
  

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 

Termo de Abertura PMMG/DAL/CAA-HC nº. 16215085/2020
Belo Horizonte, 01 de julho 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 LOCAÇÃO,  INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADORES 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 30

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

     6. Prazo para entrega / execução Até 48 (Quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da Nota de Empenho/equivalente.

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

     8. Disponibilidade Orçamentária
(Dotação)

1251.10.302.026.1078.0001.339039.19.0.95.1
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.

 
MARIA CHARLES BARBOSA RODRIGUES, Cap PM

Nº 120.160-7
 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, Major PM
ORDENADOR DE DESPESAS

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Charles Barbosa Rodrigues, Capitã
PM, em 03/07/2020, às 18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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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 03/07/2020, às 18:23, 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
16215085 e o código CRC B4358AA2.

Referência: Processo nº 1250.01.0003001/2020-15 SEI nº 16215085
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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.

1 OBJETO

1.1 O presente termo de referência tem por objeto a Contratação de empresa especializada em
locação, instalação e manutenção preventiva de geradores, por período de 03 (três) meses,
mediante contrato, para o Hospital Campanha de Minas Gerais, em face da demanda de
atendimento de pacientes acometidos pela COVID -19, conforme quantidades, especificações e
condições estabelecidas neste Termo de Referência.

1.2 O objeto desta contratação será realizado por meio de dispensa de licitação com fulcro no
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 e na
Lei Federal 8.666/93.

 

1.1. Especificação do objeto de contratação:

Código SIAD Especificação Sucinta Total de Equipamentos

12726 LOCAÇÃO DE GRUPO
MOTO GERADOR                        05

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 A adoção da Dispensa de Licitação justifica-se com base no 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."
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2 .2 Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando em
consideração a complementação realizada pela Medida Provisória nº 926 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.”

2.4 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.

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

2.6 Considerando ainda que tais instalações estão sujeitas as interrupções no funcionamento de
energia elétrica pela concessionária local, por diversos motivos, sejam por problemas técnicos
nos alimentadores, chuvas fores, acidentes, etc. Caso ocorram tais falhas de energia em níveis de
tensão fora dos padrões exigidos pela ANAEEL, este escopo tem como objetivo suprir de forma
segura o fornecimento de energia elétrica, utilizando fonte de alimentação alternativa (grupo
gerador), mantendo assim o correto funcionamento das instalações elétricas do Hospital de
Campanha, de forma a manter os níveis de tensão exigidos pela ANAEEL.

2.7 Este termo tem o objetivo de assegurar a prestação dos serviços de locação e manutenção
preventiva, com fornecimento de combustível, óleos lubrificantes, mão de obra e reposição de
quaisquer componentes novos e originais relativamente aos equipamentos que compõem os
grupos geradores a serem locados para o Hospital Campanha do Estado de Minas Gerais, com a
finalidade de manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e conservação a
saber:

a) Manter a tensão e corrente elétrica de acordo com as normas técnicas vigentes;

b) Suprir a tensão nos pontos e equipamentos ligados ao grupo gerador, nos casos de falta desta
pelo Hospital Campanha de Minas Gerais;

c) Conservar o bem público, evitando-se ônus desnecessários em manutenções corretivas, além
dos transtornos administrativos em caso de pane.

2.8 Os serviços de manutenção preventiva serão executados mediante apresentação prévia, por
parte da CONTRATADA, de Plano de Manutenção devidamente aprovado e atestado pela
CONTRATANTE.

2.9 O critério de aceitação das propostas será o de menor preço global ofertado e de acordo com
as especificações contidas neste documento, bem como capacidade de instalação dos
equipamentos de forma imediata, conforme a situação da pandemia do Coronavírus, assim
necessita.

Diante do exposto, faz-se necessária o aluguel, instalação e manutenção preventiva dos referidos
geradores, em caráter de urgência e emergência, para que sejam utilizados pela referida Unidade

PADRÃO - Termo de Referência de Serviço PMMG/DAL/CAA-HC 14408528         SEI 1250.01.0003001/2020-15 / pg. 4



Hospitalar.

 

2.10 JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A estimativa de preços se dará na forma do art. 4º-E, inciso VI e alíneas, da Lei Nacional nº13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, sendo o critério de julgamento o de MENOR PREÇO GLOBAL, de
acordo com as especificações do objeto.

 

3 –ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1.1 Trata-se de um equipamento utilizado no fornecimento de energia elétrica geralmente
durante períodos onde não apresentam energia, recorrido quando não há nenhum outro meio de
se produzir energia elétrica. O Grupo Gerador será utilizado em regime de emergência para
atendimento às cargas do Hospital de Campanha quando houver falta de energia elétrica pela
concessionária.

3.1.2 Os grupos geradores deverão ligar automaticamente e e no menor tempo possível,
imediatamente após a interrupção de fornecimento de energia por parte da concessionária.

3.1.3 O contrato de locação irá prever que, no caso de defeitos, ficam estabelecidas manutenções
corretivas por demanda, cuja mão de obra, materiais e equipamentos ficará a cargo da
CONTRATADA. Além disso, a manutenção preventiva deverá ser realizada, obedecendo os
prazos e itens especificados pelo fabricante do equipamento, porém as atividades a seguir
deverão ser executadas sem prejuízo às previstas pelo fabricante. Da mesma forma, a
manutenção corretiva será demandada pela CONTRATANTE, em regime de atendimento
24x7(vinte e quatro horas por dia, durante os sete dias da semana) na observância de algum
problema no funcionamento do equipamento ou a partir de detecção de defeitos em uma das
manutenções preventivas.

3.1.4 A contratação estabelecerá, ainda, que todas as peças e componentes do grupo gerador,
objeto deste contrato que se fizerem necessárias a manutenção, serão custeadas pela
CONTRATADA, sendo contempladas os seguintes itens abaixo:

a) Instalação do equipamento no local indicado neste termo;

b) abastecimento e reabastecimento sempre que necessário;

c) desmobilização após o término do contrato e;

d) acompanhamento técnico em período integral.

 

3.4 COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADES

3.4. 1 GERADOR DE 1.500kVA PARA ALIMENTAR PARTE DO SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO

- Quantidade de geradores: 01

- Potência de cada gerador: 1.500kVA

- Tensão de saída: 127/220V

- Quantidade de fases: 3
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- Motor diesel;

- Tanque combustível auto sustentado 500 litros;

- Proteção automática para sobrecorrente, sobre ou subtensão, subfrequência, sobrecarga e
curto-circuito;

- Cada gerador deverá vir com 1 Quadro de Transferência Automático (QTA);

- Para cada gerador, deverão ser fornecidos 100 metros de cabo/fase, e 100 metros de cabo para
o neutro, para interligação do gerador até subestação;

O cabo fornecido deverá ser dimensionado de acordo com a carga total do gerador.

- Manual técnico de instalação, operação e manutenção.

 

3.4. 2 GERADORES DE 500kVA SENDO 01 GERADOR DE 500kVA PARA CADA PAVILHÃO
E 01 GERADOR RESERVA:

- Quantidade de geradores: 04

- Potência de cada gerador: 500kVA

- Tensão de saída: 127/220V

- Quantidade de fases: 3

- Motor diesel;

- Tanque combustível auto sustentado 500 litros;

- Proteção automática para sobrecorrente, sobre ou subtensão, subfrequência, sobrecarga e
curto-circuito;

- Cada gerador deverá vir com 1 Quadro de Transferência Automático (QTA);

- Para cada gerador, deverão ser fornecidos 30 metros de cabo por fase, e 30 metros de cabos
para o neutro, para interligação do gerador até subestação;

O cabo fornecido deverá ser dimensionado de acordo com a carga total do gerador.

- Manual técnico de instalação, operação e manutenção.

 

3.5 CONSIDERAÇÕES PARA LOCAÇÃO:

Durante a contratação deverão ser realizadas pela CONTRATADA as manutenções preventivas e
corretivas no regime de 24x7x2 (vinte e quatro horas por dia, durante os sete dias da semana,
inclusive feriados, com prazo de atendimento ininterrupto), deixando um operador, full time, no
local da instalação. Esse técnico deverá ser habilitado a fazer qualquer intervenção no gerador,
caso o gerador não ligue automaticamente em caso de falta de energia da concessionária.

3.5.1 Durante o período da contratação, a contratada deverá manter  os Geradores abastecidos.
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4 – DA PROPOSTA COMERCIAL

A proposta comercial deve ser apresentada em planilha de custos com valores unitário e total,
incluso todos os custos, conforme planilha anexa, necessários à execução do objeto contratado.
Todos os materiais necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada e não
será objeto de medição e pagamento em separado, devendo seus valores ser incluídos nos
preços global e unitário constantes da proposta comercial.

 

5- PRAZO DE ENTREGA

5.1 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados em no máximo 48h(quarenta e oito
horas), com horário de instalação a ser previamente agendado com o Chefe da Seção de
Manuteção predial do CAA-HC, por meio do telefone (31) 2123-1098, sendo que nesta data os
equipamentos deverão estar em pleno funcionamento a fim de garantir a operacionalidade e os
serviços prestados pelo Hospital Campanha do Estado de Minas Gerais.

5 .2 A Contratada deverá também apresentar, nesta data, o Laudo de Funcionamento do
Sistema em caso de falta de energia da concessionária.

 

6- VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1 A vigência do contrato será de três meses, a partir da instalação dos equipamentos.

6.2 A previsão da possibilidade de prorrogação contratual se justifica em razão de o objeto se
enquadrar como serviço de natureza contínua, tendo em vista que compreende a prestação do
serviço (obrigação de fazer), sendo um serviço auxiliar, necessário, cujo desempenho de suas
atribuições, ou interrupção pode vir a comprometer as atividades.

6.3 O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados a partir da data de
publicação do resumo do contrato no Diário Oficial do Estado, enquanto perdurar a necessidade
de enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, com fulcro no art.4º -H da Lei
Federal nº 13.979/2020, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo, enumerados de forma
simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente e o objeto tenha sido executado
regularmente;

6.4 Esteja formalmente demonstrado que a forma de execução do objeto tem natureza continuada;

6.5 Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os
serviços tenham sido prestados regularmente;

6.6 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
execução do objeto;

6.7 Prestação regular dos serviços;

6.8 Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais, exceto quanto a
penalidades aplicadas por atraso na entrega da garantia;

6.9 Manutenção do interesse pelo CAA-HC na realização do serviço;

6.10 Concordância expressa da contratada pela prorrogação.

6.11 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;
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6.12 Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e

6.13 Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

6.14 A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

6.15 O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações, bem como
acréscimos e/ou supressões, mediante Termo Aditivo, conforme art. 65 da Lei federal 8.666/93,
bem como levando-se em consideração o disposto no art. 4º-I da Lei Federal 13.979/2020, bem
como levando-se em consideração o disposto no art. 4º-I da Lei Federal 13.979/2020

 

7. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 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, de acordo com a necessidade e conveniência da administração, por um
período de 3 (três) meses, podendo ser prorrogado sucessivos períodos, conforme estabelece a
Lei Federal 13.979/2020.

O recebimento do objeto do presente Termo de Referência o será atestado pelos fiscais do
contrato que adotarão os seguintes procedimentos:

a) Recebimento provisório: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e do
presente Termo de Referência e da proposta respectiva, a CONTRATANTE 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;

b) Recebimento definitivo: após recebimento provisório, estando o objeto nos exatos termos
contrato administrativo, será efetivado o recebimento definitivo, mediante expedição de termo
circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas em vigor.

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

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

IV- 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 no Edital.

V- O não cumprimento do serviço, no que se refere à entrega dos serviços em desconformidade
com as especificações constantes da Dispensa da Licitação e seus anexos, obriga a contratada a
providenciar sob suas expensas a substituição/reparação destes no prazo estipulado pela
administração.

VI- Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a CPARM reduzirá a termo os fatos
ocorridos e encaminhará à contratante para aplicação de penalidades.

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias, neste exercício financeiro:
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a) 1251.10.302.026.1078.0001.339039.19.95.1.0. e outras que forem pertinentes ao referido
objeto.

 

9. VISITA TÉCNICA

9.1. Os interessados deverão agendar horário para realização de visita técnica nas dependências
do Hospital de Campanha, junto ao Centro de Apoio Administrativo do HC, através do telefone
2123-1098, de 08h30min às 11h30min e de 13h00min às 16h30min nos dias úteis, com exceção
das quartas-feiras, cujo atendimento será no horário de 08h30min às 12:00 horas, até o último dia
útil anterior à data estabelecida como limite para apresentação das propostas.

9.2. Após a visita será emitido atestado de VISITA TÉCNICA; sendo que o fornecedor que optar
em não realizar a visita técnica não poderá alegar posteriormente o desconhecimento das
condições para a execução dos serviços.

9.3. A vistoria técnica será acompanhada por um servidor da Polícia Militar de Minas Gerais

9.4. A vistoria técnica pode ser substituída por declaração de que a empresa tem pleno
conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços.

 

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1 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 15 (quinze) dias corridos, a partir da assinatura do contrato.

10.2 O prazo 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 entregar a garantia contratual no prazo definido, que poderá ser aceita
ou não pelo CAA-HC.

10.3 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.

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

10.4 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.

10.5 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de Prejuízos
advindos do não cumprimento do objeto do contrato; bem como de qualquer dano causado na
instalação ou retirada de aparelhagem.

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO:

11.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente objeto deste Termo de
Referência.
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12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões
estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado,
conforme especificado no art. 70 da Lei nº 8.666/1993; por todas as obrigações decorrentes
desta contratação;

12.2 Fornecer todo equipamento e material especificado e outros itens que vierem a ser
necessários para o pleno funcionamento do sistema;

12.3 Fornecer toda instalação, incluindo cabeamento do gerador até a subestação, quadro de
transferência automática e demais serviços que vierem a ser necessários para o pleno
funcionamento do sistema;

12.4 Executar todos os testes necessários;

12.5 Apresentar laudo de funcionamento do sistema;

12.6 Enviar ART de instalação.

12.7 Documentos a serem apresentados junto com a Proposta Comercial:

I- Cronograma para a execução da prestação dos serviços, exigível na assinatura do contrato.

II - Deverá ser apresentado no mínimo um atestado de prestação de serviços para comprovação
de aptidão e desempenho de atividade pertinente compatível em características, quantidade e
prazo com o objeto da Dispensa de Licitação, atestando a capacidade técnica para atendimento
ao objeto desta dispensa, constando que a licitante vem prestando ou prestou serviços,
satisfatoriamente.

12.8 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou
distrital e municipal, como também assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações
estabelecidas pela legislação, inclusive quanto aos preços oferecidos na proposta;

12.9 Prestar os serviços contratados com padrão de qualidade, regularidade, segurança,
atualidade, eficiência, evitando a interrupção do serviço;

12.10 Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e
honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que a CONTRATANTE for compelida a
responder, no caso de os serviços prestados por força deste Contrato violarem, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, direitos de terceiros;

12.11 Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorra durante a vigência deste Contrato, para a adoção das medidas cabíveis,
prestando os esclarecimentos julgados necessários;

12.12 Responsabilizar-se por quaisquer consequências oriundas de acidentes que
excepcionalmente possam vitimar seus empregados nas dependências da CONTRATANTE,
quando do desempenho dos serviços atinentes ao objeto deste Contrato, ou em conexão com ele,
devendo adotar todas as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;

12.13 Apresentar os empregados que desempenharão suas tarefas identificados por crachás,
uniformes e munidos dos equipamentos de proteção e segurança que se fizerem necessários;
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12.14 Observar integralmente as disposições legais pertinentes à Segurança e Medicina do
Trabalho, bem como toda legislação correlata em vigor ou que vier a ser criada, inclusive medidas
ou ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE nesta matéria;

12.15 A CONTRATADA será responsável pelo transporte de quaisquer equipamentos em caso de
necessidade de reparos em oficinas externas, como também pela limpeza de toda a área após a
conclusão dos trabalhos de manutenção, inclusive a retirada e destinação correta de toda a
sucata.

12.16 Prestar serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, utilizando pessoal especialmente
treinado, habilitado a manter os equipamentos devidamente ajustados e em perfeitas condições
de funcionamento e de segurança;

12.17 A CONTRATADA obriga-se a não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

12.18 A CONTRATADA se obriga a manter sempre atualizados os seus dados cadastrais,
alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de
modificação de endereço e contato, sob pena de infração contratual.

12.19 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-
se a atender as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados;

12.20 Providenciar a imediata reparação, correção, remoção ou substituição, total ou parcial, às
suas expensas, de serviços prestados, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes de execução inadequada;

12.21 Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros,
decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, sua ou de seus empregados, imprudência,
imperícia ou negligência, quando da execução dos serviços prestados, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

12.22 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus técnicos,
durante a execução dos serviços, ainda que a falta seja praticada nas dependências da
CONTRATANTE;

12.23 Não veicular publicidade acerca da contratação, salvo mediante prévia autorização por
escrito da CONTRATANTE;

12.24 Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE em prazo inferior a
48 (quarenta e oito) horas;

12.25 Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão do
contrato, as informações relativas ao ambiente onde será prestado o serviço.

12.26 Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato

12.27 Atender às exigências do presente termo de referência quanto aos produtos e serviços, nas
condições, quantidades e prazos de entrega, não podendo alegar como justificativa para
inadimplência contratual problemas relacionados à sua capacidade de produção e distribuição.

12.28 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões de até cinquenta
por cento do valor inicial, atualizado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem
como o previsto no art. 4º -I da Lei 13.979/2020.

12.29 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade c o m as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à
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Contratante, imediatamente qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato
ou instrumento equivalente.

 

13. DA CONTRATANTE

13.1 Providenciar o acesso ao pessoal devidamente credenciado pela CONTRATADA, para as
atividades de instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, respeitadas as
normas de segurança interna da CONTRATANTE;

13.2 Proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a CONTRATADA
possa cumprir as condições estabelecidas neste Contrato;

13.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados credenciados pela CONTRATADA, atinentes ao objeto contratual;

13.4 Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato;

13.5 Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada nos serviços prestados;

13.6 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho e
qualidade;

13.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à
continuidade da prestação dos serviços, que não devem ser interrompidos;

13.8 Emitir pareceres sobre os atos relativos à execução do Contrato, em especial quanto ao
acompanhamento e à fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições
estabelecidas nas especificações e à aplicação de sanções.

 

14. DA GESTÃO DO CONTRATO

A Gestão Administrativa do contrato recairá sobre a Chefia do Centro de Apoio Administrativo
CAA-HC, sendo responsável pelo controle administrativo correspondente aos recebimentos
provisórios e definitivo dos serviços, notificações e intermediação da comunicação entre a
Contratada e o Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais.

 

15. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

15.1 O CAA-HC através dos funcionários e com o apoio dos Engenheiros especialistas e
Técnicos do Hospital Militar da PMMG serão responsáveis pela fiscalização no que tange à
avaliação dos elementos técnico-operacionais e reportarão à Chefia Administrativa qualquer ato
que importe em violação aos termos fixados no presente Termo de Referência.

15.2 Cabe aos setores que utilizam diretamente os gases na pessoa de Chefia do setor a
fiscalização do contrato, devendo certificar da correta utilização e manuseio, solicitar o
abastecimento com a antecedência necessária, bem como comunicar qualquer ato que importe
em violação aos termos fixados no presente Termo de Referência.

 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Centro de Serviços
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Compartilhados (CSC-PM) através do Sistema Integrado de Administração Financeira -
SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30
(trinta) dias corridos contados a partir da data do recebimento definitivo dos serviços e aceite pela
CPARM, a crédito do beneficiário em instituição financeira credenciada pelo Estado, em agência
e conta bancária indicada pela contratada em sua proposta e na Nota Fiscal, se não houver outro
prazo estabelecido no Anexo I, de acordo com o art. 1º do Decreto Estadual nº 40.427 de 21 de
junho de 1999., pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

§ 1º Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação dos serviços o prazo de pagamento será
interrompido e reiniciado após a correção pela contratada.

§ 2º Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será
realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento, de acordo com a variação “pro-rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA.

§ 3º Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada, o
decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data
em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

§ 4º Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a execução do
objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do
período a que o pagamento se referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva
comprovação da execução do objeto. Juntamente a todos os comprovantes de quitação dos
encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e securitária, sob pena de aplicação
das sanções previstas na Cláusula Nona e suspensão do pagamento.

§ 5º Indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a
legislação própria: o número do empenho, o número do processo, o número do item entregue, a
quantidade correspondente a cada lote, o prazo de validade e o prazo de garantia do produto.

§ 6º A Administração receberá o DANFE com o objeto 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 Secretaria da Fazenda o Portal
Nacional da NF-e. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.

§ 7º 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 CONTRATANTE.

§ 8º A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no
Edital.

§ 9º Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico
serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores por meio do e- mail:
cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.brHYPERLINK
"mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br".

 

17. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

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, a
saber:
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I. 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;

II. MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes
percentuais:

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

IV. 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso superior
a 30 (trinta) dias.

V. MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do serviço não realizado, ou realizado fora das especificações contratadas;

VI. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

VII. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

§1º. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

§2º.A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme
disposto no § 4o, do art. 38, do Decreto Estadual no 45.902/12.

§3º.O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão
Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo
Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla
defesa e do contraditório.

§4º.O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir da
constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo
DAE com o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.

§5º. Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasião
da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais pagamentos
ainda não efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.

§6º. O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

§7º. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.

§8º. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos
meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações civis,
ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes;

§9º. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
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CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das
obrigações assumidas.

§10º. A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, após processo administrativo
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas
nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual no 45.902/12.

 

18. DAS CONDIÇÕES GERAIS

18.1 O Hospital de Campanha reserva para s i o direito de não aceitar nem receber qualquer
serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com
as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos
termos do previsto no art. 77 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, assim como aplicar o disposto no
inciso XI do art. 24 da mesma lei, sem prejuízo das sanções previstas.

18.2 Qualquer tolerância por parte do Hospital de Campanha, em relação ao cumprimento das
obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração
contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do
ajuste e podendo a Contratante exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

18.3 A presente contratação não estabelece nenhum vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre a Polícia Militar de Minas Gerais e os agentes prepostos, empregados ou
demais pessoas designadas pe la Contratada para execução do objeto contratual, sendo a
Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações
de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente,
seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

18.4 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados,
assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou
indireta, à Contratante, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do
objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao Hospital de Campanha o
direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos e prejuízos.

18.5 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações
ou documentos fornecidos pelo

ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas e quaisquer
reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste ou mesmo após o seu término.

18.6 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou
elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva
propriedade do Hospital de Campanha, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou
veiculados, para qualquer fim, senão com prévia e expressa autorização do Contratante, sob pena
de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

18.7 A contratação será formalizada mediante celebração de Termo de Contrato, nos termos do
art. 62 da Lei n.º 8666/93.

18.8 Aplicar-se-á o art. 65 da Lei 8666/93 para as alterações do contrato a ser firmado entre as
partes, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade competente, bem
como o disposto no art. 4º da Lei 13979/2020.

18.9 Todos os encargos sociais e/ou fiscais na legislação fiscal e trabalhista e outros que se
façam necessários para a realização do objeto deste termo de referência, serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
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19. EQUIPE DE APOIO

135.407-5 Cap QOPM Tiago Marcoline Gomes de Lima.

097.201-8, Sub Ten PM Itamar Oliveira da Silva.

094.913-1, 2º Sgt PM Anderson Antônio Vieira Dias

 

 

 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2020.

 

Chefe da Seção de Manutenção do CAA-HC

 

Autorizo a Dispensa de Licitação nas indicações descritas neste Termo de Referência.

 

Wanderson Soares Figueiredo de Castro, Ten Cel PM

Ordenador de Despesas.

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Charles Barbosa Rodrigues, Capitã
PM, em 03/07/2020, às 18:47, 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 03/07/2020, às 18:48, 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
14408528 e o código CRC 5A869734.

Referência: Processo nº 1250.01.0003001/2020-15 SEI nº 14408528
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO

TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I - MODELO DA PROPOSTA

A SER APRESENTADA PELA CONTRADA

PROCESSO DE COMPRA nº 1250025 -     /2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO  nº     /2019

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA

Razão Social

CNPJ

Inscrição Estadual

Endereço

E-mail

Nome do Representante Legal

Identidade do Rep. Legal

CPF do Rep. Legal

ITENS

Qtd.

01 Serv.

Especificação Técnica Sucinta do Objeto

LOCAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR PARA O HOSPITAL
CAMPANHA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

VALOR GLOBAL VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Valor R$ (Valor por extenso)

Prazo de Validade da Proposta

Prazo de Instalação do Serviço

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto desta dispensa e que estou de acordo 
com todas as normas da solicitação de propostas e serus anexos.

Dados Bancários:                            Banco:                     Agência:                  Conta:

Assinatura do Representate da Proponente

Documento assinado em 20/05/2020 9:57:07 por MARIA CHARLES BARBOSA
RODRIGUES:01191344622. 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: 6276B6B6977B
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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, 01 de julho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31 / 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 07/07/2020, às 11:21, 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
16216241 e o código CRC EEEAD52B.
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Referência: Processo nº 1250.01.0003001/2020-15 SEI nº 16216241
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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 MEGAVOLT SOLUÇÕES EM GERADORES DE ENERGIA
LTDA, cujo objeto é a Locação, Instalação e Manutenção Preventiva de GERADORES 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 1251.10.302.026.1078.0001.339039.19, Fonte 0.95.1, tendo esta saldo
suficiente para cumprir o valor total da contratação de R$ 292.500,00 (Duzentos e noveta e dois
mil e quinhentos reais).

 

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 07/07/2020, às 11:22, 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
16216295 e o código CRC F29699D3.

Referência: Processo nº 1250.01.0003001/2020-15 SEI nº 16216295
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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, 01 de julho de 2020.

  

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr. Cel PM Diretor de Apoio Logístico.

 

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADORES para o Hospital Campanha de Minas Gerais,
com endereço na Avenida Amazonas, nº 6.200, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG.

 

Trata-se da Locação, Instalação e Manutenção Preventiva de Geradores 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 07/07/2020, às 11:26, 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
16216436 e o código CRC DF41ECA8.

Referência: Processo nº 1250.01.0003001/2020-15 SEI nº 16216436

Requerimento PMMG/DAL/CAA-HC 16216436         SEI 1250.01.0003001/2020-15 / pg. 24

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


01/07/2020 Gmail - Solicita Orçamento - LOCAÇÃO GERADORES - HOSPITAL CAMPANHA - PMMG - Urgente

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=db75a8e0cf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1026957781019993842%7Cmsg-a%3Ar-5331331… 1/1

CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Solicita Orçamento - LOCAÇÃO GERADORES - HOSPITAL CAMPANHA - PMMG -
Urgente
1 mensagem

CAA HC <caahc2020@gmail.com> 21 de maio de 2020 15:22
Cco: Frederico Costa - Loc-Line Geradores <fredericocosta@loclinegeradores.com.br>, Anna Beatriz Carvalho Ribeiro
<anna.ribeiro@ageradora.com.br>, projemacgeradoresbh@gmail.com, orcamento@forcaeletrica.com.br,
alisson@elitegeradores.com.br, contato@braska.com.br, metageradores@gmail.com, contato@hoggeradores.com.br,
Contato@geradoresmegavolt.com.br

Prezados, bom dia!

Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda para a locação de Grupo Gerador para o
Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo instalado no EXPOMINAS, envio anexo Termo
de Referência alterado, para elaboração de proposta comercial/orçamentos do serviço descrito acima.

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 dia 25/05/2020, segunda-feira, às 09h.

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 deverá ser feito através deste endereço de 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 - Grupo Gerador.pdf
2079K
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01/07/2020 Gmail - Re: Solicita Orçamento - LOCAÇÃO GERADORES - HOSPITAL CAMPANHA - PMMG - Urgente

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=db75a8e0cf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1026957781019993842%7Cmsg-a%3Ar-3452591… 1/3

CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Re: Solicita Orçamento - LOCAÇÃO GERADORES - HOSPITAL CAMPANHA -
PMMG - Urgente
1 mensagem

CAA HC <caahc2020@gmail.com> 22 de maio de 2020 11:24
Para: Frederico Costa - Loc-Line Geradores <fredericocosta@loclinegeradores.com.br>

Prezado, boa tarde.

Visita técnica agendada. Procurar por Sgt Lídia ou Sgt Anderson.

Gentileza enviar os dados pessoais dos envolvidos na visita para que seja franqueada a entrada.

Cordialmente,

Em sex., 22 de mai. de 2020 às 11:11, Frederico Costa - Loc-Line Geradores <fredericocosta@
loclinegeradores.com.br> escreveu:

Bom dia Sd. Karine !

Obrigado pela atenção.

 

Gostaríamos se possível agendar a vistoria técnica ao sistema de ar condicionado hoje às 14:00 hs para que
possamos confirmar o escopo de fornecimento solicitado.

 

 

Obrigado.
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De: CAA HC [mailto:caahc2020@gmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2020 15:23
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicita Orçamento - LOCAÇÃO GERADORES - HOSPITAL CAMPANHA - PMMG - Urgente

 

Prezados, bom dia!

 
Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda para a locação de Grupo Gerador para
o Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo instalado no EXPOMINAS, envio
anexo Termo de Referência alterado, para elaboração de proposta comercial/orçamentos do serviço descrito
acima.
 
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 dia 25/05/2020, segunda-feira, às 09h.
 
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 deverá ser feito através deste endereço de 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
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Livre de vírus. www.avast.com.
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01/07/2020 Gmail - Solicita Orçamento - Locação de Grupo Gerador
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CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Solicita Orçamento - Locação de Grupo Gerador
1 mensagem

CAA HC <caahc2020@gmail.com> 1 de junho de 2020 13:54
Para: douglas@ciageradores.com.br, claudineijunior@ciageradores.com.br

Prezados, bom dia!

 
Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda para a locação de Grupo Gerador para o
Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo instalado no EXPOMINAS, envio anexo Termo
de Referência alterado, para elaboração de proposta comercial/orçamentos do serviço descrito acima.
 
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 dia 02/06/2020, terça-feira, às 09h.
 
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 deverá ser feito através deste endereço de 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 98

TR - Grupo Gerador.pdf
2079K
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01/07/2020 Gmail - Re: Solicita Orçamento - LOCAÇÃO GERADORES - HOSPITAL CAMPANHA - PMMG - Urgente
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CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Re: Solicita Orçamento - LOCAÇÃO GERADORES - HOSPITAL CAMPANHA -
PMMG - Urgente
1 mensagem

CAA HC <caahc2020@gmail.com> 18 de junho de 2020 14:08
Para: Alessandro - Geradores Megavolt <alessandro@geradoresmegavolt.com.br>

Prezados, boa tarde!

Quanto aos questionamentos apresentados, seguem as respostas:

- Conforme solicitado no termo de referencia de Serviço, no item 3.4.1, foi especificado a necessidade de instalação
de um gerador de 1.500 kva, com tensão de saída de 127/220v para alimentar parte do sistema do sistema de
refrigeração, ocorre que o referido sistema é dividido em (bomba d agua, Chiller e Fancow, ambos com tensão 380
volts e não em 220v como esta no edital), por tanto, será necessário a divisão dos geradores em 03 de 500 kva,
(sem custo adicional) desta forma sendo um GMG para bomba d agua, um para chiller e outro para fancow. .
Importante destacar que apenas um chiller será ativado, caso tenha a necessidade de acionamento de outro chiller,
será necessário a instalação de + 01 gerador de 500 kva, este não especificado em edital.
RESPOSTA DAL: Ok. Não há problema em ser 3 geradores de 500kVA. Em relação a tensão de saída para os
geradores destinados à alimentação do sistema de refrigeração, essa deverá ser de 380V.
Esse sistema de geração foi previsto para acionar somente parte da carga do sistema de refrigeração.
Sendo assim, já estamos cientes de que somente parte da carga será ligada, caso os geradores sejam acionados.

- Tendo em vista que transformador da bomba d agua é de 500 kva, o do chiller 750 kva e o fancow 1000 kva,
registramos que nestes casos, não nos responsabilizamos pela carga total, uma vez que a demanda solicitada esta
um pouco abaixo do que será alimentado, ou seja, seguiremos o especificado em termo de referencia conforme itens
3.4.1 e 3.4.2.
RESPOSTA DAL: Ok. Esse sistema de geração foi previsto para acionar somente parte da carga do sistema de
refrigeração.
Sendo assim, já estamos cientes de que somente parte da carga será ligada, caso os geradores sejam acionados.

Salientamos que, apesar de não estar previsto para comportar 100% da carga instalada do sistema de refrigeração,
os geradores deverão ser capazes de ligar todos os equipamentos necessários para que parte desse sistema
funcione. Os testes deverão garantir esse funcionamento parcial.  

- Documentos necessários para contrato/empenho:

* Identidade do representante do fornecedor;
* Procuração para credenciamento do representante do fornecedor;
* Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte);
* Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da
lei;
* Cópia de Documento de Oficial de Identificação (RG, CNH, etc) de todos os sócios; 
* Declaração de menores e fato superveniente;
* Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS);
* Inscrição no CNPJ;
* Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica;
* Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG);
* Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – (CNDT);
* Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional-Dívida Ativa);
* Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica;
* Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor
da sede da empresa;
* Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na
forma da lei.

- Data para início: A depender da data de acionamento do hospital campanha, que será definida posteriormente pela
Secretaria de Estado da Saúde.
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Atenciosamente,

Karine de Morais Oliveira, Sd PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 98

Em ter., 9 de jun. de 2020 às 15:56, Alessandro - Geradores Megavolt <alessandro@geradoresmegavolt.com.br>
escreveu:

Oi Karine boa tarde,

 

Por gen�leza, alguma posição?

 

Alessandro Resende

            Diretor

                                        

(31) 2526-6935
(31) 3464-8656
(31) 3411-5172
(31) 99674-3751
www.geradoresmegavolt.com.br

 

De: Alessandro - Geradores Megavolt [mailto:alessandro@geradoresmegavolt.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 10:42
Para: 'CAA HC'
Cc: 'silvino@geradoresmegavolt.com.br'
Assunto: RES: Solicita Orçamento - LOCAÇÃO GERADORES - HOSPITAL CAMPANHA - PMMG - Urgente

 

Karine bom dia,

 

Obg pelo retorno. Abaixo seguem alguns ques�onamentos:
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·         Conforme solicitado no termo de referencia de Serviço, no item 3.4.1, foi especificado a necessidade de instalação de
um gerador de 1.500 kva, com tensão de saída de 127/220v para alimentar parte do sistema do sistema de refrigeração,
ocorre que o referido sistema é dividido em (bomba d agua, Chiller e Fancow, ambos com tensão 380 volts e não em 220v
como esta no edital), por tanto, será necessário a divisão dos geradores em 03 de 500 kva, (sem custo adicional) desta forma
sendo um GMG para bomba d agua, um para chiller e outro para fancow. . Importante destacar que apenas um chiller será
a�vado, caso tenha a necessidade de acionamento de outro chiller, será necessário a instalação de + 01 gerador de 500 kva,
este não especificado em edital.

 

·         Tendo em vista que transformador da bomba d agua é de 500 kva, o do chiller 750 kva e o fancow 1000 kva, registramos
que nestes casos, não nos responsabilizamos pela carga total, uma vez que a demanda solicitada esta um pouco abaixo do
que será alimentado, ou seja, seguiremos o especificado em termo de referencia conforme itens 3.4.1 e 3.4.2.

 

·         Gen�leza especificar quais documentos necessários para envio e confecção do contrato/empenho;

 

·         Gen�leza especificar data de inicio da instalação dos geradores.

 

a�

 

Alessandro Resende

            Diretor

                                        

(31) 2526-6935
(31) 3464-8656
(31) 3411-5172
(31) 99674-3751
www.geradoresmegavolt.com.br

 

De: CAA HC [mailto:caahc2020@gmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 4 de junho de 2020 09:30
Para: Alessandro - Geradores Megavolt
Assunto: Re: Solicita Orçamento - LOCAÇÃO GERADORES - HOSPITAL CAMPANHA - PMMG - Urgente

 

Prezados, bom dia.
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O contato pode ser feito pelo teleofne 2123-1098.

 

Contudo, solicito que os esclarecimentos sejam enviados por e-mail, pois provavlmente terei que encaminhá-los
ao setor de engenharia.

 

 

Cordialmente,

 

Karine Morais, Sd PM

2123-1098

 

Em qui., 4 de jun. de 2020 às 08:53, Alessandro - Geradores Megavolt <alessandro@geradoresmegavolt.com.br>
escreveu:

Bom dia Karine,

 

Já estou há alguns dias tentando contato com você mas não consigo;

 

Por favor, nos informe um telefone de contato para que possamos fazer alguns esclarecimentos acerca do atendimento
EXPOMINAS no segto Geradores;

 

Es�vemos no Local e surgiram algumas duvidas;

 

Aguardo seu retorno para que eu possa dar andamento na logís�ca;

 

a�

 

Alessandro Resende

            Diretor

                                        

(31) 2526-6935
(31) 3464-8656
(31) 3411-5172
(31) 99674-3751
www.geradoresmegavolt.com.br
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De: CAA HC [mailto:caahc2020@gmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 2 de junho de 2020 14:47
Para: Virginia Rosa
Assunto: Re: Solicita Orçamento - LOCAÇÃO GERADORES - HOSPITAL CAMPANHA - PMMG - Urgente

 

Prezados, boa tarde!

 

Considerando que a empresa Megavolt foi a que apresentou menor orçamento, solicito que nos enviem os
documentos de habilitação para dar prosseguimento ao processo de contratação.

 

 

Cordialmente,

 

Karine Morais, Sd PM

2123-1098

 

Em ter., 26 de mai. de 2020 às 10:08, Virginia Rosa <comercial1@geradoresmegavolt.com.br> escreveu:

Bom dia Karine,

 

Os Senhores receberam a proposta comercial da Megavolt?

 

Alguma novidade quanto a data de retorno à empresa ganhadora do processo?

 

Agradecemos a atenção e ficamos na expectativa de um retorno.

 

Sds,

 

 

Virginia Rosa

Consultora Comercial

 

(31) 2526-6935
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(31) 3464-8656
(31) 9 8547-3871
www.geradoresmegavolt.com.br

 

De: Virginia Rosa [mailto:comercial1@geradoresmegavolt.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 25 de maio de 2020 10:05
Para: 'caahc2020@gmail.com'
Assunto: ENC: Solicita Orçamento - LOCAÇÃO GERADORES - HOSPITAL CAMPANHA - PMMG - Urgente

 

Bom dia Karine,

 

Segue em anexo Proposta técnica e comercial 00799 para locação de Grupo gerador de energia.

 

Desde já agradecemos a atenção e ficamos na expectativa de um retorno.

 

Sds,

 

 

Virginia Rosa

Consultora Comercial

 

(31) 2526-6935
(31) 3464-8656
(31) 9 8547-3871
www.geradoresmegavolt.com.br
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De: Alessandro - Geradores Megavolt [mailto:alessandro@geradoresmegavolt.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 22 de maio de 2020 17:18
Para: comercial1@geradoresmegavolt.com.br
Assunto: ENC: Solicita Orçamento - LOCAÇÃO GERADORES - HOSPITAL CAMPANHA - PMMG - Urgente

 

psc

 

Alessandro Resende

            Diretor

                                        

(31) 2526-6935
(31) 3464-8656
(31) 3411-5172
(31) 99674-3751
www.geradoresmegavolt.com.br

 

De: CAA HC [mailto:caahc2020@gmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2020 15:23
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicita Orçamento - LOCAÇÃO GERADORES - HOSPITAL CAMPANHA - PMMG - Urgente

 

Prezados, bom dia!

 
Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda para a locação de Grupo Gerador
para o Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo instalado no EXPOMINAS, envio
anexo Termo de Referência alterado, para elaboração de proposta comercial/orçamentos do serviço
descrito acima.
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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 dia 25/05/2020, segunda-feira, às 09h.
 
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 deverá ser feito através deste endereço de 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

 

Livre de vírus. www.avast.com.
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CAA HC <caahc2020@gmail.com>

RES: Solicita Orçamento - Locação de Grupo Gerador
1 mensagem

douglas@ciageradores.com.br <douglas@ciageradores.com.br> 2 de junho de 2020 14:06
Para: CAA HC <caahc2020@gmail.com>, claudineijunior@ciageradores.com.br

Aos cuidados da,

SD PM

Karine, Boa tarde!

 

Estava sem sistema de internet aqui na região, por isso estou lhe passando o retorno agora e já peço desculpas!

 

Infelizmente para a demanda solicitada, não consigo lhe atender pela a quantidade e potência.

Estou com geradores nessa potência alugados, creio que você deverá encontrar na LOC-LINE GERADORES de
imediato, a quantidade de cabos, geradores e toda a logística para a mobilização para a unidade.

 

Desde já agradeço pela a atenção e me coloca a disposição para breves e futuras demandas!

 

Atenciosamente,

 

 

De: CAA HC <caahc2020@gmail.com> 
Enviada em: segunda-feira, 1 de junho de 2020 13:54
Para: douglas@ciageradores.com.br; claudineijunior@ciageradores.com.br
Assunto: Solicita Orçamento - Locação de Grupo Gerador

 

Prezados, bom dia!
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Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda para a locação de Grupo Gerador para o
Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo instalado no EXPOMINAS, envio anexo Termo
de Referência alterado, para elaboração de proposta comercial/orçamentos do serviço descrito acima.
 
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 dia 02/06/2020, terça-feira, às 09h.
 
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 deverá ser feito através deste endereço de 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 98
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1 
LOC-LINE GERADORES LTDA 

Av, Rua Joaquim Laranjo n.º 166, Bairro Jardim Ind, Contagem / MG 11.431.803/0001-17 
www.loclinegeradores.com.br 

 

     

 
   

PROPOSTA COMERCIAL  
 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 
AOS CUIDADOS DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E CENTRO DE APOIO ADMINSTRATIVO 

REF.: PROCESSO DE COMPRA N.º 1250025/2019. 

 
 A empresa Loc-Line Geradores Ltda-EPP), signatária desta proposta, neste ato, representada pelo Sr. Frederico 
Vinicius Costa, sócio / representante legal, declara estar apresentando proposta comercial para a cotação de preços, 
cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviços de locação de geradores de 1500 KVA’s e 500 
KVA’s, em atendimento à demanda inicial do Hospital de Campanha de Minas Gerais em Belo Horizonte, 
comprometendo-se a assumir os serviços inerentes, conforme termo de referência, pelos preços descritos abaixo: 
 

Item Descrição Qtd. 

Marca / 

Modelo / 

Referência / 

Fabricante 

Valor Unitário 

Período  

30 dias 

Valor Total 

Período  

90 dias 

01 

 
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO  

AUTOMATIZADO 
 

GERADORES DE FORÇA DE 1500 KVA´S 
EM STAND BY 

 

Potência de cada gerador: 1.500kVA; Tensão 
de saída: 127/220V; Quantidade de fases: 3 
(três); Motor diesel; Tanque combustível auto 
sustentado 500 litros; Proteção automática para 
sobrecorrente, sobre ou subtensão, 
subfrequência, sobrecarga e curto-circuito; 
Cada gerador deverá vir com um Quadro de 
Transferência Automático (QTA); Equipamento 
silenciado; 
Para cada gerador, deverão ser fornecidos 100 
metros de cabo/fase, e 100 metros de cabo 
para o neutro, para interligação do gerador até 
subestação, para que seja feita a alimentação 
de todos os quadros necessários para o 
funcionamento do sistema de refrigeração do 
local. O cabo fornecido deverá ser 
dimensionado de acordo com a carga total do 
gerador. 

 

HORA EXTRA TRABALHADA CASO HAJA 

FUNCIONAMENTO DO GERADOR 

 

VALOR HORA = R$ 1.100,00 

01 

Catterpillar, 

Stemac, 

Maquigeral 

e Gerasol 

 

- 

 

 

- 
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LOC-LINE GERADORES LTDA 

Av, Rua Joaquim Laranjo n.º 166, Bairro Jardim Ind, Contagem / MG 11.431.803/0001-17 
www.loclinegeradores.com.br 

 

02 

 
GERADORES PAVILHÕES 

AUTOMATIZADO 
 

GERADORES DE FORÇA DE 500 KVA´S EM 
STAND BY 

  

Potência de cada gerador: 500kVA; Tensão de 
saída: 127/220V; Quantidade de fases: 3 (três); 
Motor diesel; Tanque combustível auto 
sustentado 500 litros; Proteção automática para 
sobrecorrente, sobre ou subtensão, 
subfrequência, sobrecarga e curtocircuito; 
Cada gerador deverá vir com um 
Quadro de Transferência Automático (QTA); 
equipamento silenciado; 
Para cada gerador, deverão ser fornecidos 30 
metros de cabo por fase, e 30 metros de cabos 
para o neutro, para interligação do gerador até 
subestação; O cabo fornecido deverá ser 
dimensionado de acordo com a carga total do 
gerador. 

 

HORA EXTRA TRABALHADA CASO HAJA 

FUNCIONAMENTO DO GERADOR 

 

VALOR HORA = R$ 370,00 

 

04 

Catterpillar, 

Stemac, 

Maquigeral 

- 

 

 

 

- 

 

 

VALOR TOTAL MENSAL (30 DIAS) 
 

 

R$ 113.000,00 (Cento e Treze Mil Reais) 

 

 

VALOR TOTAL 90 DIAS 
 

 

R$ 339.000,00 (Trezentos e trinta e Nove Mil Reais) 

 

 
DADOS BANCÁRIOS 
Banco: Sicoob (756) 
Agência: 4092 
Conta Corrente: 22562-2 
CNPJ: 11.431.803/0001-17 
Razão Social: Loc-Line Geradores Ltda-Epp 
 
 
FUNCIONAMENTO DOS GERADORES 
 
 A contratação dos geradores de energia é em regime Stand By. Caso haja falta de energia da concessionária e 
acionamento dos geradores, será feita a medição de horas trabalhadas dos grupos geradores juntamente com o 
responsável PMMG e cobrança do valor das horas trabalhadas em funciomanento. 
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LOC-LINE GERADORES LTDA 

Av, Rua Joaquim Laranjo n.º 166, Bairro Jardim Ind, Contagem / MG 11.431.803/0001-17 
www.loclinegeradores.com.br 

 

Declaramos concordar com todas as cláusulas e condições estabelecidas no termo de referência e em seus anexos e 
informamos que nos preços indicados estão incluindo todas as despesas com tributos, encargos sociais, insumos, 
materiais, instrumentos, mão de obra, transportes de qualquer natureza, uniforme, EPI’s, alimentação e transporte da 
equipe, hospedagem (se necessário), encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguros e 
quaisquer outros encargos necessários ao cumprimento total da obrigação.  
 
Declaramos ainda, sob as penalidades da Lei, para fins de participação na cotação de preços em referência, que a 
empresa: 
 
Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos; 
 
Por último, declaramos que, caso sejamos vencedores assinaremos o respectivo contrato de prestação de serviços, 
nos prazos determinados, nos comprometendo ainda a: 
 
a) Prestar os serviços dentro dos mais elevados preceitos de qualidade; 
 
b) Obedecer rigorosamente às cláusulas e condições expressas no termo de referência e no contrato; 
 
c) Manter estreito relacionamento com a Entidade contratante e com a área recebedora dos serviços, visando sempre 
o pleno atendimento das necessidades e expectativas da PMMG; 
 
d) Entregar os serviços demandados conforme estabelecido pela PMMG; 
 
e) Disponibilizar, para a prestação dos serviços, mão de obra adequada e treinada, de forma a 
privilegiar o perfeito cumprimento das obrigações contratadas; 

 

Razão Social: Loc-Line Geradores Ltda-Epp 

CNPJ: 11.431.803/0001-17 

Inscrição Estadual / Municipal (se houverem): 001527716.00-43 

Endereço completo: Rua Joaquim Laranjo, 166 – Jardim Ind. - Contagem - MG - CEP: 32.220-360 

Telefone: (031) 2511-4070 

Endereço Correio Eletrônico: www.loclinegeradores.com.br 

 

Responsável legal pela assinatura do contrato (conforme Contrato Social da Empresa): 

Nome: Frederico Vinicius Costa 

Carteira de Identidade n.º MG 12.453.988 

CPF n.º 068.202.016-80 

Cargo: Diretor Comercial 

 

Por ser verdade, firmamos a presente carta proposta. 

 

Contagem, 22 de maio de 2020. 

 

 

                  ____________________________________________________________________________ 

NOME LEGÍVEL E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA LICITANTE 

CARIMBO E CNPJ DA EMPRESA 
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                                                     Belo Horizonte, 25 de maio de 2020 
 

                               Rua Jose Alves da Silva, nº 35, Bairro Caiçara, BHTE-MG  - www.geradoresmegavolt.com.br Página 1 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
A/C  
Karine, 
 
 
 
Encaminhamos nossa proposta  / contrato comercial a fim de atender a solicitação de fornecimento de geração de 
energia temporária. 
 
Esta proposta terá a validade de 10 dias contados da sua assinatura, sendo certo que após  o referido período, os 
valores e condições comerciais poderão ser alterados sem nenhum aviso prévio, devendo ser previamente 
confirmados. 
 
 
 
Na hipótese de  dúvidas ou eventuais esclarecimentos não hesite em contatar-nos. 
 
  
 
Atenciosamente,  
 
 
 

 
 
 
 
______________________________________ 

                     Virgínia Rosa 
                   Consultora Comercial 
 
MegaVolt Locações de Geradores 
Tel: +55 31 2526 6935 
Cel: +55 31 9 8547-3871 
Email: comercial1@geradoresmegavolt.com.br 
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           Proposta  VIR - Nº  00799 

                          

Proposta / Contrato de Fornecimento de Gerador de Energia 
 

Locadora    MegaVolt Soluções em Geradores de Energia EIRELI                                                                                

Endereço    Rua José Alves da Silva, 35, Bairro Caiçara, CEP:  30775-390, Belo Horizonte -MG 

CNPJ   09.719.663/0001-35    
 

  

Inscrição Estadual   10775380067 
  

Locatária: CAA Hospital de Campanha de MG 
Endereço: 

 CNPJ/ CPF:   
 

Tel: (31) 2123-1088 
Email Cobrança:  caahc2020@gmail.com 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO 
Local:           Hospital de Campanha de MG – Belo Horizonte                 Cerimonial / Contato: Karine 
End.Ent Av. Amazonas, 6.030 – Gameleira – Belo Horizonte / MG 
Entrega: À definir 

 
Montagem À definir   

Evento À definir Teste:  À definir 
Inicio Junho/2020 Termino:  Agosto/2020 
Retira            A disposição da logística. 
Obs: Forma de pagamento a combinar – mediante aprovação cadastral; 

Enviaremos os reservatórios de combustível abastecidos e ao témino da contratação deverão retornar da mesma 
forma à locadora; 
Mobilização e desmobilização por conta da locadora; 
Instalação e desinstalação por conta da locadora; 
Técnico full time – plantão 24 horas por dia / 07 dias por semana; 
Fornecimento de ART – Anexo N por conta da locadora; 
Fornecimento de laudo de funcionamento dos equipamentos; 
Manutenção preventiva (troca de óleo e filtros) por conta da locadora; 
Guarda e segurança dos equipamentos por conta do locatário. 
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1) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CONTRATO 

Qtd Mensal Gerador 
Potencia 

KVA 
Franquia 

Horas (Dia) 
Hora Extra 

Valor unitário 
mensal (GMG’s) 

Valor total 
mensal 

3 3 
Gerador Super Silenciado 

Obs.: não são em paralelo; 
individuais (fracionar carga) 

500 Stand by R$ 330,00 R$ 11.500,00 

 

R$ 97.500,00 

3 3 Gerador Super Silenciado 500 Stand by R$ 330,00 R$ 11.500,00 

1 3 Gerador Super Silenciado 500 Stand by R$ 330,00 R$ 11.500,00 

1 --- 

Operação Técnica 
Especializada – plantão 24 

horas 

Incluso 

R$ 17.000,00 

7 3 
Quadro de transferência 

automática - QTA Incluso 

1.200 

metros 3 

Cabos de força sendo, 100 
metros x fase (p/ GMG’s 
1.500 kVA); não são em 

paralelo. 
Incluso 

360 

metros 3 

Cabos de força, sendo 30 
metros x fase (p/ 03-GMG’s 

500 kVA) 
Incluso 

--- --- Frete de entrega e retirada Incluso 

Valor total para 03 meses: R$ 292.500,00 

2)  DO OBJETO DO CONTRATO 
 
2.1. O Contrato visa formalizar a obrigação da LOCADORA de dar bens móveis em locação para uso e gozo exclusivo da 
LOCATÁRIA, representados por equipamentos e acessórios descritos e caracterizados na Proposta. 
 

3) DO PRODUTO LOCADO  
 
3.1. Os Equipamentos objeto do presente contrato serão recebidos pela LOCATÁRIA, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, para servir ao uso a que se destinam, e dentro das especificações de segurança exigidas por lei. 
3.2. A LOCATÁRIA obriga-se a utilizar os Equipamentos nos locais indicados na Proposta apenas para os fins a que se destinam, 
de acordo com suas características. 
3.3. A LOCATÁRIA não poderá, exceto com prévio e expresso consentimento por escrito da LOCADORA,fazer benfeitorias ou 
reparos de qualquer natureza nos Equipamentos, tampouco autorizar terceiros a efetuá-los. 
3.4. A LOCATÁRIA deverá manter e guardar os Equipamentos até sua efetiva retirada no local pela LOCADORA, ficando 
responsável pela conservação e obrigando-se a devolvê-lo em perfeito estado, e nas mesmas condições de uso em que os 
recebeu, sem qualquer dano ou avaria, mesmo se provocados por incêndio, desastres naturais, roubo ou qualquer outra causa, 
quer por sua culpa, quer por culpa de terceiros, obrigando-se ao ressarcimento dos danos causados.                                                                                                                           
3.5. O gerador foi contratado em modo "Funcionando" pela franquia acima mencionada no item "Franquia de horas".  
Na contratação em regime "Stand-By", caso o gerador entre em funcionamento, serão cobradas horas extras correspondentes 
ao período de funcionamento. 
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        4)  DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA 
 
4.1. Seguir as recomendações e orientações técnicas da LOCADORA transmitidas no momento do atendimento técnico e 
comercial. 
4.2. Na hipótese de não devolução, perda, roubo, extravio ou destruição total dos equipamentos fica estipulado indenização 
devida pela LOCATÁRIA no valor total do bem, que sera informado pelo locador mediante nota fiscal de aquisição; 
4.3. Disponibilizar, determinar e reservar espaço, suficiente em suas instalações para instalação dos equipamentos e materiais 
necessários para o cumprimento de quaisquer obrigações assumidas neste contrato, bem como franquear e viabilizar o acesso 
para instalação e funcionamento do produto locado.              
4.4. Fica expressamente vedado a LOCATÁRIA ceder, sublocar ou emprestar os Equipamentos a terceiros, sem prévio e expresso 
consentimento da LOCADORA. 

                                                                                  5)  DAS OBRIGAÇOES DA LOCADORA 
 
5.1. A LOCADORA se compromete a entregar o bem locado em perfeitas condições de utilização.                                     
5.2.Durante o período de locação, técnicos da CONTRATADA ficarão de plantão no local dos eventos, para os serviços que se 
fizerem necessários. 
5.3. Em caso de pane ou avaria em algum equipamento, será imediatamente feita a sua substituição por outro de potência igual 
ou superior, no período máximo de 03 (três) horas, sendo tal procedimento de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.  
 

6) DOS EXCEDENTES DE HORAS CONTRATADAS 
 
6.1.O presente contrato a utilização em horas/dia, de acordo com o especificado no objeto de franquia contratada, do bem 
locado. Em caso de exceder tal limite, será pago o valor da hora extra excedente especificado no objeto no contrato.                                                                                                                                                  
6.2.Fica avençado entre as partes que após o evento, se houver apuração de horas excedentes (extras) a franquia contratada, 
será enviado boleto Bancário para pagamento com vencimento para 21 dias.                   
6.3.No local do evento o contratante ou seu representante será comunicado ao término da franquia inicial contratada, e, por 
conseguinte, assinará um relatório autorizando a utilização do gerador no período excedente. 
 

7) DOS IMPOSTOS E TRIBUTOS 
 
7.1. Todos os tributos federais, estaduais e municipais, as contribuições fiscais, para fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
devidos ou que vierem a sê-lo em decorrência do presente Contrato, correrão exclusivamente pôr conta da LOCADORA, a qual 
também se responsabilizará pelo fiel cumprimento de todas as obrigações e formalidades legais perante as autoridades 
competentes. 
 

8) DA RESCISÃO 
 
8.1. Antes da data de previamente contratada, qualquer das partes poderá renunciar o presente contrato, mediante aviso 
prévio, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 
8.2. Caso a rescisão parta da LOCATÁRIA, a LOCADORA fará jus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor total da 
locação, da mesma forma, caso a rescisão parta do LOCADOR, fara jus o LOCATARIO a devolução integral de todos valores 
previamente efetuados ate a data da rescisao. 
8.3. Na ocorrência de caso fortuito ou de evento de força maior, mediante notificação escrita à LOCADORA será concedida à 
LOCATÁRIA o crédito correspondente à locação, para utilização no prazo de até 12(doze) meses a contar da data da notificação. 
8.4 Na hipótese de recusa por parte do cliente em efetuar a devolução do(s) equipamento(s) objeto da presente 
proposta/contrato, o Locatário estará sujeito a incorrer no crime de Apropriação Indébita, ficando assim sujeito as penalidades 
previstas em Lei. 
8.5 Atraso de pagamento acima de 30 dias do vencimento do título, atos de vandalismo que coloque em risco o equipamento 
ou até a presença de graves situações no ambiente que não seja adequada ao equipamento constituem-se motivos para 
rescisão contratual. 
 

9) DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

9.1 Condiçao de pagamento: À Combinar. 
9.2. Todos os pagamentos devem ser feitos em nome da MEGAVOLT. Em caso de atraso no pagamento, serão aplicados 
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encargos no valor de 6% (seis por cento) de multa diária, além de 2% (dois por cento) de juros ao mês sobre o valor total da 
parcela em atraso, à título de multa compensatória. 
9.3 Se não negociado diferentemente, a MEGAVOLT emitirá cobrança bancária, que será enviada ao endereço eletrônico 
indicado na Proposta Comercial, cujas partes declaram ter revisado. 
9.4 Todas as cobranças bancárias possuem instrução automática de protesto, e a MEGAVOLT não será responsável pelos custos 
ou inconvenientes, de qualquer natureza, porventura gerados pelo protesto ou negativação, como consequência de atrasos ou 
não pagamento. 

 
 10)  DO FORO 

 
As Partes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte /MG, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Contrato ou a ele relacionadas. 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, valor e forma, na 
presença das 02 (duas) testemunhas abaixo. 
  

      
  

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
MegaVolt Soluções Em Geradores de Energia 

 
______________________________________________

CAA Hospital de Campanha de MG         Virgínia Rosa 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
  

Testemunhas : 
     

  
_______________________________________ 

 
_________________________________________________ 

Nome:  
   

Nome:  
  

  
RG: 

   
RG: 
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 Razão Social:  Policia Militar Do Estado De Minas Gerais  

CNPJ: 16.695.025/0001-97 

Endereço:  Rod. Papa João Paulo II, 4143 – Serra Verde, Belo Horizonte – MG, 31630-900 

TEL:  - 

Contato: Karine Morais 

E-mail: caahc2020@gmail.com 

Local de Entrega: Hospital de Campanha - Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG, 30510-000 

 

 

   
OBJETIVO: LOCAÇÃO DE GERADORES BACKUP ATENDIMENTO EMERGENCIAL (UNIDADE Expominas)   

 

 

   

   Valor Fixo Mensal  
 

Operação assistida, prevê a mão de obra técnica 24 horas por dia, todos os dias, que será responsável por 

prestar assistência total a todos os geradores locados na cia A Geradora.  

 

Nos valores apresentados acima estão inclusos geradores com 1º abastecimento de diesel, acessórios, tanques 

externo e transformadores. Em casos de reabastecimento de diesel, será cobrado R$ 4,50/L (quatro reais e 

cinquenta centavos/L). 

 

 

Qtd   Descrição   
Horas 

Contratadas   
Período   

Hora 

excedente   
Valor   

4   Geradores 500 KVA   Stand by   

Mensal 

19,49   

R$ 76.904,00 -   Acessórios -   -   

-  Operação Assistida   720 -   

 

  

Qtd   Descrição   
Horas 

Contratadas   Período   
Hora 

excedente   Valor   

1   Geradores 1100 KVA   Stand by   
Mensal 

39,73   
R$ 21.030,00 

-   Acessórios -   -   

 

ATENÇÃO:  

Será enviado duas torres de iluminação, com total 8.000 Watts para reforçar a iluminação externa do hospital 

de campanha, em caráter de cortesia***.  
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   Valor Mobilização e Desmobilização  
 

Valor de mobilização/instalação é pago apenas uma vez, na oportunidade do primeiro mês de medição.  

Valor de desmobilização/desmontagem é pago somente uma vez, ao término do contrato ou por ocasião da 

devolução dos equipamentos.  

 

Qtd   Descrição   Valor 

1   Mobilização/Instalação   R$ 15.300,00   

1 Desmobilização/desmontagem R$ 15.300,00 

Nos valores apresentados estão inclusos transporte, içamento de carga, combustível inicial, Mão de obra 

para Montagem, instalação, comissionamento e desmontagem.  

 

 

           *Prazo do contrato de 3 meses, podendo ser alterado.  

 

 

CONDIÇÕES DE FORNECIMETO:   

  1. Período Mínimo de Locação:   30 Dias   

   

2. Início da Locação   
O período de cobrança da locação inicia no momento da saída do 

equipamento da CONTRATADA   

3. Horas Excedentes à Locação:   
Todas as horas trabalhadas acima da contratada serão cobradas 

como horas-extras.   

4. Faturamento Mensal:   Emissão da nota dias uteis após a instalação. Nos meses 

subsequentes as notas serão emitido até o 5º dia útil. 

5. Faturamento Diária:   
Emissão da nota fiscal no terceiro dia após a entrega do 

equipamento (s).   

6. Condições de Pagamento:   21 (vinte e um) dias corridos após a emissão da nota fiscal   

7. Forma de Pagamento:   Boleto Bancário   

8. Disponibilidade do Equipamento:   Os equipamentos apresentados estão sujeitos à confirmação no ato 

da aprovação da proposta   
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9. Validade da Proposta:   7 (sete) dias a contar desta data   

 

   

10. Reajuste:   

Na hipótese do presente contrato vir a ser prorrogado por prazo 

superior a 12 (doze) meses, será o mesmo reajustado pelo índice do 

IGP-M, o qual deverá ser objeto de adiantamento escrito.   

   
11. Desmobilização   

A devolução antecipada do (s) equipamento (s) por decisão da 

CONTRATANTE permitirá a CONTRATATADA a cobrança de 30% a 

mais do valor da diária.   

12. Desmobilização Contratada:   
O período de cobrança será estendido por 48 horas após a solicitação 

de retirada.   

13. Desmobilização Contratante:   Caso não ocorra a devolução do equipamento no prazo contratado, a 

locação será considerada renovada automática.   

   
Lembramos que o contrato inicia no momento da saída do equipamento da CONTRATADA e somente se 

encerra com a entrada do equipamento nos depósitos da A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A, 

devendo acompanha-lo (s) da nota fiscal de emissão da CONTRATANTE. A devolução deverá ocorrer em dia 

útil, dentro do período de 08:00 às 16:00 de segunda a sexta.   

   
Observações:   

   
Nos valores supracitados estão inclusos os seguintes itens:   

Custos com manutenção preventiva a cada 240 horas de funcionamento e/ou observações periódicas feitas 

por técnicos especializados indicados pela contratada.   

   
Seguro para os equipamentos locados, nas seguintes condições:   

   

RISCOS COBERTOS   

   

Quaisquer acidentes de causa externa que resulte a perda total ou parcial do equipamento locado, roubo ou 

furto qualificado, acidentes durante o transporte do equipamento, içamento, carga e descarga.   

A contratação de companhia seguradora não eximirá o CLIENTE do dever de guarda do equipamento em local 

seguro, da responsabilidade financeira decorrente das situações eventualmente não cobertas pelo seguro 

contratado, bem como nas hipóteses nas quais, por culpa exclusiva do CLIENTE, ou de qualquer empregado, 

representante legal ou preposto seu, a companhia seguradora deixar de realizar o pagamento da indenização 

devida.   

   

RISCOS EXCLUÍDOS   

   

Ficam excluídos da cobertura a falha ou mau funcionamento do equipamento decorrente do uso inadequado 

e em desconformidade com as normas técnicas e orientações dos prepostos da LOCADORA, danos causados 

a pneus e câmara do equipamento, curto circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos, salvo se  
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ocorrer incêndio, furto simples sem emprego de violência ou desaparecimento inexplicável e simples 

extravio, e lucros cessantes.   

RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES:   

CONTRATATADA   

a) Disponibilizar à Contratante, o (s) Equipamento (s) em perfeitas condições de uso dentro do prazo e 

Condições contratados.   

    

    b) Check-in e Check-out do (s) equipamento (s)   

    

           c) manual técnico do (s) equipamento (s) quando solicitado.   

   

d) Promover a manutenção preventiva do (s) Equipamento (s), a cada 240 horas, com a troca dos insumos 

básicos tais eles: Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro de Ar e Óleo Lubrificante, além de uma 

inspeção visual em todo equipamento, realizando a troca sempre que necessário.   

   

e) Promover a manutenção corretiva do (s) Equipamento (s) locado (s), salvo nas hipóteses de má utilização 

do (s) Equipamento (s), pela Contratante, hipótese em que esta ficará responsável por todos os custos daí 

decorrentes. 

  

 

  
 

a) O equipamento deverá ser devolvido pela CONTRATANTE com nota fiscal de retorno de locação.   

   

b) Efetuar o pagamento na forma prevista na Cláusula Quinta, dentro do prazo acordado.     

  
c) Dar ciência à Contratada de quaisquer alterações e demais condições e/ou características do objeto deste 

Contrato, bem como, defeitos e irregularidades encontradas no (s) Equipamento (s) locado (s) quando da 

sua entrega pela Contratada ou a qualquer tempo quando se tratar de vício oculto, estabelecendo prazo 

para que a Contratada proceda com a regularização dos mesmos.   

    

CONTRATANTE 
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d) Não realizar qualquer modificação no (s) Equipamento (s) sem o prévio e expresso consentimento, por 

escrito, da Contratada, bem como não realizar qualquer serviço de manutenção no Equipamento (s) por 

conta própria ou por intermédio de terceiros sem o prévio e expresso consentimento, por escrito, da 

Contratada.   

     
e) Comunicar à Contratada toda e qualquer alteração em suas instalações que impliquem em aumento ou 

redução da demanda da energia ou que por ventura possam causar impacto nos serviços do objeto deste 

Contrato.   

    

f) Havendo necessidade de substituição, é imprescindível que seja feita consulta ao setor comercial para 

verificação da disponibilidade do equipamento, para evitarmos esperas demasiadas ou até impossibilidade 

de atendimento.   

    

g) Disponibilizar espaço suficiente em suas instalações para armazenagem e instalação de equipamentos e 

materiais necessários para o cumprimento de quaisquer obrigações assumidas neste Contrato.   

    

h) Responsabilizar-se pela guarda e vigilância do (s) Equipamento (s) locado (s), disponibilizando local seguro, 

e adequado, livre de intempéries, de qualquer tipo de pó abrasivo ou corrosivo, resíduos sólidos, neblina, 

vapores ou gases corrosivos, explosivos e outros.   

    

i) Em caso de perda, roubo ou extravio, indenizar a Contratada no (s) valor (es) do (s) Equipamento (s).   

    

j) Utilizar o (s) Equipamento (s) de acordo com as especificações e instruções fornecidas pela Contratada, 

respondendo pela sua manutenção em caso de má utilização.   

    

k) Informações do valor do horímetro quando solicitado pela CONTRATANTE   

    

l) Em caso de perda, roubo ou extravio, indenizar a Contratada no (s) valor (es) do (s) Equipamento (s).   

   

m) Fornecer combustível para o (s) Equipamento (s) locado (s), bem como acondicioná-los em local adequado, 

de acordo com as normas vigentes e realizar o abastecimento regular do grupo gerador, evitando a 

ocorrência de “pane seca”.   

    

           n) não se aplica   

    

p) Os riscos pessoais e materiais da Contratante e de terceiros, decorrentes da utilização do (s) Equipamento 

(s) serão de exclusiva e integral responsabilidade da Contratante, ficando expressamente pactuado que à 

Contratada NÃO poderá ser imputada qualquer responsabilidade por perda, atraso, prejuízos, lucros 

cessantes entre outros, sofridos pela Contratada e por terceiros, decorrente da referida utilização.   
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 A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.  
    CNPJ: 33.845.322/0002-71   

             Insc. Estadual: 001080819300-96   
         Endereço: rua Gardênia, nº 420   

Chácaras Boa Vista| Contagem | MG  
                 CEP: 32150-190 Telefone: (31) 3079-9200   

Proposta: PC-1-05092019 Data: 28/05/2020 

 

q) A Contratante não poderá ceder, sublocar ou emprestar o equipamento a terceiros, sem prévio e expresso 

consentimento da Contratada, nem tampouco transferi-lo do local indicado no preâmbulo deste 

instrumento.   

  
 

 

 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais   

Cordialmente,   

A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A   

Departamento Comercial   

Confirmamos os serviços ofertados nesta proposta, estando de acordo com a totalidade de seus termos e 

condições.   

   

   

   

  
A Geradora Aluguel de Maquinas S.A   

   

 

  
Contratante 
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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, 01 de julho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31 / 2020

JUSTIFICATIVA DE PROPOSTA VENCEDORA

 

Um dos serviços indispensáveis à operação do Hospital de Campanha é o de Locação,
Instalação e Manutenção Preventiva de Geradores, vez que são essenciais de suporte à
atenção à saúde de todos os usuários do citado estabelecimento.

 

Dada a importância desse serviço que visa garantir o fornecimento de energia elétrica ao
Hospital em caso de instabilidade ou interrupção abrupta pela rede da concessionária, não
havendo outro meio de produzí-la, 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 publicada, em
face da situação de emergência presumida decorrente da pandemia causada pelo novo
Coronavírus 2019.

 

Neste contexto, não obstante a permissão 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 (16275909 e 16276070). Nestes termos, foram consultados os fornecedores no
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado (CAGEF).

 

Das consultas realizadas, a empresa CIA GERADORES declinou da participação
fundamentando sua resposta na ausência de capacidade em atender a quantidade e potência
solicitadas no Termo de Referência (14964274); a empresa LOC LINE apresentou proposta no
valor global de R$ 339.000,00 (14964372); a empresa A GERADORA apresentou proposta no
valor global de R$ 324.402,00, sendo de R$ 293.802,00 da locação e R$ 30.600,00 de
mobilização e desmobilização (14964503); a empresa PROJEMAC apesentou proposta no
valor global de R$ 465.000,00 (14964576) e a empresa MEGAVOLT apresentou proposta com
valor global de R$ 292.500,00 (14964439).

 

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
propostas constantes do processo retrocitado, o salário 
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Isto posto, considerando que a empresa em comento 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.

 

Em face de todo o exposto, a contratação da empresa MEGAVOLT SOLUCOES EM
GERADORES DE ENERGIA EIRELI, CNPJ: 09.719.663/0001-35, resta justificada por razões
de fato e de direito, ser a mais acertada decisão da Administração no caso concreto.

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 03/07/2020, às 18:47, 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
16216574 e o código CRC 7716599C.

Referência: Processo nº 1250.01.0003001/2020-15 SEI nº 16216574
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO  - CAA-HC

MINUTA DE CONTRATO nº _______/2020       COMPRAS nº         /2020

Contrato  de  prestação  de  serviços  que  entre  si
celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio do
Centro   Apoio  Administrativos  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 31/2020 (Processo de Compra nº ---/2020),
tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO
E  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  DE  GERADORES,  POR  UM  PERÍODO  DE  03  (TRÊS)  MESES,
MEDIANTE  CONTRATO,  PARA O  HOSPITAL  DE  CAMPANHA DE  MINAS  GERAIS,  CONFORME
QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
e proposta comercial da empresa. 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 Soares Figueiredo de Castro, Maj PM

Nº Polícia   124.713-9            e              CPF nº  917.479.456-68

CONTRATADA: 

ENDEREÇO:                                 , Nr           ,Cidade .                                CEP:

Telefax; (__)                    E-mail: 

CNPJ:               

CPF:                                           

 Representante Legal: 

CPF:                                                               RG:
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Cláusula Segunda - DO OBJETO

Este  contrato  tem  por  objeto  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA ESPECIALIZADA EM  LOCAÇÃO,

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADORES, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS)

MESES PARA O  HOSPITAL DE  CAMPANHA DE  MINAS  GERAIS,  conforme  as  especificações  e

detalhamentos consignados no termo de referência da Dispensa de Licitação supracitada e na proposta

comercial da Contratada, os quais são partes integrantes desse contrato.

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, sendo os seguintes preços unitários por item:

ITENS DA DISPENSA

Código SIAD Especificação Sucinta Total de Equipamentos 

12726 LOCAÇÃO DE GRUPO
MOTO GERADOR 

05 

3.1.1 Trata-se de um equipamento utilizado no fornecimento de energia elétrica geralmente durante perío-
dos onde não apresentam energia, recorrido quando não há nenhum outro meio de se produzir energia
elétrica. O Grupo Gerador será utilizado em regime de emergência para atendimento às cargas do Hospi -
tal de Campanha quando houver falta de energia elétrica pela concessionária.

3.1.2 Os grupos geradores deverão ligar automaticamente e e no menor tempo possível, imediatamente
após a interrupção de fornecimento de energia por parte da concessionária.

3.1.3 O contrato de locação irá prever que, no caso de defeitos, ficam estabelecidas manutenções correti-
vas por demanda, cuja mão de obra, materiais e equipamentos ficará a cargo da CONTRATADA. Além
disso, a manutenção preventiva deverá ser realizada, obedecendo os prazos e itens especificados pelo
fabricante do equipamento, porém as atividades a seguir deverão ser executadas sem prejuízo às previs -
tas pelo fabricante. Da mesma forma, a manutenção corretiva será demandada pela CONTRATANTE, em
regime de atendimento 24x7(vinte e quatro horas por dia, durante os sete dias da semana) na observân-
cia de algum problema no funcionamento do equipamento ou a partir de detecção de defeitos em uma
das manutenções preventivas.

3.1.4 A contratação estabelecerá, ainda, que todas as peças e componentes do grupo gerador, objeto
deste contrato que se fizerem necessárias a manutenção, serão custeadas pela CONTRATADA, sendo
contempladas os seguintes itens abaixo:
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a) Instalação do equipamento no local indicado neste termo;

b) abastecimento e reabastecimento sempre que necessário;

c) desmobilização após o término do contrato e;

d) acompanhamento técnico em período integral.

 

3.2 COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADES

3.2. 1 GERADOR DE 1.500kVA PARA ALIMENTAR PARTE DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

- Quantidade de geradores: 01

- Potência de cada gerador: 1.500kVA
- Tensão de saída: 127/220V
- Quantidade de fases: 3
- Motor diesel;
- Tanque combustível auto sustentado 500 litros;
- Proteção automática para sobrecorrente, sobre ou subtensão, subfrequência, sobrecarga e curto-circui-
to;
- Cada gerador deverá vir com 1 Quadro de Transferência Automático (QTA);
- Para cada gerador, deverão ser fornecidos 100 metros de cabo/fase, e 100 metros de cabo para o neu-
tro, para interligação do gerador até subestação;
O cabo fornecido deverá ser dimensionado de acordo com a carga total do gerador.
- Manual técnico de instalação, operação e manutenção.

 
3.2. 2 GERADORES DE 500kVA SENDO 01 GERADOR DE 500kVA PARA CADA PAVILHÃO E 01
GERADOR RESERVA:

- Quantidade de geradores: 04
- Potência de cada gerador: 500kVA
- Tensão de saída: 127/220V
- Quantidade de fases: 3
- Motor diesel;
- Tanque combustível auto sustentado 500 litros;
- Proteção automática para sobrecorrente, sobre ou subtensão, subfrequência, sobrecarga e curto-circui-
to;
- Cada gerador deverá vir com 1 Quadro de Transferência Automático (QTA);
- Para cada gerador, deverão ser fornecidos 30 metros de cabo por fase, e 30 metros de cabos para o
neutro, para interligação do gerador até subestação;
O cabo fornecido deverá ser dimensionado de acordo com a carga total do gerador.
- Manual técnico de instalação, operação e manutenção.
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3.3 CONSIDERAÇÕES PARA LOCAÇÃO:

Durante a contratação deverão ser realizadas pela CONTRATADA as manutenções preventivas e correti -

vas no regime de 24x7x2 (vinte e quatro horas por dia, durante os sete dias da semana, inclusive feria-

dos, com prazo de atendimento ininterrupto), deixando um operador, full time, no local da instalação. Esse

técnico deverá ser habilitado a fazer qualquer intervenção no gerador, caso o gerador não ligue automati-

camente em caso de falta de energia da concessionária.

3.5.1 Durante o período da contratação, a contratada deverá manter  os Geradores abastecidos.

Cláusula Quarta- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com prestação do serviço especificado ocorrerão por conta das dotações orçamentárias no

1251.10.302.026.1078.0001.339039.19.95.1.0, 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

O pagamento será efetuado Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Centro de Apoio Administrativo

(CAA-HC) através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficiário

em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos  contados a partir da

data do recebimento definitivo dos serviços e aceite pela CPARM, a crédito do beneficiário em instituição

financeira  credenciada  pelo  Estado,  em  agência  e  conta  bancária  indicada  pela  contratada  em  sua

proposta e na Nota Fiscal, se não houver outro prazo estabelecido no Anexo I, de acordo com o art. 1º do

Decreto  Estadual  nº  40.427  de  21  de  junho  de  1999.,  pela  CONTRATANTE,  acompanhado  dos

documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

§  1º  Caso  ocorra,  a  qualquer  tempo,  a  não  aceitação  dos  serviços  o  prazo  de  pagamento  será

interrompido e reiniciado após a correção pela contratada.

§ 2º Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado

acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com

a variação “pro-rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 3º Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada,  o

decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data em
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que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

§ 4º Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a execução do objeto,

a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o

pagamento se referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva comprovação da

execução do objeto, se houver.

§ 5º Indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação

própria: o número do empenho, o número do processo, o número do item entregue, a quantidade

correspondente a cada lote, o prazo de validade e o prazo de garantia do produto.

§ 6º A Administração receberá o DANFE juntamente com o objeto 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 Federaldo Brasil) e a concessão da

Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica Secretaria da Fazenda o Portal Nacional

da NF-e. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.

§ 7º 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 CONTRATANTE.

§ 8º A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

§9º Eventuais  situações  de  irregularidades  fiscal  ou  trabalhista  da  contratada  não  impedem

pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção

das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

§ 10º Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico

serão  fornecidas  pela  Central  de  Atendimento  aos  Fornecedores  por  meio  do  e-  mail:

cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br.

Cláusula Sexta -  DAS OBRIGAÇÕES 

I- DA CONTRATADA

a) Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões estabelecidos,
vindo a responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de  sua  culpa  ou  dolo,  nos  termos  da  legislação  vigente,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme especificado
no art. 70 da Lei nº 8.666/1993; por todas as obrigações decorrentes desta contratação;

b)  Fornecer todo equipamento e material especificado e outros itens que vierem a ser necessários para
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o pleno funcionamento do sistema;
c) Fornecer  toda  instalação,  incluindo  cabeamento  do  gerador  até  a  subestação,  quadro  de

transferência  automática  e  demais  serviços  que  vierem  a  ser  necessários  para  o  pleno
funcionamento do sistema;

d) Executar todos os testes necessários;
e) Apresentar laudo de funcionamento do sistema;
f) Enviar ART de instalação.
g) Documentos a serem apresentados junto com a Proposta Comercial:

I - Cronograma para a execução da prestação dos serviços, exigível na assinatura do contrato.

II - Deverá ser apresentado no mínimo um atestado de prestação de serviços para comprovação
de aptidão e desempenho de atividade pertinente compatível em características, quantidade e
prazo com o objeto da Dispensa de Licitação, atestando a capacidade técnica para atendimento
ao  objeto  desta  dispensa,  constando  que  a  licitante  vem  prestando  ou  prestou  serviços,
satisfatoriamente.

h) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou distrital
e  municipal,  como  também  assegurar  os  direitos  e  cumprimento  de  todas  as  obrigações
estabelecidas pela legislação, inclusive quanto aos preços oferecidos na proposta;

i) Prestar  os  serviços  contratados  com padrão  de  qualidade,  regularidade,  segurança,  atualidade,
eficiência, evitando a interrupção do serviço;

j) Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários
advocatícios resultantes de ações judiciais a que a CONTRATANTE for compelida a responder, no
caso  de  os  serviços  prestados  por  força  deste  Contrato  violarem,  por  culpa  exclusiva  da
CONTRATADA, direitos de terceiros;

k) Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou anormal
que ocorra durante a vigência deste Contrato, para a adoção das medidas cabíveis, prestando os
esclarecimentos julgados necessários;

l) Responsabilizar-se  por  quaisquer  consequências  oriundas  de  acidentes  que  excepcionalmente
possam vitimar seus empregados nas dependências da CONTRATANTE, quando do desempenho
dos serviços atinentes ao objeto deste Contrato, ou em conexão com ele, devendo adotar todas as
providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;

m) Apresentar os empregados que desempenharão suas tarefas identificados por crachás, uniformes e
munidos dos equipamentos de proteção e segurança que se fizerem necessários;

n) Observar integralmente as disposições legais pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho, bem
como toda legislação correlata em vigor ou que vier a ser criada, inclusive medidas ou ordens de
serviço emitidas pelo CONTRATANTE nesta matéria;

o) A  CONTRATADA  será  responsável  pelo  transporte  de  quaisquer  equipamentos  em  caso  de
necessidade de reparos em oficinas externas, como também pela limpeza de toda a área após a
conclusão dos trabalhos de manutenção, inclusive a retirada e destinação correta de toda a sucata.

p) Prestar serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, utilizando pessoal especialmente treinado,
habilitado  a  manter  os  equipamentos  devidamente  ajustados  e  em  perfeitas  condições  de
funcionamento e de segurança;

q) A CONTRATADA obriga-se a não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 anos;

r) A CONTRATADA se obriga a manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da
constituição social  ou do estatuto,  conforme o  caso,  principalmente em caso de modificação de
endereço e contato, sob pena de infração contratual.
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s) Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  CONTRATANTE,  obrigando-se  a
atender as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados;

t) Providenciar  a  imediata  reparação,  correção,  remoção  ou substituição,  total  ou  parcial,  às  suas
expensas, de serviços prestados, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de
execução inadequada;

u) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros,  decorrentes de
ação  ou  omissão,  culposa  ou  dolosa,  sua  ou  de  seus  empregados,  imprudência,  imperícia  ou
negligência,  quando  da  execução  dos  serviços  prestados,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

v) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus técnicos, durante a
execução dos serviços, ainda que a falta seja praticada nas dependências da CONTRATANTE;

w) Não veicular publicidade acerca da contratação, salvo mediante prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE;

x) Prestar  informações  e  esclarecimentos  solicitados  pela  CONTRATANTE  em  prazo  inferior  a  48
(quarenta e oito) horas;

y) Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão do contrato,
as informações relativas ao ambiente onde será prestado o serviço.

z) Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato
aa) Atender  às  exigências  do  presente  termo  de  referência  quanto  aos  produtos  e  serviços,  nas

condições,  quantidades  e  prazos  de  entrega,  não  podendo  alegar  como  justificativa  para
inadimplência contratual problemas relacionados à sua capacidade de produção e distribuição.

bb) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões de até cinquenta por cento
do valor inicial, atualizado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como o previsto
no art. 4º -I da Lei 13.979/2020.

cc) Manter,  durante toda a vigência do contrato,  em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas,  devendo  comunicar  à  Contratante,
imediatamente qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato ou instrumento
equivalente.

II - DA CONTRATANTE

a) Providenciar  o  acesso  ao  pessoal  devidamente  credenciado  pela  CONTRATADA,  para  as
atividades de instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, respeitadas as normas de
segurança interna da CONTRATANTE;
b)  Proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa
cumprir as condições estabelecidas neste Contrato;
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
credenciados pela CONTRATADA, atinentes ao objeto contratual;
d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato;
e) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada nos serviços prestados;
f) Assegurar-se  da  boa  prestação  dos  serviços,  verificando  sempre  o  seu  bom desempenho  e
qualidade;
g) Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pela  CONTRATADA,  inclusive  quanto  à
continuidade da prestação dos serviços, que não devem ser interrompidos;
h) Emitir  pareceres  sobre  os  atos  relativos  à  execução  do  Contrato,  em  especial  quanto  ao
acompanhamento e à fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas nas
especificações e à aplicação de sanções.

Anexo MINUTA DE CONTRATO GRUPO GERADOR (16438703)         SEI 1250.01.0003001/2020-15 / pg. 63



Cláusula Sétima – DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA 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, de

acordo com a necessidade e conveniência da administração, por um período de 3 (três) meses, podendo

ser prorrogado sucessivos períodos, conforme estabelece a Lei Federal 13.979/2020.

O recebimento do objeto do presente Termo de Referência o será atestado pelos fiscais do contrato que

adotarão os seguintes procedimentos:

a) Recebimento provisório: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e do presente

Termo de Referência e da proposta respectiva, a CONTRATANTE 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;

b) Recebimento definitivo: após recebimento provisório, estando o objeto nos exatos termos contrato

administrativo, será efetivado o recebimento definitivo, mediante expedição de termo circunstanciado e

recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas em vigor.

II- Caso fique constatada a irregularidade na entrega, a CONTRATADA, após comunicação do fiscal,

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

III- Em  caso  de  irregularidade  não  sanada  pela  CONTRATADA,  o  fiscal  reduzirá  a  termo  os  fatos

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

IV- 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 no Edital.

V- O não cumprimento do serviço, no que se refere à entrega dos serviços em desconformidade com as

especificações constantes da Dispensa da Licitação e seus anexos, obriga a contratada a providenciar

sob suas expensas a substituição/reparação destes no prazo estipulado pela administração.

VI- Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a CPARM reduzirá a termo os fatos ocorridos

e encaminhará à contratante para aplicação de penalidades.
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Cláusula Oitava - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, 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 nº 8.666/93, além

da previsão do art. 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08, a

saber:

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o

descumprimento  do  contrato  e  outras  obrigações  assumidas,  e  a  determinação  da  adoção  das

necessárias medidas de correção;

II – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes percentuais:

a) 0,3% (zero vírgula três décimo por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do bem

entregue com atraso;

b) 20% (dez por cento) sobre o valor do bem entregue com atraso, no caso de atraso superior a 30 (trinta)

dias;

III – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento)

sobre o valor do bem não entregue, ou entregue com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao

uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas;

IV  -  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  DE  PARTICIPAÇÃO  EM  LICITAÇÃO  E  IMPEDIMENTO  DE

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12, da Lei Estadual

nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08;

V - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA ESTADUAL,  enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que seja

promovida a reabilitação perante a própria  autoridade que aplicou a penalidade,  que será concedida

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua ação omissão, e

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

§1º As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de

controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.

§2º A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme disposto no

§ 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12;

§3º O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão de Documento

de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo Administrativo Punitivo (PAP),

com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

§4º O  valor  da  multa  aplicada  será  corrigido  monetariamente  por  meio  da  taxa  SELIC,  a  partir  da
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constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE com

o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.

§5º Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasião da

COBRANÇA ADMINISTRATIVA,  o  valor  poderá  ser  descontado de eventuais  pagamentos  ainda não

efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.

§6º O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

§7º Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força

maior ou caso fortuito.

§8º  Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos meteorológicos de

vulto,  atos  de  inimigo  público,  guerra,  revolução,  bloqueios,  perturbações  civis,  ou  acontecimentos

assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes;

§9º A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o

atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE,

que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

§10 A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a

Administração Pública Estadual -  CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela aplicação da

sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto

Estadual no 45.902/12.

Cláusula Nona - DA GARANTIA CONTRATUAL
10.1 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 15

(quinze) dias corridos, a partir da assinatura do contrato.

10.2 O prazo 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 entregar a garantia contratual no prazo definido, que poderá ser aceita ou não pelo CAA-HC.

10.3 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.

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

contratual.

10.4 Na hipótese de prorrogação ou aditamento do contrato, a contratada deverá renovar a garantia em
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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.

10.5 A garantia  assegurará,  qualquer  que  seja  a  modalidade  escolhida,  o  pagamento  de  Prejuízos

advindos do não cumprimento do objeto do contrato; bem como de qualquer dano causado na instalação

ou retirada de aparelhagem. 

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–– VEDAÇÕES

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 DO CONTRATO

6.1 A vigência do contrato será de três meses, a partir da instalação dos equipamentos.

Anexo MINUTA DE CONTRATO GRUPO GERADOR (16438703)         SEI 1250.01.0003001/2020-15 / pg. 67



6.2 A previsão da possibilidade de prorrogação contratual se justifica em razão de o objeto se enquadrar

como serviço de natureza contínua, tendo em vista que compreende a prestação do serviço (obrigação de

fazer), sendo um serviço auxiliar, necessário, cujo desempenho de suas atribuições, ou interrupção pode

vir a comprometer as atividades.

6.3 O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados a partir da data de publicação do

resumo do contrato no Diário Oficial do Estado, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da si-

tuação de emergência de saúde pública, com fulcro no art.4º -H da Lei Federal nº 13.979/2020, caso se-

jam preenchidos os requisitos abaixo, enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela

autoridade competente e o objeto tenha sido executado regularmente;

6.4 Esteja formalmente demonstrado que a forma de execução do objeto tem natureza continuada;

6.5 Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços

tenham sido prestados regularmente;

6.6 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na execução

do objeto;

6.7 Prestação regular dos serviços;

6.8 Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais, exceto quanto a penalida -

des aplicadas por atraso na entrega da garantia;

6.9 Manutenção do interesse pelo CAA-HC na realização do serviço;

6.10 Concordância expressa da contratada pela prorrogação.

6.11 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administra-

ção;

6.12 Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e

6.13 Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

6.14 A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

6.15 O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações, bem como acrésci-

mos e/ou supressões, mediante Termo Aditivo, conforme art. 65 da Lei federal 8.666/93, bem como le-

vando-se em consideração o disposto no art. 4º-I da Lei Federal 13.979/2020, bem como levando-se em

consideração o disposto no art. 4º-I da Lei Federal 13.979/2020

Cláusula Décima Terceira - DA FISCALIZAÇÃO

15.1 O CAA-HC através dos funcionários e com o apoio dos Engenheiros especialistas e Técnicos do

Hospital Militar da PMMG serão responsáveis pela fiscalização no que tange à avaliação dos elementos
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técnico-operacionais e reportarão à Chefia Administrativa qualquer ato que importe em violação aos ter-

mos fixados no presente Termo de Referência.

15.2 Cabe aos setores que utilizam diretamente os gases na pessoa de 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 pre-

sente Termo de Referência.

Cláusula Décima Quarta - 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 Quinta- DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei nº 8.666/93, desde

que devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente.

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 Sexta - DO REAJUSTAMENTO

Os preços não poderão ser reajustados durante a vigência deste contrato. 

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

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
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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°  866/93,  no  termo de

referência, na Lei 13.979/2020, do Decreto Estadual 113/2020,  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 de 21/06/1993.

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.

Belo Horizonte, de                       _de                            

Wanderson Souza Figueiredo de Castro, Maj
PM

CONTRATANTE

 Flávia Cunha Dias

Anexo MINUTA DE CONTRATO GRUPO GERADOR (16438703)         SEI 1250.01.0003001/2020-15 / pg. 70



TESTEMUNHA

Chefe da Seção de Manutenção Predial do
Hospital de Campanha 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: 80/2020 - 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 de locação, instalação e manutenção preventiva de geradores 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
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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
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 de locação,
instalação e manutenção preventiva de geradores para o Hospital Campanha de Minas
Gerais para o Hospital Campanha de Minas Gerais, conforme especificados no termo de
referência.

            Consta da justificativa para contratação, no termo de referência, que “Considerando
ainda que tais instalações estão sujeitas as interrupções no funcionamento de energia elétrica
pela concessionária local, por diversos motivos, sejam por problemas técnicos nos
alimentadores, chuvas fores, acidentes, etc. Caso ocorram tais falhas de energia em níveis de
tensão fora dos padrões exigidos pela ANAEEL, este escopo tem como objetivo suprir de
forma segura o fornecimento de energia elétrica, utilizando fonte de alimentação alternativa
(grupo gerador), mantendo assim o correto funcionamento das instalações elétricas do
Hospital de Campanha, de forma a manter os níveis de tensão exigidos pela ANAEEL. Este
termo tem o objetivo de assegurar a prestação dos serviços de locação e manutenção
preventiva, com fornecimento de combustível, óleos lubrificantes, mão de obra e reposição de
quaisquer componentes novos e originais relativamente aos equipamentos que compõem os
grupos geradores a serem locados para o Hospital Campanha do Estado de Minas Gerais,
com a finalidade de manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento.”.
            Assim, conforme descrito pela equipe técnica que elaborou o termo de referência, a
contratação de serviço especializado de locação, instalação e manutenção preventiva
de geradores para o Hospital Campanha, conforme especificados no termo de referência, é
essencial para o funcionamento do referido Hospital, 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.
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            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.

  

            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
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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.

 

            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
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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
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:
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 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 deverão ser realizados de forma
ampla, com a solicitação de orçamento a diversas empresas.  E a empresa escolhida pelo
Ordenador de despesas deverá ser a  que possui o melhor preço obtido, além da concordância
em atender a todas as exigências e quantidade constantes no Termo de Referência, e a
escolha deverá ser justificada por ele. Esclarece que quando foi solicitado o presente parecer
não se encontravam nos autos os orçamentos ou justificativa de escolha por parte do
Ordenador, diante disso tais documentos não foram analisados pelo jurídico.

 

            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.

 

            A Resolução nº 3720/2003-CG em seu art. 3º, elenca os documentos que devem estar
presentes na dispensa de licitação em relação à 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 para a contratação de serviço especializado de locação,
instalação e manutenção preventiva de geradores para o Hospital Campanha de Minas
Gerais, tendo em vista a necessidade e a pandemia, tal contratação nos moldes do termo de
referência estaria observando os princípios da moralidade, da legalidade, da finalidade e da
eficiência e atendendo 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 de locação, instalação
e manutenção preventiva de geradores para o Hospital Campanha de Minas Gerais, tudo
em quantidade e conformidade com o termo de referência elaborado pela equipe técnica, por
estar em consonância com os dispositivos legais de regência. Ressalva-se que os documentos
exigidos pelo art. 3º da Resolução nº 3720/2003-CG, não estão disponíveis, assim a aprovação
do processo de dispensa de licitação está condicionado à apresentação de todos os
documentos conforme determina a legislação, dentro da validade e das exigências.

 

Parecer Jurídico Parecer Jurídico 80/2020 (16216732)         SEI 1250.01.0003001/2020-15 / pg. 77



            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.

 

                 Belo Horizonte, 30 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 01/07/2020, às 13:02, 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
16216732 e o código CRC 08837791.

Referência: Processo nº 1250.01.0003001/2020-15 SEI nº 16216732
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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 1250.01.0003001/2020-15

Belo Horizonte, 01 de julho 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 Locação,
Instalação e Manutenção Preventiva de GERADORES para o citado Hospital, e, feita uma
análise prévia dos orçamentos de mercado, o objeto será fornecido pelas empresas
MEGAVOLT SOLUCOES EM GERADORES DE ENERGIA EIRELI, inscrita no CNPJ:
09.719.663/0001-35.

 

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 03/07/2020, às 18:50, 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
16217218 e o código CRC 91D71ED2.

Referência: Processo nº 1250.01.0003001/2020-15 SEI nº 16217218
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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, 01 de julho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/ 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 0042 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADORES para o Hospital Campanha de Minas Gerais.

 

BENEFICIÁRIO: MEGAVOLT SOLUCOES EM GERADORES DE ENERGIA EIRELI, CNPJ
09.719.663/0001-35.
 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 292.500,00 (Duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais).

 

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: 1251.10.302.026.1078.0001.339039 19.0.95.1.

 

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 06/07/2020, às 18:01, 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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16217250 e o código CRC 6003E247.

Referência: Processo nº 1250.01.0003001/2020-15 SEI nº 16217250
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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, 01 de julho de 2020.

  

ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/ 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 0042 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE GERADORES para o Hospital Campanha de Minas Gerais.

 

BENEFICIÁRIO: MEGAVOLT SOLUCOES EM GERADORES DE ENERGIA EIRELI, CNPJ
09.719.663/0001-35.

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 292.500,00 (Duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais).

 

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: 1251.10.302.026.1078.0001.339039 19.0.95.1.

 

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
06/07/2020, às 19:05, 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
16217415 e o código CRC 8E836558.

Referência: Processo nº 1250.01.0003001/2020-15 SEI nº 16217415
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo terça-feira, 07 de Julho de 2020 – 19 
JuStIFICAtIvA DA QuEBrA DA orDEM CroNoLoGICA

Policia Militar de Minas Gerais – Primeira regiao de Policia Militar – Centro de Apoio Administrativo
CAtEGorIA III – PrEStACAo DE SErvICoS

Mes/Ano CNPJ Razao Social Data da exigibilidade Justificativa valor

04/2020 09.326.074/0001-97 MArIZA JuvÊNCIA ANDrADE SILvA 19/05/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a 
integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da 
prestacao de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 41º BPM)

r$ 6 .062,40

04/2020 09.326.074/0001-97 MArIZA JuvÊNCIA ANDrADE SILvA 18/05/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integri-
dade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao 
de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 22º BPM)

r$ 4 .041,60

02/2020 09.326.074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA 25/05/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integri-
dade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao 
de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 16º BPM)

r$ 5 .119,36

01/2020 09.326.074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA 29/05/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integri-
dade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao 
de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 16º BPM)

r$ 5 .286,08

04/2020 10.999.443/0001-91 SErvICE FErNANDES LtDA 19/05/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integri-
dade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao 
de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (servico de conservação e limpeza do 1º BPM)

r$ 6 .308,26

04/2020 21.310.343/0001-22 CAMPoS E PIMENtEL SEGurANÇA LtDA - ME 12/05/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integri-
dade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao 
de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (servico de conservação e limpeza das dependencias do CAA/ 1ª RPM)

r$ 1 .984,27

04/2020 21.310.343/0001-22 CAMPoS E PIMENtEL SEGurANÇA LtDA - ME 15/05/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integri-
dade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao 
de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (servico de conservação e limpeza das dependencias do 13 BPM)

r$ 6 .285,54

Quartel em Belo Horizonte, 06 de Julho de 2020
vanderlan Hudson rolim, ten Cel PM

Ordenador de Despesas / CAA – 1ª RPM
Frank Teixeira Valério, 2 SGT PM
Responsável Técnico Substituto

28 cm -06 1371862 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
PMMG–15ª rPM . Pregão Eletrônico .objeto: Contratação de servi-
ços de confecção e instalação de móveis planejados, serviços de pin-
tura de parede e aplicação de resina em poliuretano no piso da SAS da 
15ªRPM, conforme especificações constantes no Edital, do Processo de 
Compra nº 1259970-009/2020. Propostas: envio ao Portal de Compras/
MG, entre 08:30h de 08/07/2020 até às 08:30h de 21/07/2020. Abertura 
da sessão: às 09:00h de 21/07/2020. Site: www.compras.mg.gov.br

2 cm -06 1372066 - 1

tErMo ADItIvo
PMMG–CSC-SAÚDE x CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONTO-
LÓGICA LEONEL LTDA-ME. Pregão presencial 02/2019. Contrato 
02/2012. 3º Aditivo. Objeto: Revisão contratual.

1 cm -06 1371695 - 1

AvISo DE EDItAL
PMMG-CPE, Pregão Eletrônico N° 11/2020; Processo de compra 
Nº1259965.000034/2020; contratação de serviço de reprografia com 
estimativa de consumo mensal de 30 .000 cópias, incluso o forneci-
mento de 05 equipamentos multifuncionais 38ppm e 03 equipamentos 
multifuncionais 55ppm para atender as unidades subordinadas ao CPE; 
Envio de propostas até às 08h59min de 16/07/2020. Data do pregão 
16/07/2020 às 09 horas. www.compras.mg.gov.br.

2 cm -06 1371776 - 1

ExtrAto DE PuBLICAÇÃo DE CoNtrAto
PMMG - 9ª rPM x Ponto Limpo Serviços Ltda - EPP, CNPJ: 
15.625.964/0001-00. Contrato SIAD N. 009251410/2020. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e desin-
fecção química em caixa d’água no 53º BPM em Araguari/MG, que 
serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 
Valor Total: R$ 870,00. Vigência: 31/12/2020.

2 cm -06 1371871 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG – CSA-TIC - Contrato nº 9.251.855/2020 – Pregão eletrô-
nico nº 172/2019, celebrado com a empresa Motorola Solutions Ltda; 
objeto: aquisição de 238 unidades de rádios Digitais portáteis, valor 
total R$ 935.087,72. Vigência a partir de 07/07/2020.

1 cm -06 1371890 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
PMMG – 11ª RPM. Pregão eletrônico nº 1257654 24/2020; objeto: 
Contratação de empresa parafornecimento de materiais de construção 
para reforma da 67ª Cia PM em Montes Claros/MG. Conforme Edital. 
Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 14h de 08/07/2020 
até às 08h59min de 21/07/2020. Sítio: www.compras.mg.gov.br

2 cm -06 1371882 - 1

rESuLtADo DE LICItAÇÃo
PMMG – EM4RPM. Pregão Eletrônico 09/2020, Processo SEI nº 
1250.01.0003804/2020-62. Processo de Compra nº 17/2020, Unidade 
de compra nº 1253828 . objeto: Aquisição de cadeiras e poltronas para 
modernização do COPOM da 4ª Região da Polícia Militar em Juiz de 
Fora-MG, conforme Edital. Pregão realizado dia 06/07/2020, através 
do Portal de Compras/MG, site www.compras.mg.gov.br. Licitante 
vencedor do Lote: CNPJ 18.335.298/0001-56 – POP MOVEIS PARA 
ESCrItÓrIo EIrELI, valor total do lote: r$ 62 .795,00 . Constata-
das as regularidades dos atos procedimentais, a presente licitação foi 
homologada e concluída, Juiz de Fora, 06 de Julho de 2020, Alessan-
dro Heleno Bernardo, ten Cel PM, ordenador de Despesas da 4ª rPM 
– PMMG .

3 cm -06 1371929 - 1

ExtrAto DE CoNvÊNIoS 
PMMG – 12º BPM x Prefeitura de Capetinga/MG. Convênio nº15/2017 
-1º termo Aditivo Suplementar . objeto: Logística para o policiamento 
ostensivo. Vigência: 01/07/2020 a 31/12/2020.
PMMG – 43º BPM x Prefeitura de Guaxupé/MG. Convênio nº10/2020 
- objeto: Cooperação mútua para implementação dos dispositivos e 
competências estabelecidas pelo CTB no Município de Guaxupé/MG 
. Vigência: 01/05/2020 a 31/12/2020.
PMMG – 43º BPM x Prefeitura de São Pedro da União/MG. Convê-
nio nº06/2017 -1ºTermo Aditivo Suplementar. Objeto: Logística para o 
policiamento ostensivo. Vigência: 01/07/2020 a 31/12/2020.

ExtrAto DE CESSÃo DE uSo
PMMG - 12º BPM x Prefeitura de São João Batista do Glória/MG. Ces-
são de Uso. Objeto: Camionete MMB/L200 Triton Sport, 2020/2020, 
placa RFD-1A16. Vigência: 01/07/2020 a 30/06/2025.

4 cm -06 1371886 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
PMMG – 11ª RPM x Município de Olhos d’Água/MG; 1º termo aditivo 
ao convênio nº 08/2017; Objeto: alterar a Cláusula Quarta – ‘Do Valor’ 
e alterar o Plano de Trabalho do Convênio firmado entre as partes em 
20/02/2017; novo valor total do convênio: R$ 126.000,00; assinatura: 
03/06/2020.

2 cm -06 1371928 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
PMMG/CSA-TIC. Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planeja-
mento nº 1259999 195/2020. Objeto: Aquisição de Impressoras multi-
funcionais jato de tinta colorida, de acordo com especificações técnicas 
descritas no Edital . Encaminhamento das propostas comerciais para o 
Portal de Compras/ MG: até dia 20/07/2020 às 08h55min. A íntegra do 
edital e outras informações pelo telefone 31-2123-1103 . Edital disponí-
vel no site www .compras .mg .gov .br e www .pmmg .mg .gov .br

2 cm -06 1371973 - 1

ExtrAto DE Ato DE DISPENSA DE LICItAÇÃo
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação nº 31 / 2020 - 
0250073. OBJETO: Contratação de empresa especializada LOCA-
ÇÃo, INStALAÇÃo E MANutENÇÃo PrEvENtIvA DE GErA-
DorES para o Hospital Campanha de Minas Gerais . BENEFICIárIo: 
Processo de Compra nº 42 - MEGAvoLt SoLuCoES EM GErA-
DORES DE ENERGIA EIRELI, CNPJ 09.719.663/0001-35; ENQUA-
DrAMENto 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 SItu-
AÇÃo 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 publicação do extrato do contrato; 
vALor totAL EStIMADo: r$ 292 .500,00 .

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG/CAA-HC X CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - CNPJ 
08.090.765/0001-71; Contrato nº 9251927 / 2020 0250073; OBJETO: 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
limpeza, desinfecção e esterilização por vapor saturado e óxido de eti-
leno de equipamentos e produtos médico-hospitalares do Hospital de 
Campanha do Governo do Estado de Minas Gerais; Vigência: 03 (três) 
meses contados a partir da publicação do extrato do Contrato; VALOR 
totAL EStIMADo: r$ 3 .037 .272,48 .

6 cm -06 1372113 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

DEPArtAMENto DE trÂNSIto DE MINAS GErAIS
ExtrAto Do CoNtrAto Nº 9251381

Partes: EMG/Polícia Civil, através do Departamento de Trânsito de 
Minas Gerais–Detran/MG e a Empresa Imply Rental Locação de Equi-
pamentos e Serviços Ltda . objeto: serviços locação de equipamentos de 
informática, prestação de serviços técnicos especializados para forneci-
mento de solução de autoatendimento, abrangendo: a locação, entrega e 
instalação de equipamentos, a cessão do direito de uso de softwares vol-
tados à operação e gestão deste ambiente, o fornecimento de serviços 
de suporte técnico, manutenção e assistência técnica e o fornecimento, 
sob demanda, de serviços de desenvolvimento, customização e evolu-
ção de funcionalidades para a solução de autoatendimento . valor global 
estimado do contrato: R$357.786,72 (trezentos e cinquenta e sete mil 
setecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), valor anual 
estimado do contrato: r$89 .446,68 (oitenta e nove mil quatrocentos e 
quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) . Dotações orçamen-
tárias nºs 1551 .06 .125 .008 .4017 .0001 .33 .90 .39 .19 .0 .10 .1; 1551 .06 .12
5 .008 .4018 .0001 .33 .90 .39 .19 .0 .10 .1; 1551 .06 .125 .008 .4020 .0001 .33
 .90 .39 .19 .0 .82 .1; 1551 .06 .125 .008 .4017 .0001 .33 .90 .40 .06 .0 .10 .1; 15
51 .06 .125 .008 .4018 .0001 .33 .90 .40 .06 .0 .10 .1; 1551 .06 .125 .008 .4020 .
0001 .33 .90 .40 .06 .0 .10 .1; 1551 .06 .125 .008 .4020 .0001 .33 .90 .40 .06 .0 .
82.1. Vigência: 48 meses a partir da publicação. Data de Assinatura: 
03/07/2020. Signatários: Kleyverson Rezende (P/ Contratante) e Tironi 
Paz Ortiz(P/ Contratada).

DESPACHo AutorIZAtIvo
Autorizo a celebração do Contrato n.º 9251381 com a Empresa Imply 
rental Locação de Equipamentos e Serviços Ltda . objeto: serviços 
locação de equipamentos de informática, prestação de serviços técni-
cos especializados para fornecimento de solução de autoatendimento, 
abrangendo: a locação, entrega e instalação de equipamentos, a ces-
são do direito de uso de softwares voltados à operação e gestão deste 
ambiente, o fornecimento de serviços de suporte técnico, manutenção 
e assistência técnica e o fornecimento, sob demanda, de serviços de 
desenvolvimento, customização e evolução de funcionalidades para 
a solução de autoatendimento . valor global estimado do contrato: 
R$357.786,72 (trezentos e cinquenta e sete mil setecentos e oitenta e 
seis reais e setenta e dois centavos), valor anual estimado do contrato: 
r$89 .446,68 (oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e 
sessenta e oito centavos) . Dotações orçamentárias nºs 1551 .06 .125 .00
8 .4017 .0001 .33 .90 .39 .19 .0 .10 .1; 1551 .06 .125 .008 .4018 .0001 .33 .90 .39
 .19 .0 .10 .1; 1551 .06 .125 .008 .4020 .0001 .33 .90 .39 .19 .0 .82 .1; 1551 .06 .1
25 .008 .4017 .0001 .33 .90 .40 .06 .0 .10 .1; 1551 .06 .125 .008 .4018 .0001 .33 .
90 .40 .06 .0 .10 .1; 1551 .06 .125 .008 .4020 .0001 .33 .90 .40 .06 .0 .10 .1; 1551
.06.125.008.4020.0001.33.90.40.06.0.82.1. Vigência: 48 meses a partir 
da publicação .

Kleyverson Rezende
Diretor do Detran/MG

11 cm -06 1372099 - 1

SuPErINtENDÊNCIA DE PLANEJAMENto, 
GEStÃo DE FINANÇAS

ExtrAtoS DE CoNtrAtoS
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 56/2020/PCMG

Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Santos Dumont/MG. 
objeto: Estabelecimento de base de cooperação entre a Polícia Civil 
e o Município. Duração: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
publicação . valores: Estima-se a despesa global por parte do Município 
em r$ 102 .120,00 (cento e dois mil cento e vinte reais) . Dotações orça-
mentárias: 02 .23 .01 .06 .181 .0002 .2029 .3 .3 .30 .41 .00 . Do Foro: Belo 
Horizonte/MG. Assinatura: 03/07/2020. Signatários: Fernando Dias da 
Silva (P/PCMG) e Carlos Alberto de Azevedo (P/Pref.).

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 49/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Carrancas/MG. Objeto: 
Estabelecimento de base de cooperação entre a Polícia Civil e o Muni-
cípio. Duração: 19 (dezenove) meses, contados a partir de 01/06/2020 
a 31/12/2021. Valores: Estima-se a despesa global por parte do Muni-
cípio em r$ 48 .178,68 (quarenta e oito mil cento e setenta e oito reais 
e sessenta e oito centavos) . Dotações orçamentárias: 02 .002 .000 .06 .18
2 .0601 .2029 .3 .3 .90 .30 .00- FICHA - 68 02 .002 .000 .06 .182 .0601 .2029 .
3 .3 .90 .36 .00- FICHA - 69 02 .002 .000 .06 .182 .0601 .2029 .3 .3 .90 .39 .00- 
FICHA - 70. Da convalidação: 01/06/2020. Do Foro: Belo Horizonte/
MG. Assinatura: 02/07/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/
PCMG) e José Raimundo dos Santos (P/Pref.).

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 51/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e a Câmara Municipal de Oliveira/MG. 
objeto: Estabelecimento de base de cooperação entre a Polícia Civil e a 
Câmara. Duração: 60 (sessenta) meses, contados a partir de 23/10/2019 
a 22/10/2024. Valores: Estima-se a despesa global por parte da Câmara 
Municipal em r$45 .432,25 (quarenta e cinco mil quatrocentos e 
trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) . Dotações orçamentárias: 
3.3.90.36.00. Da convalidação: 23/10/2019. Do Foro: Belo Horizonte/
MG. Assinatura: 02/07/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/
PCMG) e Geraldo Nicácio Júnior (P/Câm.).

TERMO DE RECOMPOSIÇÃO N.º 22/2020/PCMG
Partes: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Sr . HoNorIo 
CAEtANo DE oLIvEIrA AMBroSIo . objeto: rEvÓLvEr 
,Marca: tAuruS, Calibre:  .38, Serial: PH431373, de propriedade da 
Polícia Civil de Minas Gerais . o repositor, tendo em vista o ExtrA-
VIO do bem acima descrito indeniza em espécie o valor de R$ 900,00 
(Novecentos Reais) depositado através de DAE em favor da Polícia 
Civil do Estado de Minas Gerais, como forma de reposição do bem . 
Belo Horizonte/MG. Assinatura: 26/09/2019. Signatários: Fernando 
Dias da Silva (P/Polícia Civil) e HONORIO CAETANO DE OLI-
VEIRA AMBROSIO(Indenizador).

TERMO DE RECOMPOSIÇÃO N.º 23/2020/PCMG
Partes: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Sr . ELCIo CAr-
vALHo LIMA . objeto: PIStoLA ,Marca: tAuruS, Calibre:  .40, 
Serial: SrL99073, de propriedade da Polícia Civil de Minas Gerais . o 
Repositor, tendo em vista o FURTO do bem acima descrito indeniza em 
espécie o valor de R$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais) depositado 
através de DAE em favor da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, 
como forma de Reposição do bem. Belo Horizonte/MG. Assinatura: 
26/09/2019. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Polícia Civil) e 
ELCIO CARVALHO LIMA(Indenizador).

AvISo DE LICItAÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2020 
- Tipo: Menor Preço. O Estado de Minas Gerais, por intermédio da 
POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, realizará a licitação para 
AQuISIÇÃo DE MAtErIAIS PArA o LABorAtÓrIo DE PAPI-
LoSCoPIA, em atendimento à demanda do Instituto de Criminalística . 
A sessão do pregão iniciará no dia 21/07/2020, às 09h30min, no site 
www .compras .mg .gov .br . Mais informações: pregao .spgf@policiaci-
vil .mg .gov .br .

BH/MG - 06/7/2020
Fernando Dias Da Silva

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças/PCMG
16 cm -06 1372098 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS

-10°BBM–RESUMO DE TERMO DE CONVÊNIO N°01/2020. 
Partes: o CBMMG e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região 
Ampliada Oeste para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergên-
cia (CIS-URG. Espécie: 1º Termo de Convênio. Objeto: Disponibili-
zação, pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada 
Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência, de 
01 estagiário da área de comunicação social para prestação de servi-
ços junto ao CBMMG / 10º BBM e disciplinar, junto aos envolvidos, 
a divulgação aos órgãos de imprensa de históricos de eventos envol-
vendo atuação conjunta do Corpo de Bombeiros e SAMU. Vigência: 
01/08/2020 a 31/07/2021. As demais cláusulas permanecem inaltera-
das . Divinópolis, 06 de julho de 2020 . Signatários: Amanda Cristina 
Miranda, Major BM e José Márcio Zanardi, Secretário Executivo do 
CIS-urG oeste .

-ABM-AvISo DE LICItAÇÃo – PrEGÃo 
ELETRÔNICO Nº 1401460000028/2020 

- ABM . A ordenadora de Despesas da Academia de Bombeiros Mili-
tar, torna público que estará recebendo propostas para aquisição de 
EQuIPAMENtoS E MAtErIAIS DE MuSCuLAÇÃo para a 
ABM, conforme especificações detalhadas no Anexo I, do Edital. A 
Sessão Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 09 h 30 min . do 
dia 20/07/2020, no Portal de Compras do Estado. A íntegra do edital e 
outras informações poderão ser obtidas na Seção de Licitação da ABM, 
à Av. Santa Rosa, nº 10, Bairro Pampulha, Belo Horizonte/MG, através 
do e-mail abm .licitacoes@bombeiros .mg .gov .br o edital no site: www .
compras .mg .gov .br . 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2020. Andiara 
Beatriz Ribeiro Miranda, Major BM.

-4ºBBM–RESUMO DE TERMO DE DOAÇÃO Nº 04/2020. 
Partes: o CBMMG e a Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra-MG . 
Espécie Doação. Objeto: Veículos de PlacasHMG 4088(Caminhão)
eHMH 3152 (Caminhão) .Signatários: Edgard Estevo da Silva, Coronel 
BMe Bruno ribeiro, Prefeito Municipal .

7 cm -06 1372103 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
AGricuLturA, PEcuáriA 

E ABAStEcimENto
tErMo DE DIStrAto DE tErMo FoMENto

Extrato do Termo de Distrato ao Termo de Fomento nº 1231000356/2019. 
Partes: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
SEAPA e Associação Comercial, Empresarial, Industrial, Agropecuária 
e de Serviços de Brasilândia de Minas. Objeto: Distrato, por comum 
acordo, Termo de Fomento nº 1231000356/2019, a partir da data de 
sua publicação, nos termos do art. 79, II, §1º da Lei 8666/1993. Assi-
natura: 03/07/2020.

2 cm -05 1371694 - 1

iNStituto miNEiro DE 
AGroPEcuáriA - imA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 737/2020. 
Partes: IMA e a PrEFEIturA MuNICIPAL DE MEDINA . objeto: 
Instalação de um Posto de Atendimento à Comunidade Prazo de vigên-
cia: 60 meses a partir de 06-07-202 .
1ºtErMo ADItIvo Ao ACorDo DE CooPErAÇÃo tÉCNICA 
Nº 209/2017. Partes: IMA e o SINDICATO DOS PRODUTORES 
RURAIS DE UNAI. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por 24 
meses a partir de 03-07-2020 .
1º tErMo ADItIvo Ao ACorDo DE CooPErAÇÃo tÉCNICA 
Nº 431/2018 Partes: IMA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA-
PADA GAUCHA/MG. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por 24 
meses a partir de 06-07-2020 .

3 cm -06 1372065 - 1

EmPrESA DE PESquiSA AGroPEcuáriA 
DE miNAS GErAiS - EPAmiG

ExtrAto DoS INStruMENtoS JurÍDICoS:
Termo Aditivo ao Instrumento Jurídico: Nº. 449/2017 - 3º TA - Partes: 
EPAMIG e ProDEMGE . objeto: Prorrogação do termo original por 
mais doze meses e redução do valor . Assinatura: 06/07/2020. Vigência: 
25/08/2020 a 24/08/2021. Valor: R$4.540,80 Assinam: (a) Leonardo 
Brumano Kalil.- EPAMIG, (b) Ladimir Lourenço dos Santos Freitas e 
roberto tostes reis- ProDEMGE .

2 cm -06 1372046 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
cuLturA E turiSmo

LIStAGEM oFICIAL DoS MuNICÍPIoS 
PArtICIPANtES DA PoLÍtICA DE rEGIoNALIZAÇÃo 

Do turISMo EM MINAS GErAIS
A Secretaria de Estado de Cultura e turismo de Minas Gerais, em aten-
dimento ao art . 11 do Decreto nº 47 .687, de 26 de julho de 2019, e ao 
art . 10 da resolução SECuLt nº 16, de 08 de abril de 2020,  publica a 
listagem oficial dos municípios participantes da Política de Regionali-
zação do Turismo em Minas Gerais por meio das Instâncias de Gover-
nança regionais, a ser:
Associação dos Municípios de Interesse da Alta Mogiana: Araguari, 
Araporã, Araxá, Conceição das Alagoas, Fronteira, Itapagipe, Itu-
rama, Pirajuba, Planura, Sacramento, São Francisco de Sales, uberaba, 
Uberlândia.

Empresa Municipal de Turismo – BELOTUR: Belo Horizonte.

Associação do Circuito Turístico Caminho Novo: Juiz de Fora, Matias 
Barbosa, Mercês, Santos Dumont, Simão Pereira.

Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira: Brazópolis, Conceição 
das Pedras, Cristina, Delfim Moreira, Itajubá, Maria da Fé, Marmeló-
polis, Pedralva, Piranguçu, Piranguinho, Pouso Alegre, Santa rita do 
Sapucaí .
Associação do Circuito turístico Caminhos do Cerrado: Carmo do 
Paranaíba, Patrocínio, rio Paranaíba, São Gotardo, Serra do Salitre .
Associação do Circuito turístico Caminhos Gerais: Andradas, Bote-
lhos, Cabo verde, Caldas, Carvalhópolis, Machado, Poço Fundo, Poços 
de Caldas .
Associação dos Municípios do Circuito turístico Caminhos verdes de 
Minas: Bicas, Chiador, Descoberto, Goianá, Guarani, Mar de Espanha, 
Piau, rio Novo, rio Pomba, São João Nepomuceno, tabuleiro .
Associação Circuito turístico Campo das vertentes: Carmo da Mata, 
Carmo do Cajuru, Carmópolis de Minas, Cláudio, Divinópolis, Itape-
cerica, São Francisco de Paula .
Associação dos Municípios do Circuito turístico da Serra do Briga-
deiro: Divino, Fervedouro, Miradouro, Muriaé, Pedra Bonita, Rosário 
da Limeira .
Associação do Circuito turístico da Serra do Cabral: Augusto de Lima, 
Buenópolis, Claro dos Poções, Francisco Dumont, Jequitaí, Joaquim 
Felício, Lassance .
Associação do Circuito turístico da Serra Geral do Norte de Minas: 
Catuti, Gameleiras, Mamonas, Mato verde, Nova Porteirinha, Porteiri-
nha, rio Pardo de Minas, Serranópolis de Minas .
Associação do Circuito turístico das águas: Baependi, Cambuquira, 
Campanha, Carmo de Minas, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Cru-
zília, Dom Viçoso, Lambari, Liberdade, São Lourenço, Soledade de 
Minas, Três Corações.
Associação do Circuito turístico das Grutas: Baldim, Caetanópolis, 
Capim Branco, Cordisburgo, Jequitibá, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, 
São José da Lapa, Sete Lagoas.
Associação do Circuito turístico das Malhas do Sul de Minas: Alber-
tina, Borda da Mata, Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino.

Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico das Ser-
ras e Cachoeiras: Além Paraíba, Argirita, Astolfo Dutra, Cataguases, 
Dona Euzébia, Estrela Dalva, Guidoval, Itamarati de Minas, Laranjal, 
Leopoldina, Miraí, Palma, Piraúba, rodeiro, São Sebastião da vargem 
Alegre, volta Grande .
Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Lago de Três 
Marias: Arapuá, Estrela do Indaiá, Martinho Campos, Matutina, 
Morada Nova de Minas, São Gonçalo do Abaeté, Serra da Saudade, 
Tiros, Três Marias.
Associação dos Municípios do Circuito turístico do ouro: Barão de 
Cocais, Caeté, Catas Altas, Congonhas, Itabira, Itabirito, Nova Era, 
Nova Lima, ouro Branco, ouro Preto, raposos, rio Acima, Sabará, 
Santa Bárbara .
Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo Circuito dos Dia-
mantes: Alvorada de Minas, Carbonita, Couto de Magalhães de Minas, 
Diamantina, Felício dos Santos, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, 
São Gonçalo do Rio Preto, Serra Azul de Minas, Serro.
Associação do Circuito turístico Grutas e Mar de Minas: Arcos, Campo 
Belo, Córrego Fundo, Cristais, Formiga, Pains, Pimenta .
Associação dos Municípios do Circuito turístico Guimarães rosa: 
Araçaí, Buritizeiro, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Morro da 
Garça, Pirapora, Pompéu, Presidente Juscelino.
Associação do Circuito turístico Lago de Furnas: Alfenas, Alterosa, 
Boa Esperança, Campos Gerais, Divisa Nova, Elói Mendes, Fama, 
Monsenhor Paulo, Paraguaçu, Serrania, Turvolândia.
Associação do Circuito Turístico Lago de Irapé: Berilo, Botumi-
rim, Cachoeira de Pajeú, Coração de Jesus, Curral de Dentro, Grão 
Mogol, Ibiaí, Lagoa dos Patos, Leme do Prado, Montezuma, Novori-
zonte, Santo Antônio do Retiro, São João da Lagoa, Turmalina, Vargem 
Grande do rio Pardo, veredinha .
Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de 
Minas: Açucena, Antônio Dias, Belo oriente, Coronel Fabriciano, Dio-
nísio, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Santana do Paraíso, São Domingos 
do Prata, timóteo .

Associação do Circuito turístico Montanhas Cafeeiras de Minas: Are-
ado, Bom Jesus da Penha, Guaranésia, Guaxupé, Jacuí, Juruaia, Monte 
Santo de Minas, Muzambinho, Nova Resende, São Pedro da União.

Associação dos Municípios do Circuito Turístico Montanhas e Fé: Abre 
Campo, Diogo de Vasconcelos, Jequeri, Matipó, Paula Cândido, Pedra 
do Anta, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do 
Escalvado, Santo Antônio do Grama, São Miguel do Anta, São Pedro 
dos Ferros, Sem-Peixe, Sericita, Urucânia.
Associação do Circuito turístico Nascente do rio Doce: Alto rio Doce, 
Brás Pires, Carandaí, Cipotânea, Ressaquinha, Senhora dos Remédios.

 
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 3202007062309010119.
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