2 MULTA de até:

I. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço realizado

com atraso;

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço

de garantia de execução exigida; III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso,

no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

III. 2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  contrato,  em  caso  de  descumprimento  das  demais

obrigações contratuais.

8.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração,

pelo prazo de até 2 (dois) anos;

8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

8.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos itens

8.1.1, 8.1.3.

8.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente

devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

8.4. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo  administrativo

incidental  apensado  ao  processo  licitatório  ou  ao  processo  de  execução  contratual  originário  que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no

Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei

Estadual nº 14.184, de 2002.

8.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta

do infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o  dano  causado à  Administração,  observado o

princípio da proporcionalidade.

8.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas  na ocorrência de casos fortuitos,  força maior  ou

razões de interesse público, devidamente comprovados.

8.6.  A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de

indenizar  integralmente  eventuais  danos  causados  a  Administração  ou  a  terceiros,  que  poderão  ser

apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

8.7. As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 81.4 e 8.1.5 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

8.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de licitar e contratar

com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:
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8.8.1. Retardarem a execução do objeto;

8.8.2. Comportar-se de modo inidônea apresentando documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9. Durante  o  processo  de  aplicação  de  penalidade,  se  houver  indícios  de  prática  de  infração

administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015,

como ato  lesivo  à  administração  pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do  processo  administrativo

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do

Estado,  com  despacho  fundamentado,  para  ciência  e  decisão  sobre  a  eventual  instauração  de

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

Cláusula Nona – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1 A contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, dentre as

modalidades de garantias previstas no art. 56 da Lei federal nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias corridos,

a partir da assinatura do contrato.

9.2  O prazo de tratado no item anterior, poderá ser prorrogado, por igual período, caso a CONTRATADA

solicite à CONTRANTE a prorrogação, mediante justificativa plausível acerca dos motivos que a impedem de

a entregar a garantia contratual no prazo definido, que poderá ser aceita ou não pelo Centro de Apoio

Administrativo do Hospital de Campanha, situado à Avenida Amazonas, 6.455, bairro Gameleira, que tem

como contato telefônico (31)2123-1098.

9.3 O atraso superior aos prazos definidos anteriormente, no que se refere à entrega da garantia contratual

pela CONTRATADA, estará a CONTRATANTE autorizada a rescindir o contrato por descumprimento ou

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de

1993.

9.4 A garantia deverá ter seu prazo de validade de 60 (sessenta) dias após o término da vigência contratual.

9.5 Na hipótese de prorrogação ou aditamento do contrato, a contratada deverá renovar a garantia em igual

forma e condições da anteriormente prestada. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de

sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros

utilizados quando da contratação.

9.6 A garantia prevista somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas

rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do primeiro mês

após o encerramento da vigência contratual,  a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas

trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que

rege a matéria, bem como irá garantir quaisquer outras obrigações, sejam ela tributárias, previdenciárias, ou
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qualquer outra que apresente risco ou obrigações pecuniárias que decorram direta ou indiretamente da

presente contratação.

9.7 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

9.7.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

9.7.2  prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do

contrato;

9.7.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

9.7.4  obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas

pela contratada, quando couber.

9.8  A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item

anterior, observada a legislação que rege a matéria.

9.9  Se o valor  da garantia  for  utilizado total  ou parcialmente em pagamento de qualquer  obrigação,  a

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da

data em que for notificada.

Cláusula Décima–DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II,

combinado com o artigo 78 da mesma Lei.

Parágrafo  Primeiro:  Na  hipótese  de  a  rescisão  ser  procedida  por  culpa  da  contratada,  a

contratante está autorizada a reter os créditos a que tem direito a CONTRATADA, até o limite do valor de

seu crédito para cobrir os prejuízos comprovados.

Parágrafo Segundo:
 
A CONTRATADA reconhecer os direitos da Administração Pública em caso

de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8666/93.

Parágrafo Terceiro: As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material

de propriedade da outra parte, acaso estiver em seu poder.

Parágrafo Quarto:  No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida  de

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido processo legal,

o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  sem  prejuízo  da  possibilidade  de  a  CONTRATANTE  adotar,

motivadamente, providências acauteladoras.

Cláusula Décima Primeira  – DAS VEDAÇÕES
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É vedado à CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) Interromper  a  execução  dos  serviços  sob  alegação  de  inadimplemento  por  parte  da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Cláusula Décima Segunda – DA VIGÊNCIA 

O prazo da contratação dos serviços será de 3 (três) meses em caráter contínuo, podendo ser prorrogado

por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de

emergência de saúde pública provocada pela COVID-19, na forma do art. 4-H da Lei Federal nº 13.979,

de  20  de  fevereiro  de  2020,  caso  sejam  preenchidos  os  requisitos  abaixo,  enumerados  de  forma

simultânea,  e  autorizado  formalmente  pela  autoridade  competente  e  o  objeto  tenha  sido  executado

regularmente;

a) Esteja formalmente demonstrado que a forma de execução do objeto tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatório e  justificativa com motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse

na execução do objeto e comprovado:

1. Prestação regular dos serviços;

2. Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais, exceto quanto a

penalidades aplicadas por atraso na entrega da garantia;

3. Manutenção do interesse pelo CAA-HC na realização do serviço;

c) Concordância expressa da contratada pela prorrogação.

d) Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração.

Cláusula Décima Terceira – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será exercida por servidor ou comissão de

servidores  designado pela  CONTRATANTE ou comunicado formalmente  pela  Administração,  ao  qual

competirá zelar pela perfeita execução do objeto, em conformidade com o previsto neste Termo de Refe-

rência e seus anexos, que farão parte do respectivo contrato.

I - Caberá aos setores que utilizam diretamente os gases na pessoa da Chefia do setor a fiscalização do

contrato, devendo certificar da correta utilização e manuseio, solicitar o abastecimento com a antecedên-

cia necessária, bem como comunicar qualquer ato que importe em violação aos termos fixados no presen-

te Termo de Referência.

II-  Em caso de eventual  irregularidade,  inexecução ou desconformidade na execução do contrato,  o

agente fiscalizador, chefe da seção do Setor  de Manutenção Predial do hospital  Campanha do
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Estado de Minas Gerais, dará ciência ao Ordenador de Despesas do sucedido, fazendo-o por escrito,

bem assim das providências exigidas da contratada para sanar a falha ou defeito apontado.  Todo e

qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros,

será de única e exclusiva responsabilidade da contratada.

III- A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da contratada por

quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas

imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei

civil.

IV- O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratado, caso os

mesmos afastem-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da contratada.

Parágrafo único: A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor

inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no art. 4º-I da Lei Federal 13.979/2020.

Cláusula Décima Quarta – DO REAJUSTAMENTO

O contrato poderá ser reajustado monetariamente com base no IPCA, observando o interregno mínimo de

12 meses, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e

55, III, da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Quinta - RESOLUTIVA

Fica desde já estabelecido entre as partes que o presente instrumento poderá ter sua vigência encerrada,
a exclusivo critério da CONTRATANTE, caso a Administração Pública venha firmar contrato de gestão
com organização social para operação dos Hospitais de Campanha (unidade Expominas/unidade Mater
dei Betim).

Cláusula Décima Sexta - DA ALTERAÇÃO

O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações contratuais, bem como

acréscimos e supressões, mediante termo aditivo, nos termos do Artigo 4º-I, da Lei nº 13.979/2020.

Cláusula Décima Sétima - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Das decisões proferidas pela Administração caberão:

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de
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aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato;

II - Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que não

caiba recurso hierárquico;

III - Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

Parágrafo Único O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato

ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo

prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão

ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de

responsabilidade.

Cláusula Décima Oitava – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I- A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma

alguma, em alteração contratual.

II- Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela

CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal n° 8666/93, no termo de referência, na

Lei 13.979/2020, do Decreto Estadual NE nº113/2020, bem como com base nos demais regulamentos e

normas  administrativas  nacionais  e  estaduais,  que  fazem  parte  integrante  deste  Contrato,

independentemente de suas transcrições.

Cláusula Décima Nona  – DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas Gerais, correrá a

expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

Cláusula Vigésima –- DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir  quaisquer dúvidas ou

litígios decorrentes deste Contrato.

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual  teor, juntamente  com as

testemunhas que também o assinam.
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Belo Horizonte, de                       _de                         

Wanderson S. Figueiredo de Castro, Maj PM

CONTRATANTE
CONTRATADA

TESTEMUNHA

Chefe da seção de Manutenção Predial do

Campanha do Estado de Minas Gerais

FISCAL DO CONTRATO 

TESTEMUNHA

(Nome completo, CPF e RG)
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

PARECER JURÍDICO Nº: 74/2020 - Assessoria Jurídica da DAL

INTERESSADO: MAJ PM Wanderson S. Figueiredo de Castro

ASSUNTO: Dispensa de Licitação Emergencial -CORONAVíRUS

REFERÊNCIA: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, art. 8º da Lei
Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, art. 3º do Decreto Estadual de MG nº 113 de 12 de
março de 2020,  Lei Federal 8.666/93 e Resolução CG nº 3720/2003.

 

I –  Do Relatório   
 

            O presente parecer tem como objeto de análise à possibilidade jurídica do Ordenador de
Despesas, através de dispensa de licitação emergencial, com base no artigo 4º, da Lei Federal
nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, no art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de
2020, no art. 3º do Decreto Estadual de NE nº 113 de 12 de março de 2020, art. 4º do Decreto
Estadual nº 47.891/2020 e na Lei Federal 8666/93, realizar a contratação de serviço
especializado em manutenção de equipamentos médico hospitalares para o Hospital
Campanha de Minas Gerais, conforme especificados no termo de referência, necessário para
o Hospital entrar e manter suas atividades no cuidado dos pacientes.

 

            Evidencia-se que o Novo Coronavírus - SARS-CoV-2, oficialmente conhecido como
COVID-19, é uma Pandemia reconhecida, com casos inicialmente registrados na China e
depois em outros países. O vírus causa doença respiratória. O paciente infectado pode
apresentar sintomas de leve a moderado, semelhante a uma gripe, como também pode estar
assintomático e transmitindo o vírus. Alguns casos podem ser mais graves, por exemplo, em
pessoas que já possuem outras doenças. Nessas situações, pode ocorrer síndrome respiratória
aguda grave e complicações. Em casos extremos, pode levar a óbito. O que se sabe até o
presente momento é que a transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com
secreções, contatos com superfícies e objetos contaminados.

 

         Foi determinado pelo Exmo. Sr. Governador do Minas Gerais a instalação de um Hospital
de Campanha, dentro do Parque de Exposição - EXPOMINAS, situado na avenida amazonas,
nº 6030, Bairro Gameleira, Belo Horizonte, Minas Geais. O hospital deverá estar em pleno
funcionamento e em atendimento em tempo recorde e para tanto, são necessárias várias
aquisições de bens e contratação de serviços.

 

            A Justificativa apresentada para a presente contratação  é a situação de emergência em
saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral
respiratória - COVID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2, que já foi
reconhecida através da Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, do Decreto Estadual de
NE nº 113 de 12 de março de 2020, do Decreto Estadual nº 47.891/2020 e a nível Federal
através da Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como a necessidade equipar o
Hospital de Campanha para o funcionamento e atendimento da população contaminada, no
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intuito de se evitar o colapso do Sistema Único de Saúde e fornecer todo o atendimento com
excelência.

 

             É o relatório.

 

II- Da Análise
 

            Será analisado o presente processo de dispensa de licitação, por situação de
emergência em saúde pública, embasado no artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979 de 06 de
Fevereiro de 2020, no art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, no art. 3º do
Decreto Estadual nº 113 de 12 de março de 2020, no art. 4º do Decreto Estadual nº
47.891/2020 e na Lei 8.666/93 para a contratação de serviço
especializado em manutenção de equipamentos médico hospitalares para o Hospital
Campanha, conforme especificados no termo de referência.

            Consta da justificativa para contratação, no termo de referência, que “A prestação
de serviços especializados de mão de obra se justifica em razão do Hospital Campanha de
Minas Gerais/HC não possuir em sua estrutura os recursos humanos e materiais essenciais
para a execução dos serviços objeto dessa contratação, visto que o contrato de manutenção
de equipamentos médicos-hospitalares é de natureza contínua e imprescindível para o
funcionamento e manter a assistência à saúde dos usuários do Hospital Campanha. Um dos
serviços indispensáveis à operação do Hospital de Campanha é o de manutenção dos
equipamentos médico hospitalares, prioritariamente quanto aos respiradores que não estão
em cobertura de garantia.”
            Assim, conforme descrito pela equipe técnica que elaborou o termo de referência a
contratação de serviço especializado em manutenção de equipamentos médico
hospitalares para o Hospital Campanha, conforme especificados no termo de referência, é
essencial para o funcionamento do Hospital de Campanha, sendo a dispensa de licitação
necessária.

 

            A contratação por dispensa de licitação, no termo de referência e na justificativa, está
fundamentada na Lei Federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, na Lei Federal 8.666/93,
no Decreto Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020, que declarou a situação de
emergência em saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão de epidemia de doença
infecciosa viral respiratória – COVID – 19, causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-
CoV-2, bem como na Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020.

 

            O termo de referência é o documento formal fundamental para a dispensa de licitação,
pois define o objeto da contratação e suas regras, regendo toda a contratação de forma clara e
precisa. Evidencia-se, no presente processo, que a necessidade da contratação do serviço foi
esclarecida, explicitada e embasada legalmente no termo de referência, constando todas as
nuances dos objetos a serem adquiridos e suas especificações técnicas. O termo de referência
está adequado ao previsto no art. 4º-E, §1º, da Lei 13.979/20.

 

            Deve ser destacado que toda a especificação técnica, quantitativos e dimensionamento
de uso e necessidade, conforme previsto no termo de referência, são de responsabilidade
exclusiva da equipe técnica que elaborou, pessoas com conhecimento e capacidade para tanto.
Ressalte-se que extrapola a competência da assessoria jurídica qualquer análise de mérito, vez
que não possui conhecimentos técnicos profissionais para discutir a especificações técnicas do
termo de referência.
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            Os serviços e aquisições contratados pela Administração, como regras específicas
visam garantir a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade da
contratação, e em regra deverão ser precedidos de licitação, conforme dispõe a Lei 8.666/93.
Entretanto, a Lei 8.666/93 prevê possibilidades de não realização do devido processo
licitatório, no caso em análise, a dispensa de licitação é uma das hipóteses. Destaca-se que no
caso de dispensa de licitação, existe a possibilidade de realização do certame, mas pelas
circunstâncias e particularidades do caso, o legislador decidiu deixar à discricionariedade do
gestor a realização do processo ou não.

 

            Assim, na legislação vigente tem-se que a licitação é dispensada, consoante a Lei
8.666/93, nos termos do previsto art. 24. E, como se segue, o inciso IV se aplicaria à
contratação que se analisa nesta dispensa juntamente com as demais normas, todavia foi
elaborada legislação específica para a dispensa em caso de COVID -19, mas é conveniente
verificar tal dispositivo:

 
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.

 

            Já o art. 26, da Lei 8.666/93, apresenta duas exigências imprescindíveis à instrução do
processo de dispensa:

Art. 26. (…)
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.
(…)

 

            Diante da situação da pandemia ocasionada pelo COVID-19, foi editado o Decreto
Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020, o qual declarou o estado de emergência em
situação de Saúde Pública em Minas Gerais, prevendo a excepcionalidade da situação,
regulamentando a dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços em seu art. 3º, o
qual dispõe:

Art. 3º – 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 este decreto, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020.
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            A Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, também editada devido à pandemia em
seu art. 7º dispõe que:

Art. 7º – É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços e
insumos de saúde destinados ao enfrentamento do estado de calamidade
pública decorrente da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 4º da Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
§ 1º – A dispensa de licitação a que se refere o caput é temporária e
durará enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da
pandemia de Covid-19.
§ 2º – As contratações ou aquisições realizadas com base nesta lei serão
imediatamente disponibilizadas em site oficial específico na internet.

 

            A Lei Federal nº 13.979/2020 veio normatizar o caso especial da Dispensa de Licitação
envolvendo o COVID 19, também prevendo a excepcionalidade da situação e todas as suas
nuances, principalmente no seu art. 4º, que expressa:

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.

 

                Diante da gravidade da situação e da necessidade da Administração Pública atuar,
pois não pode ficar inerte diante da pandemia e suas consequências, a Lei 13.979/2020, no art.
4º-B dispôs que:

 
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.

 

            Nas lições de Hely Lopes Meirelles a caracterização da emergência ocorre quando:

A emergência caracteriza-se pela urgência de atendimento de situação
que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, exigindo rápidas providências da Administração
para debelar ou minorar suas consequências lesivas à coletividade
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São
Paulo: Malheiros, 1999).

            Dessa forma, pode-se dizer que a situação emergencial que enseja a dispensa de
licitação resulta de fato imprevisível, como o caso ora analisado, importando que a utilização do
processo licitatório normal acarretasse em graves danos ao interesse público, que no caso em
questão é a saúde pública. Assim, a situação vivenciada por todos na atualidade, caracteriza-se
como situação de emergência com necessidade de pronto atendimento pela Administração
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Pública, enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos.

                 Nos ensinamentos de Marçal Justen Filho acerca de dispensa de licitação e a
atuação da Administração Pública, tem-se que:

No entanto, existem hipóteses em que a licitação formal seria impossível ou
frustraria a realização adequada das funções estatais. O procedimento
licitatório normal conduziria ao sacrifício dos fins buscados pelo Estado e
não asseguraria a contratação mais vantajosa. Por isso, autoriza-se a
Administração a adotar um outro procedimento, em que formalidades são
suprimidas ou substituídas por ouras. Essa flexibilidade não significa
discricionariedade na escolha das hipóteses de contratação direta. O
próprio legislador determinou as hipóteses em que se aplicam os
procedimentos licitatórios simplificados. Por igual, definiu os casos de não
incidência do regime formal de licitação. A contratação direta não significa
que são inaplicáveis os princípios básicos que orientam a atuação
administrativa. Nem se caracteriza uma livre atuação da administração. O
administrador está obrigado a seguir um procedimento administrativo
determinado, destinado a assegurar (ainda nesses casos) a prevalência
dos princípios jurídicos fundamentais. Permanece o dever de realizar a
melhor contratação possível, dando tratamento igualitário a todos os
possíveis contratantes.
Por tanto, a contratação direta não significa eliminação de dois postulados
consagrados a propósito do licitação. O primeiro é a existência de um
procedimento administrativo. O segundo é a vinculação estatal à realização
de suas funções.( JUSTEN FILHO, Marçal . Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos. 17ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2016. Pág 466/467).

            A Lei Federal nº 13.979/2020, apresenta os requisitos que deverão ser observados
especialmente para esses processos de dispensa de licitação, envolvendo aquisições e
contratações de serviço no combate do COVID-19. Tais requisitos foram devidamente
observados e cumpridos no presente processo.

 

            Deve ser destacado, ainda, que a escolha do fornecedor deve ocorrer pela sua
capacidade de atender à situação de emergência, sendo a escolha da administração
justificada. Diante do disposto no art. 26, III, da Lei 8.666/93, também é dever do Administrador
justificar o preço, que tem por finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação,
conferindo probidade e moralidade ao ato. Por isso, deve verificar se os preços praticados pela
empresa com outros clientes, referente ao mesmo objeto pretendido, são compatíveis com os
preços a serem utilizados no mercado, atentando para o inciso III, art. 15, da Lei 8.666/93, bem
como observar o previsto no art. 4º E da Lei 13.979/2020.

 

            Nas palavras de Marçal Justen Filho, em sua obra sobre aquisições sob o especial
regime da COVID-19 (Lei nº 13.979/20), tem-se que:

 Como regra geral, a Administração deverá adotar todas as cautelas para
obter a contratação mais vantajosa possível, inclusive promovendo
cotações de preços e produtos entre diversos fornecedores, mediante o
uso dos recursos eletrônicos. Não se exige a aquisição do produto com o
menor preço, se existirem justificativas para selecionar fornecedor diverso.
Mas é indispensável a formalização da contratação, com a indicação dos
motivos que fundamentaram a escolha realizada. (JUSTEN FILHO, Marçal.
Covid-19 e o Direito Brasileiro, 2020, posição 230. Edição do Kindle).

            Para o caso em análise, constata-se que os orçamentos foram realizados de forma
ampla, com a solicitação de orçamento a diversas empresas.  A empresa escolhida pelo
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Ordenador de despesas foi a que possui o melhor preço obtido, além da concordância em
atender a todas as exigências e quantidade constantes no Termo de Referência, conforme
justificado por ele..

 

            Como se trata de exceção à regra de licitação, a Administração deverá instruir o
processo de dispensa de licitação com todos os elementos seguros e eficazes para
comprovação da necessidade e conveniência da contratação, sempre tendo em vista a
moralidade, a transparência e o interesse público a ser atendido; o que foi feito no caso em
questão.

 

            A Resolução nº 3720/2003-CG em seu art. 3º, elenca os documentos que devem estar
presentes na dispensa de licitação em relação a empresa escolhida. Em consonância com o
disposto no referida resolução, verifica-se que os documentos obrigatórios deverão estar no
processo, tais documentos não foram analisados por esta assessoria jurídica por não estarem
disponíveis.

 

            Por fim, constata-se, então, a presença dos elementos caracterizadores para a dispensa
da licitação, no presente caso, autorizando a contratação direta.

           

            Contata-se que, com relação à análise jurídica, não existe impedimento legal para a
realização da dispensa de licitação como apresentada, pois foram observados os princípios da
moralidade, da legalidade, da finalidade e da eficiência e atendidos os requisitos da Lei
Federal nº 13.979/20, do Decreto Estadual NE nº 113/2020, da Lei Federal nº 8.666/93 e
demais normas pertinentes em vigor.

 

III – Do Parecer
           

            Diante do exposto, no que compete examinar, com fulcro art. 38, inciso VI e seu
Parágrafo Único, da Lei 8.666/1993, entendo pela possibilidade jurídica da realização da
dispensa de licitação para a contratação de serviço especializado em manutenção de
equipamentos médico hospitalares para o Hospital Campanha, tudo em quantidade e
conformidade com o termo de referência elaborado pela equipe técnica, por estar em
consonância com os dispositivos legais de regência.

 

            Ressalte-se que a análise que precede esta aprovação é feita tão somente quanto aos
pressupostos jurídico-formais do referido processo, não importando em análise das fases já
superadas, subtraindo-se do âmbito da competência dessa Assessoria Jurídica análises que
importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária.

 

            Frisa-se, por fim, que o presente arrazoado tem cunho meramente opinativo, sem caráter
decisório ou vinculante, ao administrador em sua tomada de decisão, conforme entendimento
exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança no 24.078, Rel. Ministro
Carlos Velloso e TCE/MG, Denúncia nº 887.859, Rel. Cláudio Terrão, pub. 07/03/2017.

 

            É o parecer, salvo melhor juízo.
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            Belo Horizonte, 25 de junho de 2020.

 

 

 

Michelle Martins Papini Mota

Assessora Jurídica da DAL

OAB/MG 88.331

 

 

        

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Michelle Martins Papini Mota, Assessora
Jurídica, em 26/06/2020, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15924435 e o código CRC F83E087D.

Referência: Processo nº 1250.01.0002868/2020-17 SEI nº 15924435
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TEL./FAX: (31) 3567-6285

BAIRRO Santa Inês

ESTADO MG CEP 31.080-170

EMAIL

AG 2187 CC 130 021 23 0

Grupo Itens Unid

Qtde. de 

empregados

(A)

Valor proposto 

por empregado

(B)

Valor Mensal

(C) = (AxB)

Valor Global

(D) = (C) x (3)

1 Mês 2 6.319,72R$         12.639,44R$      37.918,32R$         

2 Mês 4 8.598,23R$         34.392,92R$      103.178,76R$        

3 Mês 2 20.839,38R$       41.678,76R$      125.036,28R$        

8 88.711,12R$      266.133,36R$       

4 Lista 1 2.743,57R$        8.230,71R$           

5 Lista 1 26.613,34R$      79.840,02R$         

118.068,03R$    354.204,09R$       

118.068,03R$       

354.204,09R$       

• Validade da Proposta: 30 dias;

• Declaro que estamos cientes e de acordo com todos os termos do Edital;

PRAZOS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

Prazo para contratação do efetivo com uniformes provisórios: 10 dias corridos

Prazo para disponibilização de todos os equipamentos, materiais e EPIs: 10 dias corridos 

Prazo para uniformização completa dos funcionários: 25 dias corridos 

- Responsável pela assinatura do CONTRATO

Nome

Cargo

CPF

ID

Belo Horizonte, 26 de junho de 2020.

Santander

Fornecimento de Ferramentas de 

trabalho - Simuladores de Manutenção 

e instrumentos de medição 

devidamente

calibrados;

EPIs

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Tipo de Serviço (A)

1 Subtotal

Júlio Augusto Martins Figueiredo Pinto

Procurador / Gerente Comercial

cento e dezoito mil e sessenta e oito reais e três centavos

Engenheiro Clínico

MG 14.006.657

Preço Mensal

Preço Global

11.312.296/0001-00

ENDEREÇO: Rua Carmésia, nº 1.083

CONTATO Júlio Augusto Martins Figueiredo Pinto

CNPJ

CIDADE Belo Horizonte

PROPOSTA DE PREÇOS

À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

LICITANTE Agile Empreendimentos e Serviços EIRELI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA 

O HOSPITAL CAMPANHA DE MINAS GERAIS.

VALOR TOTAL

comercial@agile-empreendimentos.com.br

Auxiliar Administrativo

084.457.366-39

duzentos e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos

BANCO

Técnicos de Eletrônica
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A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):

B Município/UF:

C Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:

D Registro do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo

E Data do Registro no MTE:

F Número de meses de execução contratual:

G Salário mínimo vigente

A (Categoria Profissional / Mão de obra)

G Quantidade de postos

1 Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário Normativo da Categoria Profissional

3 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

4 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário-Base 1.728,78R$    

B Adicional de Liderança 0,00% -R$             

C Adicional de Periculosidade

D Adicional de Insalubridade 40,00% 418,00R$       

E Adicional Noturno 0,00 -R$             -R$             

F Adicional de Hora Noturna Reduzida 0,00 -R$             -R$             

G Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado

H Adicional de disponibilidade 0% -R$             

I Cobertura Intervalo Intrajornanda (15 minutos) 0                  7,86 -R$             

J DSR -R$             

2.146,78R$    

Valor (R$)

A 292,27R$       

B 380,69R$       

C 8,00R$           

D 53,04R$         

E 120,00R$       

F 196,00R$       

1.050,00R$    

5 Valor (R$)

A 231,27R$       

B -R$             

C -R$             

D -R$             

231,27R$       

4.1 Percentual (%) Valor (R$)

A 20,00% 429,36R$       

B 1,50% 32,20R$         

C 1,00% 21,47R$         

D 0,20% 4,29R$           

E 2,50% 53,67R$         

F 8,00% 171,74R$       

G 2,91% 62,47R$         

H 0,60% 12,88R$         

36,71% 788,08R$       

4.2 Valor (R$)

A 8,33% 178,83R$       

B 11,11% 238,51R$       

PPRA/PCMSO/Exames

SAT

SEBRAE

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

GPS, FGTS e outras contribuições

Total

Nota: Valores mensais por empregado.

Total

Férias e Adicional de Férias

Módulo 3 - Insumos Diversos

EPIs

INCRA

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

Benefícios Mensais e Diários

Vale Transporte

28/01/2020

FGTS

Auxílio-Refeição/Alimentação

Programa de Assistência Familiar (PAF) / Plano de Assistência Odontológica (PAO)

1

Auxiliar Administrativo

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

Total

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o Submódulo 4.2, o Submódulo 4.3, Submódulo 4.4, Submódulo 4.5 e o Módulo 5.

Materiais

Equipamentos

Insumos Diversos

Uniformes

INSS

SENAI - SENAC

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários.

3 meses

Seguro  Vida Invalidez Funeral

Total

SESC ou SESI

Salário Educação

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Nota 2: Para o empregado que labora a jornada 12x36, em caso da não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada (§ 4º do art. 71 da 

CLT), o valor a ser pago será inserido na remuneração utilizando a alínea “G”.

13º Salário

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º 

desta Instrução Normativa.

Outros (Treinamento)

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Auxiliar Administrativo

MG000221/2020

1.045,00R$                                                          

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado.

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1.728,78R$                                                          

Auxiliar Administrativo

1º de janeiro

28/05/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

Belo Horizonte/MG

2020
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19,44% 417,34R$       

C 7,14% 153,28R$       

26,58% 570,62R$       

4.3 Valor (R$)

A 0,42% 9,02R$           

B 0,03% 0,64R$           

C 0,19% 4,08R$           

D 0,19% 4,08R$           

E 0,07% 1,50R$           

F 0,32% 6,87R$           

1,22% 26,19R$         

4.4 Valor (R$)

A 0,00% -R$             

B 5,56% 119,36R$       

C 0,02% 0,43R$           

D 0,56% 12,02R$         

E 2,50% 53,67R$         

F 0,06% 1,29R$           

8,70% 186,77R$       

G 2,76% 59,25R$         

11,46% 246,02R$       

4 Valor (R$)

4.1 36,71% 788,08R$       

4.2 26,58% 570,62R$       

4.3 1,22% 26,19R$         

4.4 11,46% 246,02R$       

75,97% 1.630,91R$    

5
Percentual 

(%)
Valor (R$)

A 4,00% 202,36R$       

B 3,00% 157,84R$       

Subtotal 7,00% 360,20R$       

C

1,65% 104,28R$       

7,60% 480,30R$       

-R$             

5,00% 315,99R$       

Subtotal 14,25% 900,57R$       

21,25% 1.260,77R$    

Valor (R$)

A 2.146,78R$    

B 1.050,00R$    

C 231,27R$       

D 1.630,91R$    

5.058,96R$    

E 1.260,77R$    

6.319,72R$    

2

12.639,44R$  

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

Submódulo 4.3 -  Provisão para Rescisão

Total

Aviso Prévio Indenizado

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Provisão para Rescisão

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Total

Custos Indiretos

Lucro

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Subtotal (A + B +C+ D+E)

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

GPS, FGTS e outras contribuições

Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

Férias 

Total

Submódulo 4.4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Afastamento  Maternidade

Subtotal

Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional 

Ausente

Ausência por doença

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Tributos

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

Nota 1: Os itens que contemplam o Submódulo 4.5 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o 

empregado nos casos de Ausências Legais, a depender da prestação do serviço.

Nota 2: As alíneas “A” a “F” referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a 

mão de obra alocada na prestação do serviço.

C.3. Tributos Municipais (ISS)

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Ausências legais

Licença  paternidade

Ausência por acidente do trabalho

Total

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários.

Módulo 3 - Insumos Diversos

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

2.   QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Provisão para Rescisão

Quantidade de Funcionários por Posto

Valor Total do Posto

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de 

Férias

Total

Subtotal

C.1. Tributos Federais (COFINS)

C.2. Tributos Estaduais (especificar)

Custos Indiretos, Tributos e Lucro

C.1. Tributos Federais (PIS)

Valor Total por Empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
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A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):

B Município/UF:

C Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:

D Registro do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo

E Data do Registro no MTE:

F Número de meses de execução contratual:

G Salário mínimo vigente

A (Categoria Profissional / Mão de obra)

G Quantidade de postos

1 Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário Normativo da Categoria Profissional

3 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

4 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário-Base 2.600,00R$    

B Adicional de Liderança 0,00% -R$             

C Adicional de Periculosidade

D Adicional de Insalubridade 40,00% 418,00R$       

E Adicional Noturno 0,00 -R$             -R$             

F Adicional de Hora Noturna Reduzida 0,00 -R$             -R$             

G Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado

H Adicional de disponibilidade 30% 195,00R$       

I Cobertura Intervalo Intrajornanda (15 minutos) 0                11,82 -R$             

J DSR -R$             

3.213,00R$    

Valor (R$)

A 240,00R$       

B 380,69R$       

C 8,00R$           

D 53,04R$         

E 120,00R$       

F 196,00R$       

997,73R$       

5 Valor (R$)

A 231,27R$       

B -R$             

C -R$             

D -R$             

231,27R$       

4.1 Percentual (%) Valor (R$)

A 20,00% 642,60R$       

B 1,50% 48,20R$         

C 1,00% 32,13R$         

D 0,20% 6,43R$           

E 2,50% 80,33R$         

F 8,00% 257,04R$       

G 2,91% 93,50R$         

H 0,60% 19,28R$         

36,71% 1.179,51R$    

4.2 Valor (R$)

A 8,33% 267,64R$       

B 11,11% 356,96R$       

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

28/05/2020

Belo Horizonte/MG

2020

MG000221/2020

28/01/2020

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Técnicos de Eletrônica

2.600,00R$                                                          

Técnicos de Eletrônica

1º de janeiro

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

3 meses

1.045,00R$                                                          

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Técnicos de Eletrônica

1

Benefícios Mensais e Diários

Vale Transporte

Auxílio-Refeição/Alimentação

Seguro  Vida Invalidez Funeral

Programa de Assistência Familiar (PAF) / Plano de Assistência Odontológica (PAO)

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado.

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Total

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Nota 2: Para o empregado que labora a jornada 12x36, em caso da não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada (§ 4º do art. 71 da 

CLT), o valor a ser pago será inserido na remuneração utilizando a alínea “G”.

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários.

Insumos Diversos

Uniformes

Equipamentos

EPIs

Total

PPRA/PCMSO/Exames

Outros (Treinamento)

Total

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º 

desta Instrução Normativa.

Módulo 3 - Insumos Diversos

Materiais

SENAI - SENAC

INCRA

Salário Educação

FGTS

SAT

SEBRAE

Nota: Valores mensais por empregado.

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

GPS, FGTS e outras contribuições

INSS

SESC ou SESI

Total

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o Submódulo 4.2, o Submódulo 4.3, Submódulo 4.4, Submódulo 4.5 e o Módulo 5.

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

13º Salário

Férias e Adicional de Férias
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19,44% 624,60R$       

C 7,14% 229,41R$       

26,58% 854,01R$       

4.3 Valor (R$)

A 0,42% 13,49R$         

B 0,03% 0,96R$           

C 0,19% 6,10R$           

D 0,19% 6,10R$           

E 0,07% 2,25R$           

F 0,32% 10,28R$         

1,22% 39,18R$         

4.4 Valor (R$)

A 0,00% -R$             

B 5,56% 178,64R$       

C 0,02% 0,64R$           

D 0,56% 17,99R$         

E 2,50% 80,33R$         

F 0,06% 1,93R$           

8,70% 279,53R$       

G 2,76% 88,68R$         

11,46% 368,21R$       

4 Valor (R$)

4.1 36,71% 1.179,51R$    

4.2 26,58% 854,01R$       

4.3 1,22% 39,18R$         

4.4 11,46% 368,21R$       

75,97% 2.440,91R$    

5
Percentual 

(%)
Valor (R$)

A 4,00% 275,32R$       

B 3,00% 214,75R$       

Subtotal 7,00% 490,07R$       

C

1,65% 141,87R$       

7,60% 653,47R$       

-R$             

5,00% 429,91R$       

Subtotal 14,25% 1.225,25R$    

21,25% 1.715,32R$    

Valor (R$)

A 3.213,00R$    

B 997,73R$       

C 231,27R$       

D 2.440,91R$    

6.882,91R$    

E 1.715,32R$    

8.598,23R$    

2

17.196,46R$  

Subtotal

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de 

Férias

Total

Submódulo 4.3 -  Provisão para Rescisão

Provisão para Rescisão

Total

Submódulo 4.4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Férias 

Ausência por doença

Aviso Prévio Indenizado

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

Total

Nota 1: Os itens que contemplam o Submódulo 4.5 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o 

empregado nos casos de Ausências Legais, a depender da prestação do serviço.

Nota 2: As alíneas “A” a “F” referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a 

mão de obra alocada na prestação do serviço.

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

GPS, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Licença  paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente do trabalho

Afastamento  Maternidade

Subtotal

Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional 

Ausente

Lucro

Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS)

C.1. Tributos Federais (COFINS)

C.2. Tributos Estaduais (especificar)

C.3. Tributos Municipais (ISS)

Provisão para Rescisão

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Total

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Custos Indiretos

Valor Total do Posto

Módulo 3 - Insumos Diversos

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A + B +C+ D+E)

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado

Quantidade de Funcionários por Posto

Total

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

2.   QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários.
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A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):

B Município/UF:

C Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:

D Registro do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo

E Data do Registro no MTE:

F Número de meses de execução contratual:

G Salário mínimo vigente

A (Categoria Profissional / Mão de obra)

G Quantidade de postos

1 Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário Normativo da Categoria Profissional

3 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

4 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário-Base 8.500,00R$       

B Adicional de Liderança 0,00% -R$                

C Adicional de Periculosidade

D Adicional de Insalubridade 40,00% 418,00R$          

E Adicional Noturno 0,00 -R$                -R$                

F Adicional de Hora Noturna Reduzida 0,00 -R$                -R$                

G Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado

H Adicional de disponibilidade 0% -R$                

I Cobertura Intervalo Intrajornanda (15 minutos) 0                   38,64 -R$                

J DSR -R$                

8.918,00R$       

Valor (R$)

A -R$                

B 380,69R$          

C 8,00R$              

D 53,04R$            

E 120,00R$          

F 196,00R$          

757,73R$          

5 Valor (R$)

A 231,27R$          

B -R$                

C -R$                

D -R$                

231,27R$          

4.1 Percentual (%) Valor (R$)

A 20,00% 1.783,60R$       

B 1,50% 133,77R$          

C 1,00% 89,18R$            

D 0,20% 17,84R$            

E 2,50% 222,95R$          

F 8,00% 713,44R$          

G 2,91% 259,51R$          

H 0,60% 53,51R$            

36,71% 3.273,80R$       

4.2 Valor (R$)

A 8,33% 742,87R$          

B 11,11% 990,79R$          

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

13º Salário

Férias e Adicional de Férias

SESC ou SESI

SENAI - SENAC

INCRA

Salário Educação

FGTS

SAT

SEBRAE

Total

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o Submódulo 4.2, o Submódulo 4.3, Submódulo 4.4, Submódulo 4.5 e o Módulo 5.

Equipamentos

EPIs

Total

Nota: Valores mensais por empregado.

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

GPS, FGTS e outras contribuições

INSS

Materiais

Programa de Assistência Familiar (PAF) / Plano de Assistência Odontológica (PAO)

PPRA/PCMSO/Exames

Outros (Treinamento)

Total

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta 

Instrução Normativa.

Módulo 3 - Insumos Diversos

Insumos Diversos

Uniformes

Total

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Nota 2: Para o empregado que labora a jornada 12x36, em caso da não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada (§ 4º do art. 71 da CLT), o 

valor a ser pago será inserido na remuneração utilizando a alínea “G”.

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários.

Benefícios Mensais e Diários

Vale Transporte

Auxílio-Refeição/Alimentação

Seguro  Vida Invalidez Funeral

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Engenheiro Clínico

8.500,00R$                                                                   

01/01/2020

1º de janeiro

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado.

Módulo 1 - Composição da Remuneração

2020

MG000221/2020

28/01/2020

3 meses

1.045,00R$                                                                   

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Engenheiro Clínico

1

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

28/05/2020

Belo Horizonte/MG
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19,44% 1.733,66R$       

C 7,14% 636,75R$          

26,58% 2.370,41R$       

4.3 Valor (R$)

A 0,42% 37,46R$            

B 0,03% 2,68R$              

C 0,19% 16,94R$            

D 0,19% 16,94R$            

E 0,07% 6,24R$              

F 0,32% 28,54R$            

1,22% 108,80R$          

4.4 Valor (R$)

A 0,00% -R$                

B 5,56% 495,84R$          

C 0,02% 1,78R$              

D 0,56% 49,94R$            

E 2,50% 222,95R$          

F 0,06% 5,35R$              

8,70% 775,86R$          

G 2,76% 246,14R$          

11,46% 1.022,00R$       

4 Valor (R$)

4.1 36,71% 3.273,80R$       

4.2 26,58% 2.370,41R$       

4.3 1,22% 108,80R$          

4.4 11,46% 1.022,00R$       

75,97% 6.775,01R$       

5 Percentual (%) Valor (R$)

A 4,00% 667,28R$          

B 3,00% 520,48R$          

Subtotal 7,00% 1.187,76R$       

C

1,65% 343,85R$          

7,60% 1.583,79R$       

-R$                

5,00% 1.041,97R$       

Subtotal 14,25% 2.969,61R$       

21,25% 4.157,37R$       

Valor (R$)

A 8.918,00R$       

B 757,73R$          

C 231,27R$          

D 6.775,01R$       

16.682,01R$     

E 4.157,37R$       

20.839,38R$     

2

41.678,76R$     

C.3. Tributos Municipais (ISS)

Total

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

2.   QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários.

Valor Total do Posto

Módulo 3 - Insumos Diversos

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A + B +C+ D+E)

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado

Quantidade de Funcionários por Posto

Total

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Custos Indiretos

Lucro

Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS)

C.1. Tributos Federais (COFINS)

C.2. Tributos Estaduais (especificar)

Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente

Total

Nota 1: Os itens que contemplam o Submódulo 4.5 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o 

empregado nos casos de Ausências Legais, a depender da prestação do serviço.

Nota 2: As alíneas “A” a “F” referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de 

obra alocada na prestação do serviço.

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

GPS, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Provisão para Rescisão

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Férias 

Ausência por doença

Licença  paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente do trabalho

Afastamento  Maternidade

Subtotal

Provisão para Rescisão

Aviso Prévio Indenizado

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

Total

Subtotal

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total

Submódulo 4.3 -  Provisão para Rescisão
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM
VIDA ÚTIL

(MESES)

QUANTIDADE

NO ATO DA

CONTRATAÇÃO

PREÇO UN. PREÇO TOTAL

1
1. CAMISA EM POLIVISCOSE TIPO POLO, MANGA CURTA, COR CINZA CLARA

composto com um bolso no lado esquerdo com o nome da empresa.
3 4 72,24R$     96,32R$     

2

CALÇA COMPRIDA DE BRIM MASCULINA com bolso nas laterais e dois bolsos na

parte de trás, abaixo da cintura. Feita em tecido resistente a rasgos e à tração e de grande

durabilidade. Confeccionada com elástico atrás na cintura. Modelagem reta para oferecer

conforto ao trabalhador/CALÇA COMPRIDA JEANS MASCULINA E FEMININA com

bolso na frente e dois bolsos na parte de trás, abaixo da cintura. Feita em tecido resistente

a rasgos e à tração e de grande durabilidade

3 3 67,03R$     67,03R$     

3
3.BOTINA DE COURO, COR PRETA SEM cadarço e cano ¾ antiderrapante, que não

prejudique o desempenho das atividades.
3 1 67,03R$     22,34R$     

4

4. JAQUETA ESTAÇÃO DE INVERNO FABRICADA EM TRACTEL de ótima

qualidade, ótimo acabamento, sanfonado nos punhos e barra, forrada com tecido de

algodão, fechamento com zíper, bolso interno e externo, sendo o último com o modelo,

tipo faca nas laterais. No lado

esquerdo superior na altura do peito deve ser grafado o nome da empresa.

3 1 117,60R$   39,20R$     

5 1.5. MEIA SOQUETE COR PRETA 06 (seis) pares 3 1 9,91R$       3,30R$       

6

5.CRACHÁ de Identificação em PVC impresso com os seguintes dizeres:

Frente - Logomarca da empresa, foto do colaborador, nome e sobrenome em CAIXA

ALTA.

Verso – Nome Completo, Matrícula, Nascimento, Cargo, RG, Admissão, Tipo Sanguíneo,

telefone da empresa.

3 1 9,24R$       3,08R$       

231,27R$       

DESCRIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS LÍDERES (ENCARREGADOS), AUXILIARES DE ROUPARIA, CAMAREIRAS E COLETORES

TOTAL
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ITEM UNIDADE PRODUTOS QUANTIDADE PREÇO UN. PREÇO TOTAL

1 UNIDADE

Óculos de proteção transparente constituídos de arco de material

plástico preto com um pino central e uma fenda em cada

extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato

amarelo, incolor, cinza ou verde, apoio nasal e proteção lateral

injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior

e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui

borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas,

hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de

duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades

fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino

plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que

permite o ajuste do tamanho.

3,00 TRIMESTRAL 8  R$           3,99  R$                   10,64 

2 UNIDADE Máscara N95 PFF2 sem válvula de exalação 1,00 SEMANAL 40  R$         13,50  R$                540,00 

3 PAR Luva antiestática 1,00 MENSAL 12  R$         20,00  R$                240,00 

4 Protetor auricular 1,00 TRIMESTRAL 8  R$           1,90  R$                   15,20 

5 PAR

LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO, luva de segurança para

procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha sintética,

texturizada, antiderrapante, ambidestra, não esterilizada, sem pó

bioabsorvível.

1,00 MENSAL 352  R$           1,90  R$                668,80 

6 UNIDADE Touca descartável sanfonada confeccionada em não tecido 1,00 MENSAL 352  R$           2,05  R$                721,60 

 R$             2.196,24 

4,00%  R$                   87,85 

3,00%  R$                   68,52 

 R$             2.352,61 

14,25% 390,96R$                 

2.743,57R$             

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) DOS FUNCIONÁRIOS DA ROUPARIA

PERIODICIDADE DE  

TOTAL

TRIBUTOS

VALOR TOTAL

Custos Indiretos

Lucro

Subtotal
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

  

Processo nº 1250.01.0002868/2020-17

Belo Horizonte, 26 de junho de 2020.

Destinatário(s): MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL PM

 

Assunto: Remete o processo para homologação do Diretor

DESPACHO
 

O Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais solicitou a
contratação de empresa especializada para manutenção de EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES para o citado Hospital, e, feita uma análise prévia dos orçamentos de
mercado, o objeto será fornecido pela empresa AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO
EIRELI, inscrita no CNPJ: 11.312.296/0001-00.

 

Considerando que o reconhecimento das situações de dispensa e de inexigibilidade de
licitação são exclusivos do Comandante-Geral por intermédio dos gestores de cada
projeto/atividade e que sua tramitação está vinculada ao Gestor correspondente da despesa,
conforme Memorando EMPM/Aud-Set nº 01/15, encaminhamos a esta Diretoria os processos
instruídos com a devida motivação, fundamentados em consonância com o que prescreve a Lei
Federal nº 8.666/93, art. 24 e seus incisos por se tratar de dispensa de licitação, para fins de
homologação de V. Sª. e ratificação junto ao Comandante-Geral, conforme prescreve o Decreto
Estadual nº 43.817/2004, art. 2º, inciso III, para posterior publicação no Diário Oficial e BGPM.

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CAA-HC

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 26/06/2020, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15921455 e o código CRC 9B4A3588.

Referência: Processo nº 1250.01.0002868/2020-17 SEI nº 15921455
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 26 de junho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/ 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 0036 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção de EQUIPAMENTOS
MÉDICO-HOSPITALARES para o Hospital Campanha de Minas Gerais.
 

BENEFICIÁRIO: AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 11.312.296/0001-
00.
 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 504.204,09 (Quinhentos e quatro mil, duzentos e quatro reais e
nove centavos).

 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado
com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 abr2020, art. 4º do Decreto Estadual nº
47.891/2020, a Lei Federal nº 8.666, de 21jun1993 e com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº
113 de 12 de março de 2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública
no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória -
COVID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.026.1078.0001.339037 02.0.95.1.

 

VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados a partir da publicação do contrato, prorrogável por igual
período desde que perdure a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.

 

MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL PM
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Ramos de Oliveira, Coronel PM,
em 26/06/2020, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
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15922017 e o código CRC D81F47DC.

Referência: Processo nº 1250.01.0002868/2020-17 SEI nº 15922017
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   PAINEL ADMINISTRATIVO - MÓDULO MENSAGEM

De

Protocolo

Data

Assunto

202006025837362-2006

EN: [Urgente] - Cláusula resolutiva contratos HCMG

Cap Maria Charles Barbosa Rodrigues CAA-HC

26/06/2020 09:55

Para 2 Ten Weslei Santos CAA-HC

Prezado Ten Weslei, bom dia!

Gentileza inserir este PA, na íntegra, na extensão PDF, em TODOS os contratos de prestação de serviço no SEI, para
que posteriormente eu cumpra a ordem de inserção nos referidos contratos, conforme abaixo.

Att,

Cap  Maria Charles.

Para:  Cap Maria Charles Barbosa Rodrigues CAA-HC

--------------- Mensagem 5 ---------------

Protocol

Data:

De:

202006025835484-2006

EN: [Urgente] - Cláusula resolutiva contratos HCMG

26/06/2020 09:23

Maj Figueiredo CAA-HC

Assunto:

Segue o texto para a cláusula resolutiva.

Para: Cap Fiuza ADO

Copia: Cel Marcelo COMAVE; Maj Figueiredo CAA-HC

--------------- Mensagem 4 ---------------

Protocol

Data:

De:

202006025835108-2006

EN: [Urgente] - Cláusula resolutiva contratos HCMG

26/06/2020 09:14

Ten Cel Neyton GCG

Assunto:

Ilmo. Cap Fiuza

Bom dia!

Segue resposta do Procurador da AGE acerca da demanda apresentada.
Detalhe: na sugestão dele está "(...) a exclusivo critério da CONTRATANTE (...)". Precisa verificar se no contrato em
que será inserido essa cláusula, a PMMG está designada como tal. Caso não esteja, adequar o termo.

Fraterno abraço.

Ten Cel Neyton

Gerado por:  02 Ten Weslei Santos CAA-HC - 26/06/2020 10:02 1
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Para:  Ten Cel Neyton GCG;  Isabela Pottier GCG

--------------- Mensagem 3 ---------------

Protocol

Data:

De:

202006025817398-2006

RE: [Urgente] - Cláusula resolutiva contratos HCMG

25/06/2020 18:28

Robson Almeida DRH

Assunto:

Prezado Ten Cel Neyton,

Considerando o presente contexto, em que se faz necessária a utilização de contratos temporários para viabilizar a
operação dos hospitais de campanha (unidades Mater dei e  Expominas), até que seja firmado contrato de gestão
com a OS escolhida na seleção pública - Edital 01/2020, entendo adequada a inserção de cláusula resolutiva nos
contratos a serem firmados pela PMMG e demais contratadas, sugerindo a seguinte padrão de redação:

Fica desde já estabelecido entre as partes que o presente instrumento poderá ter sua vigência encerrada, a exclusivo
critério da CONTRATANTE, caso a Administração Pública venha firmar contrato de gestão com organização social
para operação dos Hospitais de Campanha (unidade Expominas/unidade Mater dei Betim).

Atenciosamente,

Robson Bicalho de Almeida Junior
Procurador do Estado
M 1332924-8

Para:  Robson Almeida DRH

Copia:  Isabela Pottier GCG

--------------- Mensagem 2 ---------------

Protocol

Data:

De:

202006025813309-2006

EN: [Urgente] - Cláusula resolutiva contratos HCMG

25/06/2020 16:48

Ten Cel Neyton GCG

Assunto:

Ilmos. Doutores

Boa tarde!

A vosso perceber, como poderíamos, com segurança jurídica, resolver essa demanda?
Algo novo para nós.
Como a CJ pode ter algo nesse sentido e o Dr. Wallace participou de muitas tratativas, fineza tentar algo que possa
abreviar a resposta dessa demanda trazida.
Agradeço.

Ten Cel Neyton

Para:  Assessoria Jurídica/GCG

Copia:  Ten Cel Neyton GCG;  CAA-HC

--------------- Mensagem 1 ---------------

Protocol

Data:

De:

202006025794877-2006

[Urgente] - Cláusula resolutiva contratos HCMG

25/06/2020 12:41

Cap Fiuza ADO

Assunto:

Gerado por:  02 Ten Weslei Santos CAA-HC - 26/06/2020 10:02 2
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Sr. Ten Cel Neyton, bom dia!

Durante algumas reuniões envolvendo atores da CGE e AGE sobre o Hospital de Campanha, foi discutida a situação
da transição da gestão direta (PMMG) para a gestão indireta (OS), especialmente no que diz respeito aos contratos
celebrados anteriormente à assunção pela OS.

Recordo-me que houve menção no sentido de haver uma cláusula resolutiva do contrato, que extinguisse o vínculo
tão logo a OS assumisse a gestão do Hospital de Campanha.

Isto posto, incumbiu-me o Sr. Major Subchefe do CAA/HC de solicitar a V.Sa. gestão no sentido de obter
manifestação jurídica a respeito desta possibilidade, bem como, se possível, uma sugestão de texto de cláusula para
inserção nos mencionados contratos.

Considerando a deliberação do Comitê Deliberativo COVID-19 para a ativação imediata do Hospital de Campanha,
urge a necessidade de haver um encaminhamento desta questão.

Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos, solicitando e aguardando vosso despacho.

Respeitosamente,

Cap Fiúza - CAA/HC

Gerado por:  02 Ten Weslei Santos CAA-HC - 26/06/2020 10:02 3
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

  

Processo nº 1250.01.0002868/2020-17

Belo Horizonte, 26 de junho de 2020.

Destinatário(s): RODRIGO SOUSA RODRIGUES, CORONEL PM COMANDANTE-GERAL

 

Assunto: Remessa de processo ao Comando-Geral para ratificação

DESPACHO
 

Encaminho a V. Exa. o Processo de Compra 1250.01.0002868/2020-17, que se refere à
manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares do Hospital Campanha de Minas Gerais
para análise e ratificação.

 

Respeitosamente,

 

MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL PM
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Ramos de Oliveira, Coronel PM,
em 26/06/2020, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15922322 e o código CRC EB3706E0.

Referência: Processo nº 1250.01.0002868/2020-17 SEI nº 15922322
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 26 de junho de 2020.

  

ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/ 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 0036 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção de EQUIPAMENTOS
MÉDICO-HOSPITALARES para o Hospital Campanha de Minas Gerais.

 

BENEFICIÁRIO: AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 11.312.296/0001-
00.

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 504.204,09 (Quinhentos e quatro mil, duzentos e quatro reais e
nove centavos).

 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado
com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 abr2020, art. 4º do Decreto Estadual nº
47.891/2020, a Lei Federal nº 8.666, de 21jun1993 e com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº
113 de 12 de março de 2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública
no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória -
COVID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.026.1078.0001.339037 02.0.95.1.

 

VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados a partir da publicação do contrato, prorrogável por igual
período desde que perdure a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.

 

DESPACHO: nos termos do artigo 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 43.817, de 14 de junho
de 2014, Resolução nº 3.720-CG, de 09 de junho de 2003, e com fulcro no art. 4º, da Lei
Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02
abr2020, com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020 e na Lei nº
8.666/1993, RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação do CAA-HC da Diretoria de Apoio
Logístico.
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RODRIGO SOUSA RODRIGUES, CEL PM
COMANDANTE-GERAL

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Sousa Rodrigues, Coronel, em
27/06/2020, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15922377 e o código CRC 7FD24F14.

Referência: Processo nº 1250.01.0002868/2020-17 SEI nº 15922377
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 16 – sábado, 27 de Junho de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
AvISo DE ALIENAÇÃo

PMMG–DS-CSC-Saúde . Alienação 01/2020 . Processo SEI nº 
1250 .01 .0004040/2019-95 . objeto: SuCATA DE MoBILIárIo, 
MáQuINAS, MoTorES, APArELHoS E EQuIPAMENToS 
MÉDICo-oDoNToLÓGICo, INSTruMENTAIS MÉDICo– 
oDoNToLÓGICoS, DE INForMáTICA E DE uSo EM GErAL 
e MATErIAIS DIDáTICoS dispostos em lote único de bens inser-
víveis . Documentação disponível em: https://drive .google .com/drive/
folders/1ces2wIFzoHN_CpCfZQ_JKLDndmLhvy_5?usp=sharing

2 cm -26 1368902 - 1

ExTrATo DE HoMoLoGAÇÃo DE PrEGÃo
PMMG-8ªrPM - Publicação do resultado da homologação do Pregão 
Eletrônico 04/2020 - Processo de Compra 1253826 012/2020 . objeto: 
reforma de telhado e manutenção em painéis fotovoltáicos da sede 8ª 
Cia Rv em Governador Valadares. Lote 01: fracassado (preço ofertado 
superior ao preço de referência); Lote 02: fracassado (preço ofertado 
superior ao preço de referência).

2 cm -26 1368907 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG – 12ª rPM . Pregão Eletrônico 15/2020 . objeto: CoNTrA-
TAÇÃo de empresa para manutenções de ar condicionado nas diver-
sas instalações das unidades do 11º BPM em Manhuaçu/MG, 21ª Cia 
PM Ind em Ponte Nova/MG, 26º BPM em Itabira/MG e 62º BPM em 
Caratinga/MG, com o eventual fornecimento de peças e acessórios, 
de forma parcelada . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG até 
08h59min de 09/07/2020 .

2 cm -26 1368954 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB/DAL – PMMG x TAuruS ArMAS S .A, CNPJ 
92 .781 .335/0001-02, Contrato 34/2020, Compras 9251169/2020, Pro-
cesso de Compras33/2020. Objeto: Aquisição de PISTOLA SEMIAU-
ToMáTICA  .40 . valor total r$ 13 .363,00 . vigência até 31/12/2020 .

1 cm -26 1368925 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG/CAA-HC x AGILE EMPrEENDMENToS E SErvIÇoS 
EIrELI; Contrato nº 9251310 / 2020 0250073; oBJETo: Serviço de 
conservação e limpeza hospitalar para o Hospital de Campanha de 
Minas Gerais; Vigência: 03 (três) meses contados a partir da publicação 
do extrato do Contrato; Valor: R$ 722.878,89.

2 cm -26 1368989 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG/CAA-HC x ÂNCorA SErvIÇoS TErCEIrIZADoS 
EIrELI; Contrato nº 9251305 / 2020 0250073; oBJETo: Serviço de 
conservação e limpeza hospitalar para o Hospital de Campanha de 
Minas Gerais; Vigência: 03 (três) meses contados a partir da publicação 
do extrato do Contrato; Valor: R$ 1.507.082,73.

2 cm -26 1368986 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG/CAA-HC x oxIGáS rESÍDuoS ESPECIAIS LTDA - EPP; 
Contrato nº 9251307 / 2020 0250073; oBJETo: Prestação de serviços 
de coleta, transporte externo e disposição final dos RSS para o Hospital 
de Campanha de Minas Gerais; Vigência: 03 (três) meses contados a 
partir da publicação do extrato do Contrato; Valor: R$ 2.203.200,00.

2 cm -26 1368987 - 1

ExTrATo DE ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação nº 26 / 2020 - 
0250073. OBJETO: Aquisição de mobiliário e equipamentos para far-
mácia do Hospital Campanha do Estado de Minas Gerais . BENEFICI-
árIo: Processo de Compra nº 31 - NM Comércio e Indústria EIrELI 
- CNPJ 07 .956 .465/0001-60 e Gerbra Comércio EIrELI - CNPJ 

21 .559 .804/0001-03; ENQuADrAMENTo LEGAL: Inciso Iv do 
art . 24 da Lei Nacional nº 8 .666, de 21jun1993, combinado com art . 
4º da Lei 13 .979 de 06fev2020 e Decreto Estadual de MG nº 113 de 
12mar2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde 
pública no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença 
infecciosa viral respiratória - CovID - 19, causada pelo agente Novo 
Coronavírus - SArS-Cov-2; vIGÊNCIA: 03 meses contados da publi-
cação do extrato do contrato; VALOR: R$ 8.295,00. 

ExTrATo DE ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação nº 23 / 2020 - 
0250073. OBJETO: Aquisição de 150 (cento e cinquenta) grades de 
proteção de cama hospitalar para o Hospital Campanha do Estado 
de Minas Gerais . BENEFICIárIo: Processo de Compra nº 26 - 
Sinalmig - Sinais , Sistemas e Programação visual LTDA, CNPJ 
04 .022 .046/0001-62; ENQuADrAMENTo LEGAL: Inciso Iv do 
art . 24 da Lei Nacional nº 8 .666, de 21jun1993, combinado com art . 
4º da Lei 13 .979 de 06fev2020 e Decreto Estadual de MG nº 113 de 
12mar2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde 
pública no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença 
infecciosa viral respiratória - CovID - 19, causada pelo agente Novo 
Coronavírus - SArS-Cov-2; vIGÊNCIA: 03 meses contados da publi-
cação do extrato do contrato; VALOR: R$ 59.338,50. 

ExTrATo DE ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação nº 24 / 2020 - 
0250073. OBJETO: Aquisição de equipamentos médico hospitalares 
III para o Hospital Campanha do Estado de Minas Gerais . BENEFI-
CIárIo: Processo de Compra nº 27 - Dormed Hospitalar EIrELI - 
CNPJ 01 .505 .499/0001-51 e P S v da Silva Instrumentos Médicos - 
CNPJ 33 .039 .796/0001-70; ENQuADrAMENTo LEGAL: Inciso Iv 
do art . 24 da Lei Nacional nº 8 .666, de 21jun1993, combinado com art . 
4º da Lei 13 .979 de 06fev2020 e Decreto Estadual de MG nº 113 de 
12mar2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde 
pública no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença 
infecciosa viral respiratória - CovID - 19, causada pelo agente Novo 
Coronavírus - SArS-Cov-2; vIGÊNCIA: 03 meses contados da publi-
cação do extrato do contrato; VALOR: R$ 88.755,00. 

ExTrATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo 
PArA rEGISTro DE PrEÇoS

PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação para registro de Pre-
ços nº 001 / 2020 - 0250073 . oBJETo: registro de preços para o for-
necimento de dietas enterais e equipos de bomba de infusão enteral para 
o Hospital Campanha do Estado de Minas Gerais . BENEFICIárIo: 
Support Produtos Nutricionais LTDA - CNPJ 01 .107 .391/0012-63 
e Biohosp Produtos Hospitalares S/A - CNPJ 18 .269 .125/0001-87; 
ENQuADrAMENTo LEGAL: Inciso Iv do art . 24 da Lei Nacio-
nal nº 8 .666, de 21jun1993, combinado com art . 4º da Lei 13 .979 de 
06fev2020 e Decreto Estadual de MG nº 113 de 12mar2020, que decla-
rou a SITuAÇÃo DE EMErGÊNCIA em saúde pública no Estado de 
Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respi-
ratória - CovID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SArS-
CoV-2; VIGÊNCIA: 03 meses contados da publicação do extrato do 
contrato; vALor ESTIMADo: r$ 4 .567 .430,64 .

13 cm -26 1368618 - 1

ExTrATo DE ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação nº 29 / 2020 - 
0250073 . oBJETo: Contratação de empresa especializada para manu-
tenção de equipamentos médico hospitalares para o Hospital de Cam-
panha do Estado de Minas Gerais . BENEFICIárIo: Processo de 
Compra nº 36 - ágile Empreendimentos e Serviços EIrELI - CNPJ 
11 .312 .296/0001-00; ENQuADrAMENTo LEGAL: Inciso Iv do 
art . 24 da Lei Nacional nº 8 .666, de 21jun1993, combinado com art . 
4º da Lei 13 .979 de 06fev2020 e Decreto Estadual de MG nº 113 de 
12mar2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde 
pública no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença 
infecciosa viral respiratória - CovID - 19, causada pelo agente Novo 
Coronavírus - SArS-Cov-2; vIGÊNCIA: 03 meses contados da publi-
cação do extrato do contrato; VALOR: R$ 504.204,09.

3 cm -26 1368994 - 1

ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA N .º 43/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e a Prefeitura Municipal de Carmo de 
Minas/MG . objeto: Estabelecimento de Cooperação entre a Polí-
cia Civil e a Prefeitura Municipal, visando a otimização da prestação 
de serviços de Identificação Civil no Município, através de sistema 
informatizado. Duração: 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de publicação. Valor: R$ 54.875,19 (cinquenta e quatro mil oitocen-
tos e setenta e cinco reais e dezenove centavos). Dotação Orçamentá-
ria: nº .06 .122 .002 .2 .0015 . Do Foro: Belo Horizonte/MG . Assinatura: 
24/06/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Yuri Vaz 
de Oliveira (P/Prefeitura).

ExTrATo Do xIv TErMo ADITIvo 
Ao CoNTrATo Nº 441/2006

Partes: EMG/Polícia Civil e Baltazar Monteiro Lagares . Do objeto: 
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato do nº 441/2006 por 
mais 60 (sessenta) meses. Valor anual total R$ 340.414,93 (trezentos 
e quarenta mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e três centavos). 
vigência: 01/05/2020 a 30/04/2025 . Dotação orçamentária: 1511 .06 .
181 .005 .4025 .0001 .3 .3 .90 .36 .11 .0 .10 .1 . Foro: B .Hte/MG . Assinatura: 
26/06/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Locatária) e Bal-
tazar Monteiro Lagares (Locador).

ExTrATo Do TErMo DE CoNTrATo Nº 9249121/ 2020
ProCESSo DE CoMPrAS Nº 1511189 47/2020

ProCESSo ELETrÔNICo Nº 1510 .01 .0061118/2020-62
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica CoMPANHIA BrASI-
LEIRA DE CARTUCHOS. Do objeto: aquisição de munições através 
do registro de Preço 228/2019, para atendimento ao convênio SENASP 
853897/2017. Valor total R$ 13.635,00 (treze mil seiscentos e trinta e 
cinco reais). Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: 1511
 .06 .181 .005 .4025 .0001 .3 .3 .90 .30 .25 .0 .24 .1 . Foro: B .Hte/MG . Assina-
tura: 26/06/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Contratante) e 
João Carlos Sanchez de Oliveira Junior (P/ Contratada).

ExTrATo Do TErMo ADITIvo Ao 
CoNTrATo Nº 9249123/ 2020

ProCESSo DE CoMPrAS Nº 1511189 47/2020
ProCESSo ELETrÔNICo Nº 1510 .01 .0061118/2020-62

Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica CoMPANHIA BrA-
SILEIRA DE CARTUCHOS. Do objeto: é a aquisição de munições 
através do registro de Preço 228/2019, para atendimento ao convênio 
SENASP 853897/2017. Valor total R$ 9.160,00 (nove mil cento e ses-
senta reais). Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: 1511
 .06 .181 .005 .4025 .0001 .3 .3 .90 .30 .25 .0 .24 .1 . Foro: B .Hte/MG . Assina-
tura: 26/06/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Contratante) e 
João Carlos Sanchez de Oliveira Junior (P/ Contratada).

ExTrATo Do II TErMo ADITIvo Ao 
CoNTrATo Nº 9197835/2018

ProCESSo DE CoMPrAS Nº 15111 000179/2018
ProCESSo SEI Nº 1510 .01 .0013628/2018-55

Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica Irmãos Costa Ltda . Do 
objeto: locação imobiliária referente à Delegacia de Campo Belo/MG. 
Valor total R$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais). Vigência: 
01/11/2020 a 31/10/2025 . Dotação orçamentária: 1511 .06 .181 .005 .402
5 .0001 .3 .3 .90 .39 .20 .0 .10 .1 . Foro: B . Hte/MG . Assinatura: 26/06/2020 . 
Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Contratante) e Irmãos Costa 
Ltda. P/P Carlos Tadeu Costa (P/ Contratada).

ExTrATo Do vII TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo Nº 831/2013
ProCESSo DE CoMPrAS Nº 1511189 000673/2013

ProCESSo SEI Nº 1510 .01 .0081608/2018-29
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa física Francisco Dessimoni Neto . 
Do objeto: prorrogação do prazo de vigência da locação por mais 60 
(sessenta) meses. Valor total anual R$ 47.876,88 (quarenta e sete mil 
oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Vigência: 
01/11/2020 a 31/10/2025 . Dotação orçamentária: 1511 .06 .181 .005 .402
5 .0001 .3 .3 .90 .36 .11 .0 .10 .1 . Foro: B . Hte ./MG . Assinatura: 26/06/2020 . 
Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Contratante) e Francisco Dessi-
moni Neto (P/ Contratada).
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corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS
-CSM- rESuMo Do CoNTrATo N° 07/2020 - 

CSM do Processo de Compras n° 14012690049/2020 . Partes: CBMMG 
x rESGATÉCNICA CoMErCIo DE EQuIPAMENToS DE rES-
GATE EIRELI. Objeto: Aquisição de macacões de proteção, estetoscó-
pio, Bolsas para APH, Bolsa para transporte de Oxigênio, Sacos para 
transporte de cadáver, para atendimento a demanda crescente provo-
cada pela pandemiado Coronavírus (COVID-19), no Estado de Minas 
Gerais. Valor: R$ 3.076.450,00 (três milhões, setenta e seis mil, quatro-
centos e cinquenta reais). Dotações Orçamentárias:1401.06.182.160.1
005 .0001 .339030 .10 e 1401 .06 .182 .160 .1005 .0001 .339052 .14, Fonte: 
53. Vigência: até 6 (seis) meses, prorrogável enquanto perdurar a neces-
sidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde 
pública, nostermos dos Art.4, da Lei 13.979/2020, com inicio à partir 
da data de publicação . Foro: Belo Horizonte, 19 de junho de 2020 . Sig-
natários: Bruno Barbosa de Menezes, Major BM ord . de Desp . e Sra . 
Andréa Maria de Sousa Gontijo .

-CSM- rESuMo Do CoNTrATo N° 08/2020 - 
CSM do Processo de Compras n° 14012690029/2020 . Partes: CBMMG 
x S .o .S Sul resgate - Comércio e Serviços de Segurança e Sinaliza-
ção. Objeto: aquisição de materiais médico hospitalar: máscara cirúr-
gica para atendimento a demanda crescente provocada pela pande-
miado Coronavírus (COVID-19), no Estado de Minas Gerais. Valor: 
R$ 502.500,00 (quinhentos e dois mil e quinhentos reais). Dotação O
rçamentária:1401 .06 .182 .160 .1005 .0001 .339030 .10 Fonte: 53 . vigên-
cia: até 6 (seis) meses, prorrogável enquanto perdurar a necessidade de 
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, 
nostermos dos Art.4, da Lei 13.979/2020, com inicio à partir da data 
de publicação . Foro: Belo Horizonte, 19 de junho de 2020 . Signatá-
rios: Bruno Barbosa de Menezes, Major BM ord . de Desp . e Sr . João 
Carlos Trentin Júnior

-CSM- rESuMo Do CoNTrATo N° 09/2020 - 
CSM do Processo de Compras n° 14012690049/2020 . Partes: CBMMG 
X Sea & Náutica Objeto: aquisição de materiais para atendimento de 
ocorrências com vítimas suspeitas de contaminação por CovID-19: 

Filme de PVC, Lona plástica, cateter nasal e fita adesiva, devido a 
demanda crescente provocada por esta pandemia, no Estado de Minas 
Gerais. Valor: R$ 78.544,00 (setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e 
quatroreais).Dotação Orçamentária: 1401.06.182.160.1005.0001.3390
30.10 Fonte:53. Vigência: até 6 (seis) meses, prorrogável enquanto per-
durar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emer-
gência de saúde pública, nostermos dos Art .4, da Lei 13 .979/2020, com 
inicio à partir da data de publicação. Foro: Belo Horizonte, 19 de junho 
de 2020 . Signatários: Bruno Barbosa de Menezes, Major BM ord . de 
Desp . e Sra Marlene Afonso de Andrade

-CSM- rESuMo Do CoNTrATo N° 10/2020 - 
CSM do Processo de Compras n° 14012690049/2020 . Partes: CBMMG 
X FBE DO BRASIL. Objeto: Aquisição de Maca bolha, filtro e ele-
mento filtrante para PFF2 que serão usados em atendimento a víti-
mas suspeitas de CovID-19, no Estado de Minas Gerais . valor: r$ 
37.896,40 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta 
centavos). Dotação Orçamentária:1401.06.182.160.1005.0001.339030
.10 Fonte:53. Vigência: até 6 (seis) meses, prorrogável enquanto per-
durar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emer-
gência de saúde pública, nostermos dos Art .4, da Lei 13 .979/2020, com 
inicio à partir da data de publicação. Foro: Belo Horizonte, 19 de junho 
de 2020 . Signatários: Bruno Barbosa de Menezes, Major BM ord . De 
Desp . e o Sr . Marius Carlo Guirardo .

-CSM- rESuMo Do CoNTrATo N° 11/2020 - 
CSM do Processo de Compras n° 14012690049/2020 . Partes: CBMMG 
x EPI INDuSTrIA, CoMErCIo E DISTrIBuICAo LTDA objeto: 
aquisição de materiais para atendimento de ocorrências com vítimas 
suspeitas de contaminação por CovID-19: bota de PvC devido a 
demanda crescente provocada por esta pandemia, no Estado de Minas 
Gerais. Valor: R$ 50.600,00 (cinquenta mil e seiscentos reais).  Dota-
ção orçamentária: 1401 .06 .182 .160 .1005 .0001 .339030 .10  Fonte: 
53.Vigência: até 6 (seis) meses, prorrogável enquanto perdurar a neces-
sidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde 
pública, nostermos dos Art .4, da Lei 13 .979/2020, com início a partir 
da data de publicação . Foro: Belo Horizonte, 19 de junho de 2020 . Sig-
natários: Bruno Barbosa de Menezes, Major BM ord . de Desp . e Sr . 
rogério Campos Ferreira Júnior 

-6ºBBM-rESuMo DE CoNvÊNIo . 
Partes: o CBMMG e a Prefeitura Municipal de São João Evangelista . 
Espécie: 2º Termo de Convênio . objeto: condições de cooperação 
mútua entre os convenentes,visando a execução pelo CBMMG, dos 
serviços de Prevenção e de Combate a Incêndios, Busca e Salvamento, 
resgate e Defesa Civil no município de São João Evangelista/MG e 
região  . vigência: 12 meses a partir da publicação . Foro: Comarca de 
Governador valadares/MG . Signatários: Luciano Barbosa de Souza, 
Major BM - Comandante do 6º BBM e Pedro de Queiroz Braga, Pre-
feito Municipal de São João Evangelista/MG .

-BoA-ExTrATo Do CoNTrATo 
N°9251225/2020 DE ForNECIMENTo, 

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) 
CBMMG e o(s) fornecedor(es) 26.286.203/0001-80 - FRANKLIN 
EMBALAGENS LTDA -EPP, Processo de compra nº 1401608 
000011/2020, Dispensa de Licitação. Objeto: Aquisição de Recipiente 
para acondicionamento de material esterilizante para uso pessoal para 
a prevenção e o combate da Pandemia CovID-19 . . valor total: r$ 
8.100,00. Vigência: 6 meses, de 25/06/2020 a 24/12/2020. Dotação(oes) 
Orçamentária(s) nº: 1401.10.301.026.1005.0001.339030.30.0.53.1. 
Assinatura: 25/06/2020 . Signatários: pela contratada Thiago franklin 
Barboza, pela contratante Ten-Cel BM Luiz Henrique dos Santos.

-5ºCoB-rESuMo DE TErMo ADITIvo . 
Partes:CBMMG x e a empresa 26 .572 .336/0001-12– ToP Lim-
peza e Serviços Eirelli . Espécie: 4º Aditamento ao Contrato 9179281 . 
objeto:Serviço de conservação e limpeza, com fornecimento de mate-
riais de limpeza/higiene para as unidades do Corpo de Bombeiros em 
Governador Valadares. Clausula Primeira: Ajuste da taxa de administra-
ção, conforme deliberação nº 003 do Comitê de orçamento e Finanças - 
CoFIN, de 15 de maio de 2020 . valor da redução r$ 2 .458,40;Cláusula 
Segunda: Do valor do contrato que passa de R$ 120.660,48 anual para 
r$ 118 .202,08 . As demais cláusulas permanecem inalteradas . Gover-
nador valadares, 02 de junho de 2020 .Signatários:Maj .BM Janine Gon-
çalves de Faria rocha e Helen Flávia dos reis .

-CSM-rESuMo DE CoNTrATo 000012/2020 .
Partes: CBMMG x GoLD CArE EQuIPAMENToS HoSPITALA-
RES. Objeto: Cláusula Segunda: aquisição deELETRODOS PARA 
DEA,PArA FINS DE ENFrENTAMENTo DA EMErGÊNCIA 
DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPorTÂNCIA INTErNACIoNAL 
DECorrENTE Do Novo CoroNAvÍruS, CAuSADor DA 
CovID-19, Clausula Terceira – Do Preço: o valor global do presente 
contrato é de R$ 364.587,30 (trezentos e sessenta e quatro mil, quinhen-
tos e oitenta e sete reais e trinta centavos), a Vigência do Contrato origi-
nal por 06 (seis) meses, a partir de sua publicação, Cláusula Oitava – Da 
Dotação orçamentária:A despesa decorrente desta licitação correrá por 
conta das fontes de recursos 53 .10, previstas na NEro/2020 corres-
pondente ao objeto licitado, neste exercício financeiro, nas seguintes 
dotações orçamentárias: 1401 .10 .301 .026 .1005 .33 .90 .30 .10 .0 .53 .1; 14
01 .10 .301 .026 .1005 .44 .90 .52 .09 .0 .53 .1 . Belo Horizonte, 26 de junho 
de 2020 . Signatários: Bruno Barbosa de Menezes, Maj BM, CPF: 065 
. 912 . 406 - 83 (Ordenador de Despesas/CSM) X Leandro Messeder 
Duarte ribeiro, CPF: 053 .984 .816-65, representantes legal da empresa 
GoLD CArE EQuIPAMENToS HoSPITALArES .

-CSM- rESuMo DE CoNTrATo 000014/2020 . 
Partes: CBMMG x rESGATÉCNICA CoMErCIo DE EQuI-
PAMENToS DE rESGATE EIrELI . objeto: Cláusula Segunda: 
aquisição deELETRODOS PARA DEA, GEL PARA ELETRODO 
rEuTILIZávEL E DESFIBrILADorES PArA FINS DE ENFrEN-
TAMENTo DA EMErGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPor-
TÂNCIA INTErNACIoNAL DECorrENTE Do Novo CoroNA-
vÍruS, CAuSADor DA CovID-19, Clausula Terceira – Do Preço: 
O valor global do presente contrato é de R$ 2.920.300,00 (dois milhões, 
novecentos e vinte mil e trezentos reais), a Vigência do Contrato origi-
nal por 06 (seis) meses, a partir de sua publicação, Cláusula Oitava – Da 
Dotação orçamentária:A despesa decorrente desta licitação correrá por 
conta das fontes de recursos 53 .10, previstas na NEro/2020 corres-
pondente ao objeto licitado, neste exercício financeiro, nas seguintes 
dotações orçamentárias: 1401 .10 .301 .026 .1005 .33 .90 .30 .10 .0 .53 .1; 14
01 .10 .301 .026 .1005 .44 .90 .52 .09 .0 .53 .1 . Belo Horizonte, 26 de junho 
de 2020 . Signatários: Bruno Barbosa de Menezes, Maj BM, CPF: 065 
. 912 . 406 - 83 (Ordenador de Despesas/CSM) X Andréa Maria de 
Sousa Gontijo, CPF: 484 .568 .376-87, representantes legal da empresa 
rESGATÉCNICA CoMErCIo DE EQuIPAMENToS DE rES-
GATE EIrELI .
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iNStituto DE PrEviDêNciA DoS SErviDorES miLitArES - iPSm
rESuMo DE INABILITADoS

O Cel PM QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (delegação conforme disposto no art. 16, do Decreto Estadual nº 45.741, de 22/09/11 
e Portaria 792/2019 - DG/IPSM), cumprindo o disposto no subitem 9.4 do Edital de Credenciamento nº 05/2019, divulga os prestadores NÃO HABI-
LITADoS em credenciar-se no Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito da região da Polícia Militar/MG . Data: 26/06/2020
rMBH

Município Interessado Itens Pendentes Anexo II

Belo Horizonte

Angiocore Serviços Médicos xIII; xxIv; xxv; xxvI .
Cardiol Serviços Médicos E Exames III; Iv; xvI; xxv .

oftalmoclínica Pampulha Ltda III; Iv; vI; vII; vIII; Ix; xv; xvII; xvIII; xx; 
xxIv; xxv; xxvI; e Apêndices  .

Monitorar Serviços Médicos Ltda III; vI; xxvI;
Nefrostar Clínica Médica Ltda I; III; vIII; Ix; xx; xxv .
Zion Centro de Medicina Especializada Ltda v; vI; vII; xxvI .

Contagem Clínica Médica e odontologica Alpha Eldorado Ltda Iv; vII; Ix; xvI; xx; Apêndices .

Coronel Fabriciano Clínica de Saúde Medeiros Yamagata Serviços de reabilitação Ltda I; II; III; Iv; v; vI; vII; Ix; xIII; xvI; xx; xxvI 
e Apêndices .

Lagoa Santa Instituto de olhos Dr . Franklin Almeida Ltda Ix .; xxvII;
Mario Campos Trindade Barbosa Análises Clínicas Ltda xII; Ix . xvI; xxvI;
ouro Preto Climef - Clínica Médica e Fisioterapia de ouro Preto III; Iv; vI; xvII; xvIII; xx; xxIv ; xxv; xxvI;

São João Del rei Cynthia Mairink Felix Da Silveira III; Iv; vI; vII; Ix; xII; xv; xvI; xvII; xvIII; 
xxIv; xxv; xxvI;

Nos termos estabelecidos no subitem 9.5 do Edital de Credenciamento nº 05/2019, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do pri-
meiro dia útil subsequente a esta divulgação, para a apresentação de recurso pelos interessados em relação à avaliação da documentação entregue 
no ato de inscrição .
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PoLíciA civiL Do EStADo DE miNAS GErAiS
SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo, 

GESTÃo DE FINANÇAS
ExTrAToS DE CoNTrAToS

CoNvÊNIo N .º 45/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e a Fundação Municipal de Ensino Supe-
rior de Conselheiro Lafaiete (Faculdade de Direito de Conselheiro 
Lafaiete)(Conveniada). Objeto: Concessão de Estágio obrigatório a 
estudantes selecionados que estejam regularmente matriculados e efeti-
vamente frequentando os cursos oferecidos pela Conveniada. Vigência: 
60 (sessenta) meses a partir da data de sua publicação. Do Foro: Belo 
Horizonte/MG . Assinatura: 25/06/2020 . Signatários: Fernando Dias da 
Silva (P/PCMG) e Cirley José Henriques (P/ Inst. Ens.).

ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA N .º 38/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Araçuaí/MG . objeto: Esta-
belecimento de base de cooperação entre a Polícia Civil e o Municí-
pio. Duração: 15 (quinze) meses e 15 (quinze) dias, contados a partir 
de 16/09/2019 a 31/12/2020 . valores: Estima-se a despesa global por 
parte do Município em, aproximadamente, R$ 59.506,59 (cinquenta e 
nove mil quinhentos e seis reais e cinquenta e nove centavos). Dota-
ções orçamentárias: 02 .01 .01 .06 .181 .0005 .2013 - Fichas 74 e 76 . Da 
convalidação: 16/09/2019 . Do Foro: Belo Horizonte/MG . Assinatura: 
25/06/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Armando 
Jardim Paixão (P/Pref.).

SEcrEtAriA DE EStADo DE AGricuLturA, PEcuáriA E ABAStEcimENto
EDITAL DE vISTA

A Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao art. 52 do Decreto 34.801/1993, observadas as demais exigências legais, faz publicar o presente EDITAL DE VISTA informando que se acham na sede desta Secretaria, os seguintes proces-
sos de regularização fundiária rural e comunica que ocorreram as medições dos terrenos devolutos abaixo relacionados. Os confinantes listados são convidados a exibir provas de seu domínio ou posse e a oferecer embargo nos municípios abaixo:
CrISÓLITA:

rEQuErENTE CPF IMÓvEL ÁREA(HA) CONFINANTE(S)
ALDEIr BATISTA DE SouZA 071 .016 .686-90 FAZENDA SANTA CLArA 3,8325 ANToNIo MArTINS DE oLIvEIrA E JoSÉ BATISTA DA SILvA
ALvINA BATISTA DoS SANToS 840 .794 .366-53 SITo SANTA CLArA 6,4893 ALDENIR BATISTA DE SOUZA E CONFRONTANTE NÃO IDENTIFICADO – VULGO “MANOEL” – SÍTIO PENACHO
AvANDro BISPo CArvALHo 074 .394 .706-13 FAZENDA SANTA LuZIA 5,4053 IZIDoro SALoMÃo E DEuSDETE BISPo DE CArvALHo
DEuSDETE BISPo DE CArvALHo 082 .160 .266-76 FAZENDA AvENIDA 7,8820 MARIA ROSELI RODRIGUES BATISTA, AJALIRIO BATISTA DA SILVA E CONFRONTANTE NÃO IDENTIFICADO – VULGO “JÚNIOR” FAZENDA PENACHO
GEDEoN PErEIrA CouTINHo 759 .778 .186-53 FAZENDA JESuS 8,7171 ALDEIr BATISTA DE SouZA, ANToNIo MArTINS DE oLIvEIrA E JoMAr DE oLIvEIrA rAMoS
JoSE BATISTA DA SILvA 034 .770 .676-22 FAZENDA SANTA CLArA 3,5963 JoSÉ MIrANDA DE SouZA E ANToNIo MArTINS DE oLIvEIrA
JoSE GoMES DE SouZA 387 .954 .856-00 FAZENDA BoA vISTA 28,7423 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS E CONFRONTANTE NÃO IDENTIFICADO – VULGO “JÚNIOR RUAS” – FAZENDA RIO NEGRO.
LAurA FErrEIrA DA SILvA 034 .523 .026-44 FAZENDA ESPErANÇA 31,6471 ANTONIO EUSTAQUIO TEIXEIRA E CONFRONTANTE NÃO IDENTIFICADO – VULGO “ANA CRISTINA” – FAZENDA ESPERANÇA
MANoEL vIGArIo DoS SANToS 053 .478 .678-63 FAZENDA FLorESTA 9,9005 VIOGENES BISPO PRATES E CONFRONTANTE NÃO IDENTIFICADO – VULGO “ALCINO” – FAZENDA DA PRATA
MArIA DE LourDES GoNÇALvES DIAS 433 .862 .966-53 FAZENDA CACHoEIrA 92,6830 vALDETE ALvES TEIxEIrA
MArIA NATAL FErrEIrA LIMA 052 .932 .826-70 FAZENDA JACoBINA 93,6870 CONFRONTANTE NÃO IDENTIFICADO – VULGO “JOSÉ BUTECO” FAZENDA JACOBINA

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202006262335230116.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Gabinete do Comando Geral da Polícia Militar de Minas
Gerais

  

Processo nº 1250.01.0002868/2020-17

Belo Horizonte, 29 de junho de 2020.

Procedência: Despacho nº 91.743/2020/PMMG/GCG
 
Destinatário(s): Diretoria de Apoio Logístico da PMMG (PMMG/DAL), Centro de Apoio
Administrativo do Hospital de Campanha

Senhor Coronel PM Diretor de Apoio Logístico,

 

Incumbiu-me o Sr. Coronel PM, Chefe do Estado-Maior, de encaminhar a V. Sa. o Ato de
Ratificação de Dispensa de Licitação PMMG/DAL/CAA-HC (15922377), para conhecimento
e  assessoria à Autoridade nas providências decorrentes 

 

Respeitosamente,

 

Adriana Alfenas de Paiva Faria, Major PM
Secretária do Comando Geral

Documento assinado eletronicamente por Adriana Alfenas de Paiva Faria, Major PM,
em 29/06/2020, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16050942 e o código CRC D67D5637.

Referência: Processo nº 1250.01.0002868/2020-17 SEI nº 16050942
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