
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Termo de Abertura PMMG/DS/HPM/CAF nº. 13709081/2020

Belo Horizonte, 26 de abril de 2020.
  

 

 
  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO

 

1. Setor solicitante  1252122 - Almoxarifado de Medicamentos do HPM

2. Descrição do produto/serviço  Aquisição de MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3. Sugestão de tipo de processo
Dispensa de Licitação.

DECRETO NE Nº 113, DE 12 DE MARÇO DE 2020 . Declara situação de emergência em Saúde
Pública no Estado em razão de surto de doença respiratória – 1 .5 .1 .1 .0 – Coronavírus

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

    5. Endereço para                            
entrega/execução Avenida Jequitinhonha, nº 700,Vera Cruz CEP 30.285-130, Belo Horizonte-MG.

     6. Prazo para entrega/                  
   execução 24 horas após o recebimento da nota de empenho.

     7. Justificativa Atender a demanda dos usuários do SISAU.

     8. Disponibilidade                        
   Orçamentária (Dotação)

1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.10.0.49.2
Há 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.

 

 

 

 

Jeferson Francisco, 2º Ten PM QOE
Nº 131.111-7

Agente de Atividade

           

Márcio Antônio Gonçalves, Maj PM
Nº 081.994-6

Agente Coordenador de Projeto ou Correspondente
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Alex Louzada de Souza, Ten Cel PM
Nº 116.270-0

Diretor Geral do HPM

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Francisco Alves, 2º Tenente, em
28/04/2020, às 09:46, 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 Márcio Antônio Gonçalves, Major, em
28/04/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Alex Louzada de Souza, Tenente Coronel,
em 28/04/2020, às 15:04, 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
13709081 e o código CRC 2E992148.

Referência: Processo nº 1250.01.0002470/2020-93 SEI nº 13709081
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Central de Abastecimento Farmacêutico

Versão v.20.08.2019.

 TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA Órgão
Solicitante

Número do Pedido
de Compra

Número da Unidade
de Compra

24/04/2020 CAF/HPM   

 

Responsável pelo Pedido Superintendência
ou Diretoria

Nome: Jeferson Francisco
Alves

E-mail:
1311117@pmmg.mg.gov.br

Ramal para contato: 2123-
1646

 

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de CURATIVO DE POLIURETANO
no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas neste documento.

 
 

Lote Item Cod. Item
SIAD Quant. Unid. de

aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 001757032 300 UNIDADE

CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR SILICONE; APRESENTACAO: 15CM X 15CM, COM BORDA ADESIVA DE
SILICONE; ESPUMA HIDROCELULAR/POLIURETANO COM POLIACRILATO SUPER ABSORVENTE, HIDROFILICO, COMPOSTO POR 3 CAMADAS COM ATE 3 MM DE
ESPESSURA, OBRIGATORIAMENTE REVESTIDA INTERNAMENTE POR UMA CAMADA DE SILICONE ADESIVA SUAVE E UMA CAMADA EXTERNA RECOBERTA POR FILME DE
POLIURETANO, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE SEM MEMORIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,5 CM X 2,5 CM QUE PERMITA A RETIRADA SUAVE PARA INSPECAO
DA AREA COM REPOSICAO MANTENDO A ADESIVIDADE, ESTERIL, IMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIAS E PERMEAVEL A TROCAS GASOSAS. PERMITE ADERENCIA
SUAVE, MANTENDO A ADESIVIDADE POR NO MINIMO 7 DIAS. PERMITE UMA TROCA DE CURATIVO ATRAUMATICA E INDOLOR, FLEXIVEL, ALTAMENTE ADAPTAVEL A
REGIAO ANATOMICA APLICADA.

1.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
Para o item descrito na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
 

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 12730174 que dispõe sobre
medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais, devido à pandemia mundial de doença infecciosa viral
respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a  necessidade do emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020, faz-se necessária a
aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs que garantam aos profissionais de
saúde, segurança pública e demais agentes envolvidos condições adequadas de trabalho, de
forma a preveni-los de contaminações.

Desta forma, a aquisição será realizada em questão, sendo desconsiderados preços de
contratações similares ou bancos ou sítios oficiais, uma vez tratar-se situação emergencial, nos
termos da Medida Provisória nº 926 de de 20 de março de 2020. Há a necessidade de obtenção
dos insumos, cada vez mais escassos em todo território brasileiro e no resto do mundo e cuja falta
traz riscos concretos à vida de pacientes e agentes públicos. Se nos embasássemos por preços
registrados ou em atas para contratar, não conseguiríamos licitar. 

O uso de alguns tipos de EPI por tempo prolongado podem causar lesões de pele,
principalmente o uso de máscaras ou protetores faciais diariamente e por longo período de tempo
na assistência à saúde dos pacientes em ambiente hospitalar.

É notório que o resultado desse uso são as lesões de face. Nesse sentido, sabe-se que as
Lesões por pressão (LP) ocorrem tradicionalmente em tecidos moles e proeminências ósseas
expostas a mudanças de pressão, cisalhamento e microclima. As LP também podem ser
causadas por dispositivos médicos conectados ao paciente ou próximo a ele, evento SEI!
13709159. Destarte, o item de material em processo de aquisição visa dar suporte, proteção à
saúde e segurança dos profissionais de saúde empenhados no enfrentamento ao COVID-19, o
qual gerou a atual situação de estado de emergência de saúde internacional.

Informa-se que a contratação contemplará entregas imediata e parcelada. Assim, todo o material
recebido irá diretamente para equipar agentes públicos que combatem o COVID-19 na linha de
frente, e cuja falta de proteção pode favorecer aumento da contaminação de agentes.

 

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E ESCOLHA DO FORNECEDOR

Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento SEI! 12589233:

"Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.

§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de
18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição."

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

"Art 4º b Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas
as condições de:

I - ocorrência de situação de emergência;

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares; e

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.” 

Pode-se caracterizar a situação atual como situação de emergência com necessidade de pronto
atendimento ou enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos, com risco de segurança e de morte
para os profissionais da linha de enfrentamento ao COVID-19 e com clara limitação da
contratação para atendimento da demanda existente.
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Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e respeitados, atendendo
a todos os normativos pertinentes à matéria da contratação. 

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.1. Comprovação de registro do produto ou da notificação simplificada ou da
dispensa do registro.

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
5.1. Prazo de Entrega:
5.1.1. Até 7 (sete) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho,
Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

5.2. Local e horário de entrega:
5.2.1. As entregas deverão ser agendadas pelo fornecedor pelo e-mail
cfarmrecebimento@gmail.com, enviando em anexo cópia da nota fiscal para fins de conferência
e adequação logística do setor de recebimento.

5.2.1.1. A Autorização de Fornecimento (AF) deverá ser entregue em sua totalidade, não
sendo permitido o parcelamento desta, a quantidade a ser entregue deve ser exatamente a
quantidade solicitada.

5.2.2. Os produtos deverão ser entregues no horário de 08:00 às 17:00 horas de
segunda à sexta-feira, nos seguintes endereços, o qual deverá constar na Nota Fiscal quando
emitida: HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - Central de Abastecimento
Farmacêutico (CAF), localizado à Av Jequitinhonha, n°700, Bairro Vera Cruz - Belo
Horizonte/MG - Telefone (31)2123-1640.

5.2.3. A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal (is), além de outras informações
exigidas de acordo com a legislação específica:

5.2.3.1. DADOS DO DESTINATÁRIO

a) Natureza da Operação – Vendas.

b) Inscrição Estadual – Isento.

c) Razão Social: Polícia Militar de Minas Gerais

d) CNPJ: 16.695.025.0001-97.

e) Endereço: Rod. Papa João Paulo II, nr 4143, 6o andar, Bairro Serra Verde,
Belo Horizonte MG, Cep 31.630-900.

5.2.3.2. DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

a) Campos “Base de Cálculo” e “Valor” do ICMS: Os fornecedores de Minas
Gerais deverão deixar os campos do ICMS em branco ou com “00” e lançar os
valores no campo “Dados Complementares”. (Resolução 3458 alterada pelas
resoluções 3.674, e 4.019 de 04 de setembro de 2008 – SEPLAG/SEF-MG);

b) Descrição dos produtos em total conformidade com a nota de empenho (NE).
A descrição deve ser exatamente como está na AF, incluindo nome quantidade,
valor unitário e valor total. Se o produto for descrito com o nome de marca,
colocar a descrição do empenho primeiro e a descrição com o nome de marca
entre parênteses;

c) Lote do produto;

d) Quantidade total conforme a AF: por exemplo, se a Unidade de Fornecimento
do produto no empenho estiver em unidades, pacotes ou kits, deve ser
obedecida e discriminada da mesma forma na nota fiscal;

e) Valor Unitário: Igual ao do empenho. No campo destinado ao valor unitário
dos produtos ou serviços, para cada mercadoria vendida ou serviço prestado, o
valor resultante, após a dedução do valor do ICMS devido.

f) Valor total.

5.2.3.3. DADOS COMPLEMENTARES

a) Dados bancários do fornecedor;

b) Unidade Executora: 1250014 ;

c) Número e data do Empenho;

d) Produtos isentos de ICMS deverão trazer no corpo da NF o destaque do
decreto de isenção;

e) Fornecedor optante pelo Simples Nacional deverá constar esta informação;

f) Os valores da operação/prestação com o valor do ICMS e o valor do ICMS,
vedado o seu lançamento nos campos “Base de Cálculo do ICMS” e “Valor do
ICMS” do documento fiscal;

g) Local da Entrega: Deve constar a expressão: “Entrega por ordem do
destinatário” e acrescentar o local onde será a entrega, conforme constar na AF

 

6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a
crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, com
base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

6.2. 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, se houver.

6.2.1. A administração receberá o DANF-e junto ao 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 à Secretaria da
Fazenda o portal nacional DANF-e;

6.2.2. O pagamento da nota fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo gestor;

6.2.3. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento,
considerado válido pelo contratante.

6.3. Informações complementares e orientações operacionais a respeito do
faturamento eletrônico serão fornecidas pela central de atendimento aos fornecedores –
LIGMINAS – telefone 155 (para capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303-
7999 (para outras localidades e celular) ou ainda através da Seção de Orçamentos e Finanças
do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, Avenida do Contorno, 2787 - Belo Horizonte /
MG. Telefone: (31) 3071-5219.

7. DO CONTRATO:
  Não se aplica, uma vez que a entrega será única e integral. O instrumento contratual será substituído
por autorização de fornecimento emitida pelo Portal de Compras/MG.

 

8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:
8.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67
da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar  execução do objeto, como representante da Administração.

8.1.1. Será designado como Gestor/Fiscal do Contrato o Chefe da Seção de Patologia
Clínica, que será o responsável pelo acompanhamento do contrato quanto aos aspectos
administrativos, tratando de questões relativas ao planejamento da contratação, aspectos
econômicos, prorrogações, além de promover as medidas necessárias à fiel execução das
condições previstas no ato convocatório e no instrumento de contrato, sendo também o
responsável pela fiscalização do cumprimento das disposições contratuais, tendo por
parâmetro os resultados previstos, visando à qualidade da prestação e adotando providências
necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

8.2.  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para
adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

8.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas
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na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes
de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

8.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto
da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações deste Termo de Referência, seus
anexos e da proposta da CONTRATADA.

8.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal  serão
encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

8.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno
cumprimento da execução do objeto.

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária
do orçamento em vigor: 1251 10 302 037 2023 0001 339030 10 0 49 2

 

10. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

 

10.1. Da Contratada: 
10.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de acordo
com as exigências constantes neste documento.

10.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste
e pagamento.

10.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto.

10.1.4. Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que se verificarem
defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo máximo de 24  horas úteis.

10.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de recusar produto que não esteja de
acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.

10.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, responsabilizando-
se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais.

10.2. Da Contratante: 
10.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

10.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em desacordo com
a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.

10.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o
recebimento dos itens solicitados.

10.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos
itens solicitados.

10.2.5. Solicitar  a substituição dos materiais em que se verificarem defeitos.

10.2.6. Conceder prazo de 24 horas úteis, após a notificação, para a CONTRATADA
regularizar as falhas observadas.

10.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

10.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº 8.666,
de 1993, no Decreto Estadual nº 43.817, de 14/06/2004, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.1.1. advertência por escrito;

11.1.2. multa de até:

11.1.2.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do objeto não executado;

11.1.2.2. 20 % (vinte por cento)  sobre o valor do fornecimento após ultrapassado o prazo
de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos
ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora
das especificações contratadas ;

11.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

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

11.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos
termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;

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

11.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 11.1.1, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5.

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

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

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

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

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

11.7. As sanções relacionadas nos itens 11.1.3, 11.1.4 e 11.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP.

11.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

11.8.1. Retardarem a execução do objeto;

11.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;

11.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

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

 

Responsável

JEFERSON FRANCISCO ALVES, 2° TEN PM QOE

N° 131.111-7

 

Aprovação
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FERNANDA ABREU FERNANDES

N° 124.208-0

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Francisco Alves, 2º Tenente, em
28/04/2020, às 09:09, 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 Fernanda Abreu Fernandes, Major, em
28/04/2020, às 09:40, 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
13709082 e o código CRC 4F2F565E.

Referência: Processo nº 1250.01.0002470/2020-93 SEI nº 13709082
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PROTOCOLO	DE	PREVENÇÃO	DE	 	
	LESÃO	POR	MÁSCARA	DE	PROTEÇÃO	RESPIRATÓRIA	

PRO.COVD.003	
VALIDADE:	1	ANO	
VERSÃO:	000	

  
1. INTRODUÇÃO	
As	 Lesões	 por	 pressão	 (LP)	 ocorrem	 tradicionalmente	 em	 tecidos	 moles	 e	 proeminências	

ósseas	expostas	a	mudanças	de	pressão,	cisalhamento	e	microclima	(NPUAP,	2016).	No	entanto,	
as	LP	também	podem	ser	causadas	por	dispositivos	médicos	conectados	ao	paciente	ou	próximo	
a	ele	(FLETCHER,	2012).	

2. OBJETIVO	
Prevenir	as	Lesões	por	uso	de	Máscaras	de	Proteção	Respiratória.	
	

3. ABRANGÊNCIA	
Todos	os	Colaboradores	do	Hospital	de	Clínicas	de	Passo	Fundo.	
	

4. DESCRIÇÃO	
As	 LP	 relacionadas	 a	 dispositivos	 médicos	 (RDM)	 são	 definidas	 como	 lesões	 por	 pressão	

associadas	ao	uso	de	dispositivos	aplicados	para	 fins	de	diagnostico	ou	terapêuticos,	em	que	a	
LP	que	se	desenvolve	tem	a	mesma	configuração	ou	forma	do	dispositivo	(NPUAP,	2016).	Essas	
lesões	ocorrem	em	locais	incomuns	como	face,	orelhas,	parte	superior	das	costas,	pescoço,	uretra	
e	joelhos.	
As	lesões	por	pressão	causadas	por	dispositivos	médicos	resultam	de	uma	variedade	de	razões	

(BLACK	et	al.,	2010):	
-	A	característica	dos	materiais	usados	para	construir	o	dispositivo	-	dificuldades	em	ajustá-lo	
ou	fixá-lo	ao	corpo;	
-	Pressão	prolongada	no	mesmo	local;	
-	Forças	de	pressão	causando	edema	local;	
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26/04/2020 Zimbra

https://webmail.policiamilitar.mg.gov.br/h/printmessage?id=1277&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 1/1

De : Patricia Neves <patricia.neves@bbraun.com>
Assunto : ENC: Cotação askina dressil

Para : hpm licita <hpm.licita@gmail.com>
Cc : 1311117@pmmg.mg.gov.br

Zimbra 1311117@pmmg.mg.gov.br

ENC: Cotação askina dressil

Seg, 20 de abr de 2020 17:18
2 anexos

Boa Tarde, Jeferson!
 
Segue em anexo alteração de cotação do item espuma hidrocelular, porém estou sem
estoque da 15x15 e tenho apenas a 15X20.
 
Qualquer dúvida a disposição.
 
Sdd.
 
Patricia Marotta Neves   
Especialista de Vendas I                                                 
Telefone: +55 31 983280129
patricia.neves@bbraun.com
Laboratórios BBraun S.A

 
De: Patricia Neves [mailto:patricia.neves@bbraun.com] 
Enviada em: segunda-feira, 20 de abril de 2020 17:09
Para: Patricia Neves <patricia.neves@bbraun.com>
Assunto: Cotação askina dressil
 
 

The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client
privileged, may constitute inside information, and is intended only for the use of the
addressee. It is the property of the company of the sender of this e-mail. Unauthorized
use, disclosure, or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited
and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us
immediately by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof,
including all attachments. 

Q-15410-20200420-1707.pdf
68 KB 

Cotação BBRAUN (13709165)         SEI 1250.01.0002470/2020-93 / pg. 15

mailto:patricia.neves@bbraun.com


Data:

Item Qtde. Unid Ref. Prod. Descrição Reg Anvisa / 
Marca

Preço Unitário R$ Preço Total R$

1 10  Caixa 
com 10 
Unid. 

73284-02 Curativo composto por camada de contato em silicone 
perfurado, protegido por filme de polietileno, espuma 
hidrofílica de poliuretano de 3mm, com tiras 
superabsorventes e filme de poliuretano azul com marca 
impressa, impermeável, mas com alta permeabilidade à 
vapores úmidos. Possui bordas para melhor fixação. Macio, 
altamente absorvente, é indicado para pacientes com pele 
frágil. Pode ser utilizado na prevenção de lesão por pressão 
e por fricção e no tratamento de feridas superficiais, de 
baixa à alta exsudação, tais como úlceras de perna, lesões 
por pressão, úlceras diabéticas, lacerações, lesões 
traumáticas, feridas operatórias
e área doadora. O curativo pode permanecer no local por 
até 7 dias, dependendo das condições da ferida e dos níveis 
de exsudato. É recomendável que os curativos sejam 
trocados a cada 24 horas inicialmente e diminuir a 
frequência de troca conforme necessário. Produto estéril a 
óxido de etileno. Medida: 15,0cm X 15,0cm.

CUTIMED 
SILTEC B 

10224000155

 R$               36,11  R$                  361,10 

2 5  Caixa 
com 05 

unid. 

73284-03 Curativo composto por camada de contato em silicone 
perfurado, protegido por filme de polietileno, espuma 
hidrofílica de poliuretano de 3mm, com tiras 
superabsorventes e filme de poliuretano azul com marca 
impressa, impermeável, mas com alta permeabilidade à 
vapores úmidos. Possui bordas para melhor fixação. Macio, 
altamente absorvente, é indicado para pacientes com pele 
frágil. Pode ser utilizado na prevenção de lesão por pressão 
e por fricção e no tratamento de feridas superficiais, de 
baixa à alta exsudação, tais como úlceras de perna, lesões 
por pressão, úlceras diabéticas, lacerações, lesões 
traumáticas, feridas operatórias
e área doadora. O curativo pode permanecer no local por 
até 7 dias, dependendo das condições da ferida e dos níveis 
de exsudato. É recomendável que os curativos sejam 
trocados a cada 24 horas inicialmente e diminuir a 
frequência de troca conforme necessário. Produto estéril a 
óxido de etileno. Medida: 17,5cm X 17,5cm.

CUTIMED 
SILTEC B 

10224000155

 R$               43,59  R$                  217,94 

Total Geral: 579,04R$                  

CONDIÇÕES COMERCIAIS
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
Pagamento: 30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega: até 10 (dez) dias.
Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega.
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 3333-2  C/C 5129-2.

Razão Social: Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda
CNPJ n°: 54.858.014/0005-01  
Inscrição Estadual n°: 145.465.467.113
Endereço:  Av. Forte do Leme, nº 873, Parque São Lourenço – São Paulo - CEP: 08340-010
Telefone: +55 11 3086-9826/9827

Atenciosamente,

Regina Santos Ammiratti
Coordenadora de Licitações
RG 32.363.166-6
CPF 330.200.468-07

22/04/2020

Cotação  

Razão Social: Hospital da Polícia Militar de MG
A/C.

Ref.:
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SMITH & NEPHEW BRASIL   T +55 11  5070-9100 

Av. das Nações Unidas, 14171 –                             F +55 11 5070-9199 

23º Andar – Torre C (Crystal Tower),                       www.smith-nephew.com 

Rochaverá Corporate Towers 

CEP: 04794-000 - São Paulo/SP   

    

 

Smith & Nephew do Brasil Participações S.A.  
 

Ao 

Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais 

Planejamento de Compras 

Central de Abastecimento Med. Farmacêutico – CAF 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

01 

66800273 – ALLEVYN Gentle Border tem uma estrutura 

avançada em tripla camada que combina uma 

compressa absorvente hidrocelular entre uma camada 

perfurada adesiva de gel de silicone para contato com 

a ferida e uma película externa altamente permeável e 

à prova de água, medida 17,5 cm x 17,5 cm, 

embalagem caixa c/ 10 unidades. Marca Smith and 

Nephew, fabricante Smith and Nephew, procedência 

Inglaterra. 

Registro ANVISA: 80804050001 

300 

Unidades 
R$ 73,70 R$ 22.110,00 

 

PRAZO DE ENTREGA: Até 3 (TRÊS) dias úteis. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) dias. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) dias. 

FATURAMENTO MÍNIMO: R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA). 

PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: 12 (doze) Meses a contar da entrega no Almoxarifado da 

unidade contratante. 

São Paulo, 22 de Abril de 2020. 

Atenciosamente, 

 

Magda Elaine Sampaio Pinheiro 

Coordenadora de Licitações 

RG. 20.368.353-5  
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SMITH & NEPHEW BRASIL   T +55 11  5070-9100 

Av. das Nações Unidas, 14171 –                             F +55 11 5070-9199 

23º Andar – Torre C (Crystal Tower),                       www.smith-nephew.com 

Rochaverá Corporate Towers 

CEP: 04794-000 - São Paulo/SP   

    

 

Smith & Nephew do Brasil Participações S.A.  
 

CPF. 132.086.988-28 

E-mail: licitacao@smith-nephew.com 

SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 

CNPJ: 13.656.820/0004-20 

Insc. Estadual: 286.336.592.110 
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26/04/2020 Zimbra

https://webmail.policiamilitar.mg.gov.br/h/printmessage?id=1270&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1 1/1

De : Jeferson Francisco Alves
<1311117@pmmg.mg.gov.br>

Assunto : Orçamento para Curativo de espuma hidrocelular
Para : marcela martins

<marcela.martins@biomigbrasil.com.br>
Cc : hpm licita <hpm.licita@gmail.com>

Zimbra 1311117@pmmg.mg.gov.br

Orçamento para Curativo de espuma hidrocelular

Seg, 20 de abr de 2020 17:09

Prezado Fornecedor,

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia MIlitar de Minas Gerais, solicitamos
de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para o item discriminado abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por
dispensa de licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial deverá
ser condizente com as especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

Quantidade: 300 
Descrição: Curativo de espuma hidrocelular/poliuretano, hidrofílico, composto por 3
camadas, até 3 mm de espessura, tamanho 15cm x 15cm, com borda adesiva de silicone
sem
memória medindo aproximadamente 2,5 cm x 2,5 cm, que permita a retirada suave para
inspeção da área com reposição mantendo a adesividade por no mínimo 07 dias. Deve
ser composto obrigatoriamente por camada de silicone adesiva suave, espuma
hidrocelular/poliuretano com poliacrilato super absorvente, filme de poliuretano permeável
ao vapor e à prova de água, sendo a quarta e a quinta camada quando presentes,
variável.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Jeferson: 99589-5186

Jeferson Francisco Alves
2º Ten PM QOE
Planejamento de Compras
Central de Abastecimento Med Farmacêutico - CAF
Hospital da Polícia Militar
(31)2123-1646
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Presidência da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Texto compilado
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei: 

Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

§ 1º  As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

§ 2º  Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública
de que trata esta Lei.

§ 3º  O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial
de Saúde.

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte,
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
coronavírus; e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que
não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.

Parágrafo único.  As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante
do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas: 

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes
medidas:                (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
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e) tratamentos médicos específicos;

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos;

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de:                (Redação dada pela Medida Provisória nº 926,
de 2020)

a) entrada e saída do País; e            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

b) locomoção interestadual e intermunicipal;      (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o
pagamento posterior de indenização justa; e

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem
registro na Anvisa, desde que:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

§ 1º  As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas
e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.

§ 2º  Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família
conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme
preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

§ 3º  Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência
decorrente das medidas previstas neste artigo.

§ 4º  As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento
delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

§ 5º  Ato do Ministro de Estado da Saúde:

I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e II do caput deste
artigo; e

II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.

§ 6º  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança Pública disporá sobre a medida
prevista no inciso VI do caput deste artigo.

§ 7º  As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

I - pelo Ministério da Saúde;
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II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos
I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo.

§ 8º  As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento
de serviços públicos e atividades essenciais.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 9º  O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais
a que se referem o § 8º.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 10.  As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execução de serviços
públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas
em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou
autorizador.           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 11.  É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços
públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer espécie que possam
acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.       (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

Art. 4º  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
esta Lei.

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.         (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 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.

§ 3º  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas
que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.         
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-A  A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se restringe a
equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do
bem adquirido.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições
de:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - ocorrência de situação de emergência;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;          (Incluído pela Medida Provisória nº
926, de 2020)

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares; e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.        (Incluído
pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-C  Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de
que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços
comuns.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-D  O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.        
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
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Art. 4º-E  Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico
simplificado.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:          
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - declaração do objeto;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - fundamentação simplificada da contratação;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

III - descrição resumida da solução apresentada;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

IV - requisitos da contratação;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

V - critérios de medição e pagamento;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:            (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal;            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

b) pesquisa publicada em mídia especializada;             (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

d) contratações similares de outros entes públicos; ou         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VII - adequação orçamentária.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de
preços de que trata o inciso VI do caput.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 3º  Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo
Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em
que deverá haver justificativa nos autos.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-F  Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente,
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
caput do art. 7º da Constituição.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-G  Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição
de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos
procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º  Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número
inteiro antecedente.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 2º  Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.          (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)

§ 3º  Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, para as licitações de que trata o caput.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-H  Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.              (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-I  Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.           (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)

Art. 5º  Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:
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I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;

II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus.

Art. 6º  É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual,
distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo
coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

§ 1º  A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.

§ 2º  O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em
investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações
pessoais.

Art. 6º-A  Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de
despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4º, quando a movimentação for realizada
por meio de Cartão de Pagamento do Governo:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso I do caput do art. 23 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso II do caput do art. 23 da
Lei nº 8.666, de 1993.       (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 7º  O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto
nesta Lei.

Art. 8º  Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência internacional pelo coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

Art. 8º  Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4º-H, que obedecerão ao
prazo de vigência neles estabelecidos.              (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020
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DIárIo Do ExECuTIvo
Governo do Estado

Governador: romeu Zema Neto

Leis e Decretos
LEI Nº 23 .598, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do 
Bairro D . Zilda, com sede no Município de ressaquinha .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS,
o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, pro-

mulgo a seguinte lei:
Art . 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro D . Zilda, com 

sede no Município de ressaquinha .
Art . 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

LEI Nº 23 .599, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Alagadiço I, com sede no Município de Espinosa .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS,
o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, pro-

mulgo a seguinte lei:
Art . 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Alagadiço I, com sede 

no Município de Espinosa .
Art . 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

LEI Nº 23 .600, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Declara de utilidade pública a Associação dos Morado-
res e Proprietários de Lotes do Balneário Porto Belo, com 
sede no Município de Paracatu .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS,
o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, pro-

mulgo a seguinte lei:
Art . 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Proprietários de Lotes 

do Balneário Porto Belo, com sede no Município de Paracatu .
Art . 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

DECrETo NE Nº 113, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Declara SITuAÇÃo DE EMErGÊNCIA em Saúde 
Pública no Estado em razão de surto de doença respira-
tória – 1 .5 .1 .1 .0 – Coronavírus e dispõe sobre as medi-
das para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 
13 .979, de 6 de fevereiro de 2020 .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vII do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto naLei Federal nº13 .979, de 6 de 
fevereiro de 2020,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica declarada SITuAÇÃo DE EMErGÊNCIA em Saúde Pública no Estado, em razão 
de epidemia de doença infecciosa viral respiratória – CovID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – 
SArS-Cov-2 – 1 .5 .1 .1 .0 .

Art . 2º – Nos termos do inciso III do § 7º do art . 3º da Lei Federal nº 13 .979, de 6 de fevereiro de 
2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 
2019, poderão ser adotadas as seguintes medidas:

I – determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos;
II – estudo ou investigação epidemiológica;
III – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido 

o pagamento posterior de indenização justa .
Art . 3º – Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destina-

dos 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 .

Art. 4º – Fica instalado o Centro de Operações de Emergência em Saúde – COES-MINAS – 
COVID-19, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde, para monitoramento da emergência em saúde 
pública declarada .

Art . 5º – A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este decreto correrá em 
regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades do Estado.

Art . 6º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar o 
estado de emergência causado pelo Coronavírus, responsável pelo surto de 2019.

Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-
cia do Brasil .

roMEu ZEMA NETo

DECrETo NE Nº 114, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Abre crédito suplementar no valor de r$5 .596 .058,11 .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vII do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 9º da Lei nº 23 .579, de 15 
de janeiro de 2020,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica aberto crédito suplementar no valor de r$5 .596 .058,11 (cinco milhões quinhentos e 
noventa e seis mil cinquenta e oito reais e onze centavos), indicado no Anexo, onerando no mesmo valor o limite 
estabelecido no art . 9º da Lei nº 23 .579, de 15 de janeiro de 2020 .

Art . 2º – Para atender ao disposto no art . 1º serão utilizados recursos provenientes:
I – do saldo financeiro do Termo de Ajustamento de Conduta nº 2008.38.02.004700-0, firmado em 

28 de maio de 2014 entre o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a vale Fertilizantes S .A ., no valor de 
r$21 .947,19 (vinte e um mil novecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos);

II – do saldo financeiro do convênio nº 0001-CI-2017/0161, firmado em 30 de dezembro de 2016 
entre o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, 
no valor de r$545 .472,48 (quinhentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e 
oito centavos);

III – do saldo financeiro do convênio nº 822677/2015, firmado em 28 de dezembro de 2015 entre 
a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de 
r$4 .054 .270,92 (quatro milhões cinquenta e quatro mil duzentos e setenta reais e noventa e dois centavos);

IV – do saldo financeiro da contrapartida do convênio nº 822677/2015, firmado em 28 de dezem-
bro de 2015 entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, no valor de r$60 .124,38 (sessenta mil cento e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos);

V – do saldo financeiro da contrapartida do convênio nº 791880/2013, firmado em 31 de dezembro 
de 2013 entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e o Ministério da Cidadania, no 
valor de r$111 .150,00 (cento e onze mil cento e cinquenta reais);

VI – do saldo financeiro do convênio nº 791880/2013, firmado em 31 de dezembro de 2013 
entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e o Ministério da Cidadania, no valor de 
r$213 .504,39 (duzentos e treze mil quinhentos e quatro reais e trinta e nove centavos);

VII – do convênio nº 881213/2018, firmado em 20 de dezembro de 2018 entre a Fundação Hos-
pitalar do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Saúde, no valor de r$380 .000,00 (trezentos e oitenta mil 
reais);

VIII – do convênio nº 807145/2014, firmado em 2 de outubro de 2014 entre a Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, no valor de r$174 .908,12 (cento e setenta e quatro mil novecentos e oito reais e doze centavos);

IX – do saldo financeiro da receita de Taxa de Expediente – Administração Indireta do Instituto 
Mineiro de Agropecuária, no valor de r$34 .680,62 (trinta e quatro mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e 
dois centavos) .

Art . 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

 
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 320200313005547011.
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1252122 000211/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1252122 - CAF/HPM

Aprovado

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data de criação: 27/04/2020

Autor(a): KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Unidade de compra: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR

Av. Jequitinhonha, 700 - B. Vera Cruz - Belo Horizonte/MG - CAF/ HPM/PMMG

Cidade: Belo Horizonte

Justificativa de aquisição:

Aquisição de material médico para atendimento das necessidades de saúde dos usuários.

Observação:

Dispensa de Licitação  - RELATIVO AO COVID-19

Não

Unidade contábil: 1250014

1251 - PMMGUnidade orçamentária:

Centralizado:

R$ 13.077,00Valor total previsto do pedido:

Valor total homologado (*): R$ 0,00

Dotações orcamentárias:

UO FUN PRGSUBF ID P/A C/A
Natureza de despesa

C GD EDM
ITEM IPG F IPU

1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 30 10 0 49 2

522.558.676-72 - S081994 - MARCIO ANTONIO GONCALVESResponsável pela aprovação:

28/04/2020

Itens do Pedido

Processo de compra / SIAD

28/04/2020   10:52

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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Número:

Especificação do item de material ou serviço:

CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR
SILICONE; APRESENTACAO: 15CM X 15CM, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE;

Código do item de material ou serviço: 0017570321252122 000211/2020 - 1

Quantidade: 300,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 43,5900

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 13.077,00

Aceita similar: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

300,0000Quantidade:

1252122 000231/2020

Unidade solicitante: 1252122 - CAF/HPM

Justificativa:

Aquisição de material médico para atendimento das necessidades de saúde dos usuários da rede
orgânica do Sistema de Saúde da PMMG, CBMMG e IPSM - SISAU, conforme Convênio n.º 43/2011, de
30dez2011.

Observações:

DISPENSA DE LICITAÇÃO (COMPRA DIRETA DE CURATIVO)

EMPENHO GLOBAL

RELATIVO AO COVID-19

Solicitações

(*) Somatório dos valores totais homologados de todos os item de pedido.
(**): Campo apresentado somente após a homologação/ratificação do item de processo.

Processo de compra / SIAD

28/04/2020   10:52
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa: 1252122 000208/2020 Pedido de material e serviço: 1252122 000211/2020

Data de criação: 27/04/2020

Responsável: KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Objetivo:

Instruir o pedido de compras - Disponibilidade orçamentária

Itens do mapa

N.º Código do item Desc. do item de material Unid. de aquisição Quantitativo orçado Valor mínimo
(R$)

Valor máximo
(R$)

Valor de
referência

unitário(R$)

Valor de
referência total (R$)

(*) Justificativas para
menos 3 orçamentos

1 001757032

CURATIVO DE POLIURETANO -
COMPOSICAO: ESPUMA DE
POLIURETANO REVESTIDA POR
SILICONE; APRESENTACAO: 15CM
X 15CM, COM BORDA ADESIVA DE
SILICONE;

1,00 UNIDADE 300,0000 43,5900 43,5900 43,5900 13.077,00 5

Total orçado: 13.077,00

Detalhamento do preço de referência

Código do item de material ou serviço: 001757032 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 1

Descrição do item:

CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR SILICONE; APRESENTACAO: 15CM X 15CM, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE;

Itens que compõem o preço

Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

-  - 28/04/2020  - -
54.858.014/0005-01 - Essity
Soluções Médicas do Brasil
Comércio e Distribuição Ltda

43,5900  -
Inserção manual /

Pesquisa com
fornecedores

1

Itens desconsiderados

nenhum item desconsiderado

Itens desativados

28/04/2020 10:53

Melhores preços / SIAD
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0Total de preços homologados-ratificados desativados:

(*) Justificativas para desabilitação de valor utilizado no cálculo do preço de referência:

1 - Incompatibilidade na quantidade total adquirido
2 - Local de compra interfere no preço
3 - Marca ou modelos incompatíveis
4 - Influência da frequência de entrega sobre o preço
5 - Sazonalidade de preço
6 - Influência das condições comerciais sobre o preço
7 - Preço abaixo do padrão para o item
8 - Preço acima do padrão para o item
9 - Modalidade de contratação influencia o preço
10 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

(*) Justificativas para menos de 3 orçamentos:

1 - Preço tabelado
2 - Preço para adesão
3 - Somente estes fornecedores retornaram pesquisa de preços
4 - Conforme nota técnica ou explicação inserida no processo
5 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

O Mapa Comparativo de Preços foi elaborado de acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n.º 9447, de 15 de Dezembro de 2015, disponível para consulta no link BANCO DE NORMAS GESTÃO LOGÍSTICA PATRIMÔNIO -
CADASTROS - SISMP do site www.compras.mg.gov.br.

Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

Data da assinatura:

CPF:

Nome:

28/04/2020 07:51:48

I1433978

Emissor do certificado:

040.224.576-86

KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Masp:

Assinatura digital - Signatário:

Código verificador: 230000110748679891792020

Código de Autenticidade:

28/04/2020 10:53

Melhores preços / SIAD
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Data:

Item Qtde. Unid Ref. Prod. Descrição Reg Anvisa / 

Marca

Preço Unitário R$ Preço Total R$

2 300  Caixa 

com 05 

unid. 

73284-03 Curativo composto por camada de contato em silicone 

perfurado, protegido por filme de polietileno, espuma 

hidrofílica de poliuretano de 3mm, com tiras 

superabsorventes e filme de poliuretano azul com marca 

impressa, impermeável, mas com alta permeabilidade à 

vapores úmidos. Possui bordas para melhor fixação. Macio, 

altamente absorvente, é indicado para pacientes com pele 

frágil. Pode ser utilizado na prevenção de lesão por pressão 

e por fricção e no tratamento de feridas superficiais, de baixa 

à alta exsudação, tais como úlceras de perna, lesões por 

pressão, úlceras diabéticas, lacerações, lesões traumáticas, 

feridas operatórias

e área doadora. O curativo pode permanecer no local por até 

7 dias, dependendo das condições da ferida e dos níveis de 

exsudato. É recomendável que os curativos sejam trocados 

a cada 24 horas inicialmente e diminuir a frequência de troca 

conforme necessário. Produto estéril a óxido de etileno. 

Medida: 17,5cm X 17,5cm.

CUTIMED 

SILTEC B 

10224000155

 R$               43,59  R$             13.077,00 

Total Geral: 13.077,00R$              

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de Entrega: até 10 (dez) dias.

Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 3333-2  C/C 5129-2.

Razão Social: Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda

CNPJ n°: 54.858.014/0005-01  

Inscrição Estadual n°: 145.465.467.113

Endereço:  Av. Forte do Leme, nº 873, Parque São Lourenço – São Paulo - CEP: 08340-010

Telefone: +55 11 3086-9826/9827

Atenciosamente,

Regina Santos Ammiratti

Coordenadora de Licitações

RG 32.363.166-6

CPF 330.200.468-07

A/C.

Ref.:

22/04/2020

Cotação  

Razão Social: Hospital da Polícia Militar de MG

Cotação ESSITY ATUALIZADA (13793470)         SEI 1250.01.0002470/2020-93 / pg. 31



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Seção de Licitação do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS

 
Belo Horizonte, 28 de abril de 2020.

  

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr Cel PM Diretor de Saúde

 

ASSUNTO:  Aquisição de CURATIVO DE POLIURETANO para usuários do sistema de saúde
da PMMG e para o Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Processo de Dispensa de
Licitação.

 

Trata-se de aquisição de curativos de poliuretano que serão utilizadas para atender a demanda
dos profissionais de saúde do SISAU no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, na
prevenção de lesão por pressão na utilização das máscaras de proteção.

A situação de emergência em saúde pública é causada por um vírus que se espalha
rapidamente, causando riscos a saúde pública, aos profissionais de saúde e principalmente
aos pacientes  em situações de doenças graves, levando-os a procurar os estabelecimentos de
saúde para atendimento, comprometendo os hospitais à sua capacidade máxima  às
necessidades geradas.

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 12730174 que dispõe
sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, devido à pandemia mundial de doença
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando
a  necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de
2020, faz-se necessária a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs que
garantam segurança e proteção aos pacientes e profissionais de saúde, de forma a preveni-los
de contaminações.

Desta forma, a aquisição será realizada em questão, sendo considerados preços de contratações
similares e orçamento anexo da empresa Smith ou bancos ou sítios oficiais, uma vez tratar-se
situação emergencial, nos termos da Medida Provisória nº 926 de de 20 de março de 2020. Há a
necessidade de obtenção dos insumos, cada vez mais escassos em todo território brasileiro e no
resto do mundo e cuja falta traz riscos concretos à vida de pacientes e agentes públicos.

Informa-se que a contratação contemplará entrega imediata . Assim, todo o material recebido irá
diretamente para equipar os estabelecimentos de saúde da PMMG, os NAIS e Hospital da Polícia
Militar de MG, resguardando os profissionais de saúde que combatem o COVID-19 na linha de
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frente, e cuja falta de proteção pode favorecer aumento da contaminação de pacientes e  dos
agentes de saúde.

Com base no exposto acima, e nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020 e
suas alterações, tem-se o respaldo a presente Justificativa:

"Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição."

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

"Art 4º b Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da
situação de emergência.” 

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

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

 

 

GEORGE LUIZ DE MATOS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesas do CSC-Saúde

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 07/05/2020, às 15:16, 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
13798049 e o código CRC C3C70C4F.
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Referência: Processo nº 1250.01.0002470/2020-93 SEI nº 13798049

Requerimento PMMG/DS/CSC-Saúde/Licitação 13798049         SEI 1250.01.0002470/2020-93 / pg. 34



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

 

 

Para fins do disposto no artigo 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 Serviços Compartilhados de Saúde e a empresa ESSITY
Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda, CNPJ: 54.858.014/0005-01, cujo
objeto é aquisição de CURATIVOS DE POLIURETANO que será utilizado no Sistema de Saúde
da PMMG e no Hospital da Polícia Militar 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 nº23.290 de
09/01/2019 e na Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, que este Centro de Serviços
Compartilhados de Saúde possui disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas.

 

A despesa será custeada pela dotação orçamentária: 
1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.10.0.49.2.0 Fonte 0.49.2 tendo esta saldo suficiente para
cumprir o valor total da contratação de R$21.000,00 (vinte e um mil reais).

 

 

Belo Horizonte, 06 de maio de 2020.

 

GEORGE LUIZ DE MATOS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesas do CSC-Saúde

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 07/05/2020, às 15:16, 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
13799232 e o código CRC CA865289.

Referência: Processo nº 1250.01.0002470/2020-93 SEI nº 13799232
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Militar de Minas Gerais�
Seção de Licitação do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS

 

Ofício PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO nº. 26/2020

Belo Horizonte, 28 de abril de 2020.

Senhora Kerley da Silva Almeida, Cel QOPM
Diretor de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais
Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-900

 

  

Assunto: Processo de compra por dispensa de licitação

Referência:  Processo nº 1250.01.0002470/2020-93

 
Senhora Diretora,

 

O Almoxarifado de Medicamentos do HPM, solicitou  a aquisição de curativos de
poliuretano, e  tal objeto será fornecido pela empresa ESSITY Soluções Médicas do Brasil Comércio e
Distribuição Ltda, inscrita no CNPJ: CNPJ: 54.858.014/0005-01.

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 nº01/15,

Encaminhamos à 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 ratificação junto ao Comandante-Geral, conforme
prescreve o Decreto Estadual n.º 43.817/2004, art. 2º, inciso III, para posterior publicação no Diário
Oficial e BGPM.

 

 

 

 

GEORGE LUIZ DE MATOS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesa do CSC-Saúde

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 07/05/2020, às 15:16, 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
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http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13799730 e o código CRC 2F581205.

Referência: Processo nº 1250.01.0002470/2020-93 SEI nº 13799730

Rodovia Papa João Paulo II, S/N - Prédio Minas, 6º Andar  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP �
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Relatório de Dados de Fornecedor

Tendo em vista o disposto na legislação, este relatório não é documento legal apto a substituir os documentos de
habilitação abaixo listados. Trata-se, portanto, de documento meramente informativo.

Cadastro

Registro Cadastral Cadastro Validade Cadastro 23/04/2021

Fornecedor SIARE Sim

Inscrito CAFIMP Não

Inscrito CADIN Não

Situação Cadastro Ativo Registrado na JUCEMG Não

Simples Nacional Não Número de Cadastro 146591

Fornecedor

Tipo de Pessoa Pessoa Jurídica

CNPJ 54.858.014/0005-01

Nome Empresarial ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

Nome Fantasia

Porte da Empresa Outro Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada

Data de Abertura 01/01/2012 Nacionalidade BRASILEIRA

Endereço do Fornecedor

CEP 08.340-010 Tipo de Logradouro AVENIDA

Logradouro FORTE DO LEME Número 873

Complemento Bairro PARQUE SAO LOURENCO

Município SAO PAULO UF SP

Endereço Internet do Fornecedor

E-mail Principal REGINA.SANTOS@ESSITY.COM Página de Internet

Facebook LinkedIn

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone Principal Telefone (11)3086-9826 9827

Contrato Social

Informações do Capital

Objetivo Social A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL A FABRICAÇÃO, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), E MATERIAIS PARA USO NA MEDICINA E ODONTOLOGIA.

Quadro Societário

CNPJ 26.576.589/0001-64 O Sócio é Administrador

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 28/04/2020 às 20:23:39 Página 1 de 4
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Nome Empresarial BSN MEDICAL GMBH

Participação Societária (%) 99,99

CNPJ 28.886.473/0001-57 O Sócio é Administrador

Nome Empresarial ESSITY ALPHABET HOLDING B.V.

Participação Societária (%) 0,01

CPF 044.287.996-24 O Sócio é Administrador Sim

Nome DANIEL DIAS DE ARAUJO

Participação Societária (%) 0,00

Administrador(es)

Nome DANIEL DIAS DE ARAUJO

CPF 044.287.996-24 Cargo DIRETOR

Representante(s) Legal(is)

Nome DANIEL DIAS DE ARAUJO

CPF 044.287.996-24 Tipo de Assinatura Em Conjunto

Representante(s) no CAGEF

Representante

Nome LUCIANO BONALDO GENUARIO

CPF 276.449.558-79

Situação do Credenciamento Em Vigor

CNAE / Linha de Fornecimento

Atividades Econômicas – Código e Descrição CNAEs

CNAE Descrição

5211-7/99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Linhas de Fornecimento

Código Descrição Tipo de Linha

312
INSTALACAO E MONTAGEM EM EQUIPAMENTO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E DE
LABORATORIO

Serviço

422 MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO, ENSAIO E MEDICAO Serviço

5210 INSTRUMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, COMPONENTES E ACESSORIOS Material

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
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5212 EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS Material

5235 MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR Material

5442 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS Material

Anotações Cadastrais

Descrição

Situação Anotação Data de Criação

Sanções / Penalidades / Impedimentos - CAFIMP

Motivo do Impedimento

Data de início do período da
vigência da penalidade

Data de fim do período da
vigência da penalidade

Órgão que aplicou a
penalidade

Tipo Penalidade

Documentação

• Documentos
• Credenciamento do Representante

Situação do Documento Validade

Identidade do representante do fornecedor Aceito

Procuração para credenciamento do representante do fornecedor Aceito

CPF do representante do fornecedor Aceito

• Documentos
• Habilitação Jurídica

Situação do Documento Validade

Declaração de menores e fato superveniente Aceito

Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou
estabelecimento competente, na forma da lei

Aceito

• Documentos
• Regularidade Fiscal Básica

Situação do Documento Validade

Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde
está instalada a pessoa jurídica

Aceito 20/05/2020

Certidão Negativa de Débito - INSS (Fazenda Federal) Aceito 05/08/2020

Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS) Aceito 07/07/2020

Inscrição no CNPJ Aceito

• Documentos
• Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista

Situação do Documento Validade

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG) Aceito 19/07/2020

Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está
instalada a pessoa jurídica

Aceito 03/02/2019

Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo
Estado onde está instalada a pessoa jurídica

Aceito

Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)

Aceito 05/08/2020

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT) Aceito 19/07/2020

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
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• Documentos
• Qualificação Econômico-Financeira

Situação do Documento Validade

Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da
Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa

Aceito 09/06/2020

Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou
estabelecimento competente, na forma da lei

Aceito 30/04/2020

• Documentos
• Outros

Situação do Documento Validade

Instrumento de Mandato por Escritura Pública ou Escrita Particular
(Procuração)

Aceito

Dados da Unidade Cadastradora Atual

Código da Unidade 1501106

Sigla CAGEF/SEPLAG

Nome CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP

Endereço RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001 BELO HORIZONTE MG

Telefone 3916-9755

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
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Data:

Item Qtde. Unid Ref. Prod. Descrição Reg Anvisa / 

Marca

Preço Unitário R$ Preço Total R$

2 300  Caixa 

com 05 

unid. 

73284-03 Curativo composto por camada de contato em silicone 

perfurado, protegido por filme de polietileno, espuma 

hidrofílica de poliuretano de 3mm, com tiras 

superabsorventes e filme de poliuretano azul com marca 

impressa, impermeável, mas com alta permeabilidade à 

vapores úmidos. Possui bordas para melhor fixação. Macio, 

altamente absorvente, é indicado para pacientes com pele 

frágil. Pode ser utilizado na prevenção de lesão por pressão 

e por fricção e no tratamento de feridas superficiais, de baixa 

à alta exsudação, tais como úlceras de perna, lesões por 

pressão, úlceras diabéticas, lacerações, lesões traumáticas, 

feridas operatórias

e área doadora. O curativo pode permanecer no local por até 

7 dias, dependendo das condições da ferida e dos níveis de 

exsudato. É recomendável que os curativos sejam trocados 

a cada 24 horas inicialmente e diminuir a frequência de troca 

conforme necessário. Produto estéril a óxido de etileno. 

Medida: 17,5cm X 17,5cm.

CUTIMED 

SILTEC B 

10224000155

 R$               43,59  R$             13.077,00 

Total Geral: 13.077,00R$              

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de Entrega: até 10 (dez) dias.

Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 3333-2  C/C 5129-2.

Razão Social: Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda

CNPJ n°: 54.858.014/0005-01  

Inscrição Estadual n°: 145.465.467.113

Endereço:  Av. Forte do Leme, nº 873, Parque São Lourenço – São Paulo - CEP: 08340-010

Telefone: +55 11 3086-9826/9827

Atenciosamente,

Regina Santos Ammiratti

Coordenadora de Licitações

RG 32.363.166-6

CPF 330.200.468-07

A/C.

Ref.:

22/04/2020

Cotação  

Razão Social: Hospital da Polícia Militar de MG
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Certidão Número:

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 
REGULAR. 

0251541 - 2020

CCM 9.274.313-7- Inicio atv :10/09/1985 (R Júlio Parigot, 535 - CEP: 03478-007 - Cancelado em: 19/09/2017)

CCM 6.319.862-2- Inicio atv :05/06/2019 (AV Doutora Ruth Cardoso, 8501 - CEP: 05425-070 )

CCM 9.635.826-2- Inicio atv :08/06/1989 (AV DOUTOR PEREIRA VERGUEIRO, 00696 - CEP: 03563-000 - Cancelado em: 31/12/1994)

CCM 4.811.672-6- Inicio atv :06/07/2012 (AV FORTE DO LEME, 00873 - CEP: 08340-010 )

CCM 4.749.434-4- Inicio atv :22/04/2013 (AV das Nações Unidas, 8501 - CEP: 05425-070 - Cancelado em: 18/07/2019)

CCM 4.749.439-5- Inicio atv :22/04/2013 (R PDE     MANUEL LUIS DE VERGUEIRO, 00813 - CEP: 03476-000 - Cancelado em: 20/01/2015)

54.858.014/

ESSITY SOLUÇÕES MEDICAS DO BRASIL  -  COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

19/03/2020

17/06/2020

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/. 
Qualquer rasura invalidará este documento.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Código de Autenticidade: 977B5F29

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 09:56:51 horas do dia 30/03/2020 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

CNPJ 54.858.014/0001-70 Autorização 1.02.240-0

Produto CUTIMED SILTEC

Filtrar...

Modelo Produto Médico

73285-02 Cutimed Siltec 10,0cm X 20,0cm

73284-05 Cutimed Siltec B 10,0cm x 10,0cm

73284-06 Cutimed Siltec B 10,0cm X 22,5cm

73283-00 Cutimed Siltec L 5,0cm X 6,0cm

73288-01 Cutimed Siltec Plus 10,0cm X 10,0cm

73288-02 Cutimed Siltec Plus 10,0cm X 20,0cm

73284-14 Cutimed Siltec B 7,0cm X 10,0cm (oval)

73283-01 Cutimed Siltec L 10,0cm X 10,0cm

73285-01 Cutimed Siltec 10,0cm X 10,0cm

73285-04 Cutimed Siltec 20,0cm X 20,0cm

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Curativo

Registro 10224000155

Processo 25351.219147/2017-85

Fabricante Legal FABRICANTE: BSN Medical GmbH - ALEMANHA

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

« 2 3 »1

Anexo Registro Produto MS (13839667)         SEI 1250.01.0002470/2020-93 / pg. 44

https://consultas.anvisa.gov.br/
https://consultas.anvisa.gov.br/
https://consultas.anvisa.gov.br/
https://consultas.anvisa.gov.br/
https://consultas.anvisa.gov.br/


06/03/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351219147201785/?numeroRegistro=10224000155 2/2

Vencimento do Registro 02/01/2028

Voltar
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https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351219147201785/?numeroRegistro=10224000155 1/2

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

CNPJ 54.858.014/0001-70 Autorização 1.02.240-0

Produto CUTIMED SILTEC

Filtrar...

Modelo Produto Médico

73284-00 Cutimed Siltec B 7,5cm X 7,5cm

73284-04 Cutimed Siltec B 22,5cm x 22,5cm

73288-00 Cutimed Siltec Plus 5,0cm X 6,0cm

73288-04 Cutimed Siltec Plus 20,0cm X 20,0cm

73288-03 Cutimed Siltec Plus 15,0cm X 15,0cm

73283-02 Cutimed Siltec L 15,0cm X 15,0cm

73284-03 Cutimed Siltec B 17,5cm X 17,5cm

73288-05 Cutimed Siltec Plus Heel 2D 16,0cm X 24,0cm

73285-03 Cutimed Siltec 15,0cm X 15,0cm

73285-00 Cutimed Siltec 5,0cm X 6,0cm

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Curativo

Registro 10224000155

Processo 25351.219147/2017-85

Fabricante Legal FABRICANTE: BSN Medical GmbH - ALEMANHA

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

« 1 3 »2
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https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351219147201785/?numeroRegistro=10224000155 1/2

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

CNPJ 54.858.014/0001-70 Autorização 1.02.240-0

Produto CUTIMED SILTEC

Filtrar...

Modelo Produto Médico

73284-01 Cutimed Siltec B 12,5cm X 12,5cm

73284-02 Cutimed Siltec B 15,0cm X 15,0cm

73287-00 Cutimed Siltec Sacrum 17,5cm X 17,5cm

73287-01 Cutimed Siltec Sacrum 23,0cm X 23,0cm

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Curativo

Registro 10224000155

Processo 25351.219147/2017-85

Fabricante Legal FABRICANTE: BSN Medical GmbH - ALEMANHA

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

Vencimento do Registro 02/01/2028

Voltar

« 1 2 »3
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Espuma
superabsorvente

com silicone 

Gerenciamento 
eficaz do 
exsudato

® ®
Tratamento avançado de feridas
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ALTA TECNOLOGIA PARA MELHORAR A VIDA DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES
Os curativos Cutimed® Siltec® são coberturas estéreis de alta absorção, cuja camada de contato não adere ao 
leito da ferida. Com componentes de alta eficácia que atuam em sinergia, são ideais para o tratamento de feridas 
agudas e crônicas  

Além de conforto e muita conveniência ao longo do tratamento, apresentam alta capacidade de gestão do 
exsudato, adesividade segura e confortável, e acolchoamento que reduz o risco de lesão por pressão 

Tecnologia 
superabsorvente 
para melhor gestão 
do exsudato

Camada de 
silicone perfurada

Espuma 
superabsorvente 
porosa de poliuretano 

Pelicula 
transparente 
impermeável 
à água, porém 
permeável à 
troca gasosa

200 µm

Flexibilidade do Cutimed® Siltec®

na mão
Flexibilidade do Cutimed® Siltec® 
no cotovelo

Flexibilidade do Cutimed® Siltec®

no calcanhar

Flexibilidade de Cutimed® 
Siltec® na mão

Flexibilidade de Cutimed® 
Siltec® no cotovelo Flexibilidade do Cutimed® Siltec®

na mão
Flexibilidade do Cutimed® Siltec® 
no cotovelo

Flexibilidade do Cutimed® Siltec®

no calcanhar

Flexibilidade de Cutimed® 
Siltec® no calcâneo

Flexibilidade do Cutimed® Siltec®

na mão
Flexibilidade do Cutimed® Siltec® 
no cotovelo

Flexibilidade do Cutimed® Siltec®

no calcanhar

Com diversos formatos e cantos arredondados, os curativos Cutimed® Siltec® adaptam-se anatomicamente ao 
corpo humano e, se necessário, podem ser recortados sem perda de suas funções. As tiras superabsorventes 
integradas à sua espuma permanecem no lugar e mantêm sua capacidade de absorção em todas as situações
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GESTÃO DO EXSUDATO
Para o tratamento eficaz de feridas, a linha de curativos Cutimed® Siltec® garante:

•  Gestão segura da umidade no leito da ferida
Cutimed® Siltec® absorve o exsudato verticalmente e o transfere para a camada superior de sua espuma 
superabsorvente, que retém com segurança um grande volume mesmo sob compressão. Com película 
superior permeável às trocas gasosas, permite a transpiração da pele e a evaporação do exsudato absorvido. 
Transparente, a película ainda possibilita a 
visualização do aspecto do exsudato e da 
saturação do curativo, esta última determinante 
para a troca do mesmo

•  Absorção do exsudato viscoso
Cutimed® Siltec® possui camada perfurada de 
silicone e espuma com poros largos, altamente 
eficientes para absorção do exsudato, mesmo o 
mais viscoso

•  Risco mínimo de hipergranulação
Ao permitir a passagem do exsudato, sua 
camada de silicone suave forma uma barreira 
eficaz contra o crescimento inadequado de 
tecido na espuma,  protegendo  o tecido recém-formado

•  Proteção das bordas da ferida minimiza o risco de maceração
Cutimed® Siltec®  absorve o exsudato verticalmente, impedindo que o mesmo se acumule nas bordas da 
ferida, e o dispersa uniformemente na espuma. Além disso, a camada de silicone suave que recobre todo o 
curativo beneficia o tratamento de dois modos: protege a borda de contato com a exsudação, o que minimiza a 
maceração da pele; e mantém o leito da ferida com a umidade adequada para o processo de cicatrização

Gestão do exsudato com Cutimed® Siltec®Gestão do exsudato com Cutimed® Siltec®

 

*  Fonte: BSN medical data on file report. 

Teste de Laboratório Resultado Conclusão
Cutimed® Siltec® é capaz
tanto de absorver o exsudato com e�ciência 
quanto de permitir que o mesmo evapore 
com rapidez, otimizando o gerenciamento 
da umidade no leito da ferida 

Cutimed® Siltec® demonstra gestão
e�ciente de umidade, até mesmo quando
se trata de exsudato altamente viscoso

Capacidade total de gerenciar exsudato*

Absorção e evaporação (MVTR)** de 
solução salina, em gramas 
por 10 cm² a cada 24 horas

A absorção de �uidos viscosos minimiza 
a maceração da pele perilesão

Exsudato viscoso*

Solução salina - 24% de proteína -
introduzida no interior  do
curativo por 16h a 2ml/h (total de 32ml)

Retenção média 
de líquido de 
outros produtos 
no mercado

Cutimed ® Siltec ®

100%

Cutimed ® Siltec ® B

74% 71%

57.5% 

Retenção de exsudato sob compressão*
Passo 1: As amostras são expostas ao 
líquido por 2h e levadas à balança para 
verificação de seu peso 

Passo 2: Um peso de 5kg (equivalente à 
compressão de 40 mmHg) é colocado sobre 
as amostras e, após 1 minuto, elas são 
pesadas novamente. O nível da retenção 
de líquido é mensurado

Com capacidade superior de retenção do 
exsudato, os curativos Cutimed® Siltec® 
e Siltec® B também são indicados para uso 
sob bandagens de compressão

** MVTR: Moisture Vapor Transmission Rate

Cutimed ® Siltec ®

20g

Cutimed ® Siltec ® B

15g 

18g/(10cm *24h)2

15g/(10cm2*24h)

MVTR média de outros 
produtos no mercado

14,5g/
(10cm *24h)2

Absorção de exsudato altamente viscoso

Absorção média de outros produtos do mercado.

100%

94%  

73% 
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ALIVIANDO A PRESSÃO NO PACIENTE
PROTEÇÃO ONDE É NECESSÁRIO
Pacientes acamados possuem o risco de desenvolver complicações adicionais na pele e requerem mais cuidados e 
atenção. Além de causarem grande desconforto, estas situações geram altos custos e consomem o tempo de todos 
os envolvidos. A identificação precoce de lesões por pressão e a utilização do tipo certo de coberturas, que reduzam 
o cisalhamento, a pressão e evitem a fricção, são a melhor forma de prevenir tais lesões. Os curativos Cutimed® 
Siltec® reduzem o risco de lesão por pressão:

•  Baixa fricção do curativo
A superfície macia e as bordas arredondadas de sua película superior de poliuretano reduzem o atrito entre o 
curativo Cutimed® Siltec® e a roupa do paciente, ou a roupa de cama

•  O efeito da espuma no alívio da pressão
Cutimed® Siltec® ajuda a distribuir a pressão local e previne pontos de pressão, como ilustrado no gráfico abaixo

Todos estes aspectos contribuem para prevenir a lesão por pressão

* Fonte: BSN medical data on file report

Pressão
média
[kPa]

Pico de
pressão
[kPa]

Cutimed ® Siltec ® B

19.1
9.1

Sem curativo

47.3

23.5

Sem curativo Cutimed ® Siltec ® B

Teste de Laboratório Resultado Conclusão

Cutimed® Siltec® distribui
con�avelmente a pressão

 

A distribuição e�ciente da 
pressão é um fator importante 
para a prevenção das lesões 
por pressão

 
 

Redistribuição da pressão*

Sensibilidade à pressão 
testada em uma 
área de 33 cm2

Pressão aplicada no calcanhar com a proteção 
da espuma do curativo Cutimed® Siltec® que 

reduz significativamente o nível de pressão na região

  
 

Pressão aplicada no calcanhar 
sem o uso de um produto com espuma

 

0 – 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

20 – 25

> 25

* Fonte: BSN medical data on file report
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Silicone com leve 
aderência do Cutimed® Siltec® 

Aderência do Acrilato

FIXAÇÃO SEGURA E SUAVE
A troca de curativos pode gerar aos pacientes ansiedade e medo. Eles se 
consideram vulneráveis e temem sentir mais dor. Por isso é importante tratar 
as feridas com produtos que, além de facilitar o trabalho dos profissionais de 
saúde, garantam conforto e segurança aos pacientes

Os curativos Cutimed® Siltec® foram desenvolvidos para trocas atraumáticas e 
para minimizar as dores. Sua camada de silicone suave fornece:

•  Capacidade de reposicionamento
Quando necessário, Cutimed® Siltec® permite a correção de eventuais 
dobras ou rugas, que podem ser facilmente suavizadas, e a remoção e o 
reposicionamento do curativo sem desperdício e sem causar desconforto 
para o paciente

•  Remoção atraumática
Durante a troca dos curativos Cutimed® Siltec®, a camada de contato de 
silicone suave não adere ao leito da ferida, pois flutua quando em contato 
direto com superfícies úmidas. Sem agredir a pele, nem causar dor ao 
paciente, a remoção atraumática do curativo não deixa resíduos no local, 
além de ser confortável e rápida

•  Baixo potencial de alergia
Os adesivos de silicone são reconhecidos por terem um baixo potencial 

Aderência dos curativos 
Cutimed® Siltec®

Aderência dos curativos de 
Acrilato

Silicone com leve 
aderência do Cutimed® Siltec® 

Aderência do Acrilato

alergênico, reduzindo o risco dos pacientes apresentarem desconforto adicional por reação alérgica

•  Fixação segura
Cutimed® Siltec® B possui camada de contato em silicone adesivo, com bordas que aumentam a segurança 
da adesividade, e evita que o curativo se desloque e, ao mesmo tempo, cria um ambiente adequado para a 
cicatrização da ferida. No gráfico abaixo, é possivel observar que mesmo após três dias sua taxa de adesividade 
permanece alta: 84% em relação ao momento da aplicação

* Fonte: BSN medical data on file report

Teste de Laboratório Reultado Conclusão

Cutimed® Siltec® apresenta adesividade
segura por vários dias, característica
essencial para manter o curativo no 
local e com segurança

 

Aderência*

• Estudo de aderência de 3 dias na face 
posterior e inferior da panturrilha 
de 24 voluntários saudáveis
(com curativos de 10cm x 10cm)

 
 
 

 
 

A remoção dos curativos Cutimed® 
Siltec® é quase indolor

 

Menos dor tem efeito positivo na adesão 
dos pacientes ao tratamento, e 
causa menos stress nos pro�ssionais
de saúde

 

Dor na remoção*

Avaliado por voluntários desde  
"extremamente dolorido" (-2) a 
"sem dor" (+2)  

Aderência do Cutimed® Siltec® B à pele perilesão

100%

90%

2º Dia 1º Dia

100% 84%

3º Dia

Dor na remoção
Avaliado por voluntários de "extremamente dolorido" (-2) a "sem dor" (+2)

Cutimed® ®

Extremamente 
dolorido

-2
Sem dor

+2
Dolorido

0

Padrão dos curativos 
aderentes de acrilato  Siltec

Catalogo Cutimed Siltec2019.indd   5 2/27/19   2:46 PM

Anexo Catálogo do produto (13840138)         SEI 1250.01.0002470/2020-93 / pg. 54



6

CUTIMED® SILTEC® - A FAMÍLIA COMPLETA

CUTIMED® SILTEC® SACRUM
FORMATO ANATÔMICO
Espuma superabsorvente de silicone com borda de fixação em formato 
específico para a região sacral
• Curativos com formato anatômico e borda  de fixação ampla
• Espuma protetora que alivia a pressão

CUTIMED® SILTEC® PLUS HEEL
FORMATO ANATÔMICO
Espuma superabsorvente de silicone com adesividade superior para 
auxiliar  a cicatrização e prevenir lesões
• Facilidade na aplicação
• Desenvolvido especialmente para feridas  em locais de difícil acesso
• Espuma com espessura maior para  alívio da pressão

CUTIMED® SILTEC® B
ALTA SEGURANÇA
Espuma superabsorvente de silicone com borda de fixação
• Aplicação rápida sem fixação secundária
• Acolchoamento que previne as  lesões por pressão

CUTIMED® SILTEC® L
LEVE E FINO
Espuma absorvente de silicone
• Macio e conformável, protege a  pele frágil e comprometida

CUTIMED® SILTEC® PLUS

MAIS ADESIVIDADE
Espuma superabsorvente de silicone com adesividade superior
• Alta adesividade auxilia sua aplicação
• Fácil de aplicar e de reposicionar

CUTIMED® SILTEC®

SUPER SUAVE
Espuma superabsorvente de silicone
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INFORMAÇÕES

Apresentações Tamanho do 
curativo Código Curativos/caixa

5 cm x 6 cm
10 cm x 10 cm
15 cm x 15 cm

73283-00
73283-01
73283-02

10
10
10

Cutimed® Siltec® L

Curativo leve e fino com espuma de 
silicone

5 cm x 6 cm
10 cm x 10 cm
10 cm x 20 cm
15 cm x 15 cm
20 cm x 20 cm

73285-00
73285-01
73285-02
73285-03
73285-04

10
10
10
10
5

Cutimed® Siltec®

Curativo com espuma de silicone 
 superabsorvente

5 cm x 6 cm
10 cm x 10 cm
10 cm x 20 cm
15 cm x 15 cm
20 cm x 20 cm

73288-00
73288-01
73288-02
73288-03
73288-04

10
10
10
10
5

Cutimed® Siltec®PLUS

Curativo com espuma de silicone
superabsorvente com adesividade 
superior

7,5 cm x 7,5 cm
12,5 cm x 12,5 cm
15 cm x 15 cm
17,5 cm x 17,5 cm
22,5 cm x 22,5 cm
10 cm x 10 cm
10 cm x 22,5 cm

73284-00
73284-01
73284-02
73284-03
73284-04
73284-05
73284-06

10
10
10
5
5

10
10

Cutimed® Siltec® B

Curativo autoaderente com espuma 
de silicone superabsorvente

17,5 cm x 17,5 cm
23 cm x 23 cm

73287-00
73287-01

5
5

Cutimed® Siltec® Sacrum

Curativo autoaderente com espuma 
de silicone superabsorvente para a 
região sacral

16 cm x 24 cm 73288-05 10Cutimed® Siltec®PLUS Heel

Curativo com espuma de silicone
superabsorvente com adesividade 
superior para a região do calcâneo

Profundidade da ferida Superfi cial Fase da ferida Tecido de liquefação (esfacelos)

Tecido de granulação

Tecido de epitelização

Exsudato Baixo ou moderado

Alto ou excessivo
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Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda. 
Avenida Nossa Senhora da Penha, 560, Penha
Bragança Paulista/SP, CEP 03478-007
SAC: 0800 70 45415
sac@bsnmedical.com    www.bsnmedical.com.br

Cutimed ® Siltec ® B

Cutimed ® Siltec ® Heel Plus **

Tórax

Calcâneo
 

Cutimed ® Siltec ® Plus Heel**

Dorso dos pés

Cutimed ® Siltec ® L**

Entre os dedos dos pés

Cutimed ® Siltec ® B

Abdôme inferior

Cutimed ® Siltec ® 
Sacrum

Região sacral

Cutimed ® Siltec ® Plus **

Proteção do pé

Cutimed ® Siltec ® B

Cabeça

* Em alguns casos, poderá ser necessária uma segunda fixação
** Fixação adicional possível com Hypafix, Hypafix Transparent ou Hypafix Gentle Touch

GUIA DE APLICAÇÃO
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Data:

Item Qtde. Unid Ref. Prod. Descrição Reg Anvisa / 

Marca

Preço Unitário R$ Preço Total R$

2 300  Unid 73284-04 Curativo composto por camada de contato em silicone 

perfurado, protegido por filme de polietileno, espuma 

hidrofílica de poliuretano de 3mm, com tiras 

superabsorventes e filme de poliuretano azul com marca 

impressa, impermeável, mas com alta permeabilidade à 

vapores úmidos. Possui bordas para melhor fixação. Macio, 

altamente absorvente, é indicado para pacientes com pele 

frágil. Pode ser utilizado na prevenção de lesão por pressão 

e por fricção e no tratamento de feridas superficiais, de baixa 

à alta exsudação, tais como úlceras de perna, lesões por 

pressão, úlceras diabéticas, lacerações, lesões traumáticas, 

feridas operatórias

e área doadora. O curativo pode permanecer no local por até 

7 dias, dependendo das condições da ferida e dos níveis de 

exsudato. É recomendável que os curativos sejam trocados 

a cada 24 horas inicialmente e diminuir a frequência de troca 

conforme necessário. Produto estéril a óxido de etileno. 

Medida: 22,5cm X 22,5cm. Embalagem contendo 05 

unidades.

CUTIMED 

SILTEC B 

10224000155

 R$               70,00  R$             21.000,00 

Total Geral: 21.000,00R$              

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de Entrega: até 10 (dez) dias.

Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 3333-2  C/C 5129-2.

Razão Social: Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda

CNPJ n°: 54.858.014/0005-01  

Inscrição Estadual n°: 145.465.467.113

Endereço:  Av. Forte do Leme, nº 873, Parque São Lourenço – São Paulo - CEP: 08340-010

Telefone: +55 11 3086-9826/9827

Atenciosamente,

Regina Santos Ammiratti

Coordenadora de Licitações

RG 32.363.166-6

CPF 330.200.468-07

06/05/2020

Cotação  

Razão Social: Hospital da Polícia Militar de MG

A/C.

Ref.:
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SMITH & NEPHEW BRASIL   T +55 11  5070-9100 

Av. das Nações Unidas, 14171 –                             F +55 11 5070-9199 

23º Andar – Torre C (Crystal Tower),                       www.smith-nephew.com 

Rochaverá Corporate Towers 

CEP: 04794-000 - São Paulo/SP   

    

 

Smith & Nephew do Brasil Participações S.A.  
 

Ao 

Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais 

Planejamento de Compras 

Central de Abastecimento Med. Farmacêutico – CAF 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

01 

66801070 – ALLEVYN LIFE Curativo de espuma 

hidrocelular, hidrofilico, com bordas largas e biseladas, 

composto por cinco camadas, sendo a primeira, em 

contato com a pele/ferida em silicione suave adesivo, 

a segunda camada de espuma hidrocelular, a Terceira 

camada um núcleo super absorvente composto de 

fibras de celulose com poliacrilato, a quarta camada 

protetora de camuflagem, composta por duas 

camadas de malha ligadas por filamentos, quinta 

camada filme de poliuretano impermeável a água e 

bactérias mas com alta permeabilidade a vapores 

úmidos, podendo evaporar até 3000g/m2/24h. 

Exclusivo formato quadrilobado, que se adapta 

facilmente a qualquer região do corpo. Esterilizado sob 

Radiação de Gama, medindo 21cm x 21cm, embalado 

em caixa com 10 unidades. Marca Smith and Nephew, 

fabricante Smith and Nephew, procedência Inglaterra. 

Registro ANVISA: 80804050137 

300 

Unidades 
R$ 119,19 R$ 35.757,00 

 

PRAZO DE ENTREGA: Até 3 (TRÊS) dias úteis. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) dias. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) dias. 

FATURAMENTO MÍNIMO: R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA). 

PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: 12 (doze) Meses a contar da entrega no Almoxarifado da 

unidade contratante. 

São Paulo, 05 de Maio de 2020. 

Atenciosamente, 
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SMITH & NEPHEW BRASIL   T +55 11  5070-9100 

Av. das Nações Unidas, 14171 –                             F +55 11 5070-9199 

23º Andar – Torre C (Crystal Tower),                       www.smith-nephew.com 

Rochaverá Corporate Towers 

CEP: 04794-000 - São Paulo/SP   

    

 

Smith & Nephew do Brasil Participações S.A.  
 

 

Magda Elaine Sampaio Pinheiro 

Coordenadora de Licitações 

RG. 20.368.353-5  

CPF. 132.086.988-28 

E-mail: licitacao@smith-nephew.com 

SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 

CNPJ: 13.656.820/0004-20 

Insc. Estadual: 286.336.592.110 
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Laboratórios B. Braun S.A.
Av. Doutor Eugênio Borges,1092 - Arsenal

São Gonçalo - Rio de Janeiro - Brasil - 24751-000
CNPJ: 31.673.254/0001-02

SAC: 0800 227286
www.bbraun.com.br

 
 

Dados do solicitante
CNPJ: 16.695.025/0001-97
Policia Militar do Estado de Minas Gerais
Rod Papa Joao Paulo I 4143, Andar 6
Belo Horizonte, Minas Gerais 31630-900 - BR

 Proposta Comercial  
Número #: Q-15410-3
Data: 20/04/2020 09:35
Validade: 20/05/2020

 

Condições Gerais:

 
Duração do Contrato (Meses):
Condição de Pagamento: N002

Nº do
Material

Descrição Unidade de
Medida

Quantidade Preço
Unitário
Final

Valor Total
Final

5395210 ASKINA® DRESSIL BORDER 15X20CM PCE 300,00 BRL 19,91 BRL
5.973,00

TOTAL: BRL
5.973,00

 
 

Informações Gerais:
 
1. Após a data de validade as condições comerciais poderão sofrer alterações.
2. O prazo de entrega dos produtos podem ser alterados mediante disponibilidade no estoque.
3. Produtos que possuem unidade de venda padronizados como caixa ou pacote poderão ter particularidades no momento da venda.
4. O aceite da presente Proposta e/ou a mera colocação do Pedido implica na aceitação das Condições Gerais de Venda dos Laboratórios
B.BRAUN encaminhadas previamente, ao cliente, para conhecimento.
 
 
 
     Policia Militar do Estado de Minas Gerais  
       

    Assinatura: /S1/  

    Nome: /N1/  

    Cargo: /T1/  

    Data: /D1/  
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

ENC: Cotação askina dressil
3 mensagens

Patricia Neves <patricia.neves@bbraun.com> 20 de abril de 2020 17:18
Para: "hpm.licita@gmail.com" <hpm.licita@gmail.com>
Cc: "1311117@pmmg.mg.gov.br" <1311117@pmmg.mg.gov.br>

Boa Tarde, Jeferson!

Segue em anexo alteração de cotação do item espuma hidrocelular, porém estou sem estoque da 15x15 e tenho apenas a 15X20.

Qualquer dúvida a disposição.

Sdd.

Patricia Marotta Neves   

Especialista de Vendas I                             

Telefone: +55 31 983280129

patricia.neves@bbraun.com

Laboratórios BBraun S.A

De: Patricia Neves [mailto:patricia.neves@bbraun.com]
Enviada em: segunda-feira, 20 de abril de 2020 17:09
Para: Patricia Neves <patricia.neves@bbraun.com>
Assunto: Cotação askina dressil

The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client privileged, may constitute inside information, and is
intended only for the use of the addressee. It is the property of the company of the sender of this e-mail. Unauthorized use, disclosure, or
copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error,
please notify us immediately by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof, including all attachments.

Q-15410-20200420-1707.pdf
69K

Jeferson Francisco Alves <1311117@pmmg.mg.gov.br> 4 de maio de 2020 12:09
Para: Patricia Neves <patricia.neves@bbraun.com>
Cc: hpm licita <hpm.licita@gmail.com>

Boa tarde,

Verificamos que o item que atende nossa demanda é o curativo que possui a medida: 22,5cm X 22,5cm, haja vista que terá a
espuma com a medida pretendida.
Gentileza nos enviar nova proposta comercial com essa medida na quantidade de 300 unidades.

"Quantidade: 300
Descrição: Curativo de espuma hidrocelular/poliuretano, hidrofílico, composto por 3 camadas, até 3 mm de espessura, tamanho
15cm x 15cm, com borda adesiva de silicone sem memória medindo aproximadamente 2,5 cm x 2,5 cm, que permita a retirada
suave para inspeção da área com reposição mantendo a adesividade por no mínimo 07 dias. Deve ser composto obrigatoriamente
por camada de silicone adesiva suave, espuma hidrocelular/poliuretano com poliacrilato super absorvente, filme de poliuretano
permeável ao vapor e à prova de água, sendo a quarta e a quinta camada quando presentes, variável."

Gmail - ENC: Cotação askina dressil https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac4c&view=pt&search=a...
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Desde já agradeço!

Jeferson Francisco Alves
2º Ten PM QOE
Planejamento de Compras
Central de Abastecimento Med Farmacêutico - CAF
Hospital da Polícia Militar
(31)2123-1646

De: "Patricia Neves" <patricia.neves@bbraun.com>
Para: "hpm licita" <hpm.licita@gmail.com>
Cc: 1311117@pmmg.mg.gov.br
Enviadas: Segunda-feira, 20 de abril de 2020 17:18:01
Assunto: ENC: Cotação askina dressil
[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

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

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.

Patricia Neves <patricia.neves@bbraun.com> 4 de maio de 2020 22:09
Para: Jeferson Francisco Alves <1311117@pmmg.mg.gov.br>
Cc: hpm licita <hpm.licita@gmail.com>

Jeferson, boa noite!

Segue em anexo Cotação, porém esse tamanho especifico não tenho, apenas 15x20 e outros formatos, no caso calcâneo e sacral.

Qualquer dúvida a disposição.

Sdd.

Patricia Maro a Neves   

Especialista de Vendas I                             

Telefone: +55 31 983280129

patricia.neves@bbraun.com

Laboratórios BBraun S.A

De: Jeferson Francisco Alves [mailto:1311117@pmmg.mg.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 4 de maio de 2020 12:09
Para: Patricia Neves <patricia.neves@bbraun.com>
Cc: hpm licita <hpm.licita@gmail.com>
Assunto: Re: Cotação askina dressil

_

Gmail - ENC: Cotação askina dressil https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac4c&view=pt&search=a...
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

policia militar.pdf
69K
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Central de Abastecimento Farmacêutico

 
Belo Horizonte, 06 de maio de 2020.

  

 

Do: 2 ºvTen PM QOE Jeferson Francisco Alves, Programação de Compras Central de
Abastecimento Farmacêutico
Para: Sr. Ten-Cel PM Ordenador de Despesas do CSC-Saúde
Assunto: Compra de Curativo de Poliuretano para Proteção Facial 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas
de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus;

CONSIDERANDO a Portaria nº 454 do Ministério da Saúde, de 20 de março de 2020, que
declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus
(COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto nº 47.891, do estado de Minas Gerais, de 20 de março de 2020, que
reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente
Coronavírus (COVID -19);

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública por meio do Decreto nº 113,
do estado de Minas Gerais, de 12 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto nº 47.886, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de
prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento ao COVID-19;

CONSIDERANDO o Plano Estadual de Contingência para Emergência em Saúde
Pública/Infecção Humana pelo Sars-Cov-2 (Doença Pelo Coronavírus – Covid-2019), da
Secretaria Estadual de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção
à infecção e à propagação do COVID – 19, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de
transmissão em grande escada do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, evitando-se a
sobrecarga do sistema de saúde;

CONSIDERANDO o alto índice de transmissibilidade do COVID-19 e o agravamento significativo
do risco de contágio nas unidades hospitalares, tendo em vista fatores como a aglomeração de
pessoas, as dificuldades de isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, entre outros;
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CONSIDERANDO a Nota Técnica Conjunta 01/2020 – PMMG/CBMMG/IPSM de 13 de março de
2020, que informa que o Hospital Militar já disponibilizou um aumento real de 20% de leitos para
atender os casos que apresentem necessidade de internação hospitalar ou mesmo, suporte de
terapia intensiva, podendo ainda ser revista, caso necessário, com reversão de um numero ainda
maior de leitos possibilitando aumento imediato da capacidade de admissão em caso de
demanda;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de mecanismos de proteção à saúde e a segurança
dos profissionais de saúde que laboram no HPM, em especial no CTI, os quais utilizam máscaras
de proteção facial durante toda a escala de serviço, o que pode levar a ocorrência de lesões por
pressão nas áreas de contato das máscaras de proteção respiratória e protetor facial.

Assim, foi realizado processo para aquisição de curativos por dispensa de licitação e buscou-
se 03 fornecedores, eventos Sei 14043720, 14044097, 14044182 (14044400), dentre os quais 2
forneceram orçamentos e o terceiro não teve o item na especificação solicitada, qual seja: curativo
com área de espuma de 15cm x 15cm e ainda 2,5 cm de área adesiva. Em um primeiro momento
foram solicitados orçamentos de curativo que tivesse 17.5cmx17,5cm, porém, ao ser realizada
análise do item, verificou-se que a espuma cobria uma área de apenas 12,5cm.

Destarte, foram solicitados novos orçamentos dos participantes para o curativo com a medida
22,5cm x 22,5cm, o qual atende a especificação de 15cm x 15cm de espuma e ainda 2,5 cm de
área adesiva.

O melhor preço foi selecionado, conforme normas em vigor.

 

Jeferson Francisco Alves, 2º TEN PM QOE
Programação de Compras/CAF/HPM

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Francisco Alves, 2º Tenente, em
06/05/2020, às 15:29, 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
14047305 e o código CRC E1C18DBE.

Referência: Processo nº 1250.01.0002470/2020-93 SEI nº 14047305
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Espuma
superabsorvente

com silicone 

Gerenciamento 
eficaz do 
exsudato

® ®
Tratamento avançado de feridas

Catalogo Cutimed Siltec2019.indd   1 2/27/19   2:46 PM

Anexo Catálogo do produto (14065027)         SEI 1250.01.0002470/2020-93 / pg. 67



2

ALTA TECNOLOGIA PARA MELHORAR A VIDA DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES
Os curativos Cutimed® Siltec® são coberturas estéreis de alta absorção, cuja camada de contato não adere ao 
leito da ferida. Com componentes de alta eficácia que atuam em sinergia, são ideais para o tratamento de feridas 
agudas e crônicas  

Além de conforto e muita conveniência ao longo do tratamento, apresentam alta capacidade de gestão do 
exsudato, adesividade segura e confortável, e acolchoamento que reduz o risco de lesão por pressão 

Tecnologia 
superabsorvente 
para melhor gestão 
do exsudato

Camada de 
silicone perfurada

Espuma 
superabsorvente 
porosa de poliuretano 

Pelicula 
transparente 
impermeável 
à água, porém 
permeável à 
troca gasosa

200 µm

Flexibilidade do Cutimed® Siltec®

na mão
Flexibilidade do Cutimed® Siltec® 
no cotovelo

Flexibilidade do Cutimed® Siltec®

no calcanhar

Flexibilidade de Cutimed® 
Siltec® na mão

Flexibilidade de Cutimed® 
Siltec® no cotovelo Flexibilidade do Cutimed® Siltec®

na mão
Flexibilidade do Cutimed® Siltec® 
no cotovelo

Flexibilidade do Cutimed® Siltec®

no calcanhar

Flexibilidade de Cutimed® 
Siltec® no calcâneo

Flexibilidade do Cutimed® Siltec®

na mão
Flexibilidade do Cutimed® Siltec® 
no cotovelo

Flexibilidade do Cutimed® Siltec®

no calcanhar

Com diversos formatos e cantos arredondados, os curativos Cutimed® Siltec® adaptam-se anatomicamente ao 
corpo humano e, se necessário, podem ser recortados sem perda de suas funções. As tiras superabsorventes 
integradas à sua espuma permanecem no lugar e mantêm sua capacidade de absorção em todas as situações
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GESTÃO DO EXSUDATO
Para o tratamento eficaz de feridas, a linha de curativos Cutimed® Siltec® garante:

•  Gestão segura da umidade no leito da ferida
Cutimed® Siltec® absorve o exsudato verticalmente e o transfere para a camada superior de sua espuma 
superabsorvente, que retém com segurança um grande volume mesmo sob compressão. Com película 
superior permeável às trocas gasosas, permite a transpiração da pele e a evaporação do exsudato absorvido. 
Transparente, a película ainda possibilita a 
visualização do aspecto do exsudato e da 
saturação do curativo, esta última determinante 
para a troca do mesmo

•  Absorção do exsudato viscoso
Cutimed® Siltec® possui camada perfurada de 
silicone e espuma com poros largos, altamente 
eficientes para absorção do exsudato, mesmo o 
mais viscoso

•  Risco mínimo de hipergranulação
Ao permitir a passagem do exsudato, sua 
camada de silicone suave forma uma barreira 
eficaz contra o crescimento inadequado de 
tecido na espuma,  protegendo  o tecido recém-formado

•  Proteção das bordas da ferida minimiza o risco de maceração
Cutimed® Siltec®  absorve o exsudato verticalmente, impedindo que o mesmo se acumule nas bordas da 
ferida, e o dispersa uniformemente na espuma. Além disso, a camada de silicone suave que recobre todo o 
curativo beneficia o tratamento de dois modos: protege a borda de contato com a exsudação, o que minimiza a 
maceração da pele; e mantém o leito da ferida com a umidade adequada para o processo de cicatrização

Gestão do exsudato com Cutimed® Siltec®Gestão do exsudato com Cutimed® Siltec®

 

*  Fonte: BSN medical data on file report. 

Teste de Laboratório Resultado Conclusão
Cutimed® Siltec® é capaz
tanto de absorver o exsudato com e�ciência 
quanto de permitir que o mesmo evapore 
com rapidez, otimizando o gerenciamento 
da umidade no leito da ferida 

Cutimed® Siltec® demonstra gestão
e�ciente de umidade, até mesmo quando
se trata de exsudato altamente viscoso

Capacidade total de gerenciar exsudato*

Absorção e evaporação (MVTR)** de 
solução salina, em gramas 
por 10 cm² a cada 24 horas

A absorção de �uidos viscosos minimiza 
a maceração da pele perilesão

Exsudato viscoso*

Solução salina - 24% de proteína -
introduzida no interior  do
curativo por 16h a 2ml/h (total de 32ml)

Retenção média 
de líquido de 
outros produtos 
no mercado

Cutimed ® Siltec ®

100%

Cutimed ® Siltec ® B

74% 71%

57.5% 

Retenção de exsudato sob compressão*
Passo 1: As amostras são expostas ao 
líquido por 2h e levadas à balança para 
verificação de seu peso 

Passo 2: Um peso de 5kg (equivalente à 
compressão de 40 mmHg) é colocado sobre 
as amostras e, após 1 minuto, elas são 
pesadas novamente. O nível da retenção 
de líquido é mensurado

Com capacidade superior de retenção do 
exsudato, os curativos Cutimed® Siltec® 
e Siltec® B também são indicados para uso 
sob bandagens de compressão

** MVTR: Moisture Vapor Transmission Rate

Cutimed ® Siltec ®

20g

Cutimed ® Siltec ® B

15g 

18g/(10cm *24h)2

15g/(10cm2*24h)

MVTR média de outros 
produtos no mercado

14,5g/
(10cm *24h)2

Absorção de exsudato altamente viscoso

Absorção média de outros produtos do mercado.

100%

94%  

73% 
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ALIVIANDO A PRESSÃO NO PACIENTE
PROTEÇÃO ONDE É NECESSÁRIO
Pacientes acamados possuem o risco de desenvolver complicações adicionais na pele e requerem mais cuidados e 
atenção. Além de causarem grande desconforto, estas situações geram altos custos e consomem o tempo de todos 
os envolvidos. A identificação precoce de lesões por pressão e a utilização do tipo certo de coberturas, que reduzam 
o cisalhamento, a pressão e evitem a fricção, são a melhor forma de prevenir tais lesões. Os curativos Cutimed® 
Siltec® reduzem o risco de lesão por pressão:

•  Baixa fricção do curativo
A superfície macia e as bordas arredondadas de sua película superior de poliuretano reduzem o atrito entre o 
curativo Cutimed® Siltec® e a roupa do paciente, ou a roupa de cama

•  O efeito da espuma no alívio da pressão
Cutimed® Siltec® ajuda a distribuir a pressão local e previne pontos de pressão, como ilustrado no gráfico abaixo

Todos estes aspectos contribuem para prevenir a lesão por pressão

* Fonte: BSN medical data on file report

Pressão
média
[kPa]

Pico de
pressão
[kPa]

Cutimed ® Siltec ® B

19.1
9.1

Sem curativo

47.3

23.5

Sem curativo Cutimed ® Siltec ® B

Teste de Laboratório Resultado Conclusão

Cutimed® Siltec® distribui
con�avelmente a pressão

 

A distribuição e�ciente da 
pressão é um fator importante 
para a prevenção das lesões 
por pressão

 
 

Redistribuição da pressão*

Sensibilidade à pressão 
testada em uma 
área de 33 cm2

Pressão aplicada no calcanhar com a proteção 
da espuma do curativo Cutimed® Siltec® que 

reduz significativamente o nível de pressão na região

  
 

Pressão aplicada no calcanhar 
sem o uso de um produto com espuma

 

0 – 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

20 – 25

> 25

* Fonte: BSN medical data on file report
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Silicone com leve 
aderência do Cutimed® Siltec® 

Aderência do Acrilato

FIXAÇÃO SEGURA E SUAVE
A troca de curativos pode gerar aos pacientes ansiedade e medo. Eles se 
consideram vulneráveis e temem sentir mais dor. Por isso é importante tratar 
as feridas com produtos que, além de facilitar o trabalho dos profissionais de 
saúde, garantam conforto e segurança aos pacientes

Os curativos Cutimed® Siltec® foram desenvolvidos para trocas atraumáticas e 
para minimizar as dores. Sua camada de silicone suave fornece:

•  Capacidade de reposicionamento
Quando necessário, Cutimed® Siltec® permite a correção de eventuais 
dobras ou rugas, que podem ser facilmente suavizadas, e a remoção e o 
reposicionamento do curativo sem desperdício e sem causar desconforto 
para o paciente

•  Remoção atraumática
Durante a troca dos curativos Cutimed® Siltec®, a camada de contato de 
silicone suave não adere ao leito da ferida, pois flutua quando em contato 
direto com superfícies úmidas. Sem agredir a pele, nem causar dor ao 
paciente, a remoção atraumática do curativo não deixa resíduos no local, 
além de ser confortável e rápida

•  Baixo potencial de alergia
Os adesivos de silicone são reconhecidos por terem um baixo potencial 

Aderência dos curativos 
Cutimed® Siltec®

Aderência dos curativos de 
Acrilato

Silicone com leve 
aderência do Cutimed® Siltec® 

Aderência do Acrilato

alergênico, reduzindo o risco dos pacientes apresentarem desconforto adicional por reação alérgica

•  Fixação segura
Cutimed® Siltec® B possui camada de contato em silicone adesivo, com bordas que aumentam a segurança 
da adesividade, e evita que o curativo se desloque e, ao mesmo tempo, cria um ambiente adequado para a 
cicatrização da ferida. No gráfico abaixo, é possivel observar que mesmo após três dias sua taxa de adesividade 
permanece alta: 84% em relação ao momento da aplicação

* Fonte: BSN medical data on file report

Teste de Laboratório Reultado Conclusão

Cutimed® Siltec® apresenta adesividade
segura por vários dias, característica
essencial para manter o curativo no 
local e com segurança

 

Aderência*

• Estudo de aderência de 3 dias na face 
posterior e inferior da panturrilha 
de 24 voluntários saudáveis
(com curativos de 10cm x 10cm)

 
 
 

 
 

A remoção dos curativos Cutimed® 
Siltec® é quase indolor

 

Menos dor tem efeito positivo na adesão 
dos pacientes ao tratamento, e 
causa menos stress nos pro�ssionais
de saúde

 

Dor na remoção*

Avaliado por voluntários desde  
"extremamente dolorido" (-2) a 
"sem dor" (+2)  

Aderência do Cutimed® Siltec® B à pele perilesão

100%

90%

2º Dia 1º Dia

100% 84%

3º Dia

Dor na remoção
Avaliado por voluntários de "extremamente dolorido" (-2) a "sem dor" (+2)

Cutimed® ®

Extremamente 
dolorido

-2
Sem dor

+2
Dolorido

0

Padrão dos curativos 
aderentes de acrilato  Siltec
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CUTIMED® SILTEC® - A FAMÍLIA COMPLETA

CUTIMED® SILTEC® SACRUM
FORMATO ANATÔMICO
Espuma superabsorvente de silicone com borda de fixação em formato 
específico para a região sacral
• Curativos com formato anatômico e borda  de fixação ampla
• Espuma protetora que alivia a pressão

CUTIMED® SILTEC® PLUS HEEL
FORMATO ANATÔMICO
Espuma superabsorvente de silicone com adesividade superior para 
auxiliar  a cicatrização e prevenir lesões
• Facilidade na aplicação
• Desenvolvido especialmente para feridas  em locais de difícil acesso
• Espuma com espessura maior para  alívio da pressão

CUTIMED® SILTEC® B
ALTA SEGURANÇA
Espuma superabsorvente de silicone com borda de fixação
• Aplicação rápida sem fixação secundária
• Acolchoamento que previne as  lesões por pressão

CUTIMED® SILTEC® L
LEVE E FINO
Espuma absorvente de silicone
• Macio e conformável, protege a  pele frágil e comprometida

CUTIMED® SILTEC® PLUS

MAIS ADESIVIDADE
Espuma superabsorvente de silicone com adesividade superior
• Alta adesividade auxilia sua aplicação
• Fácil de aplicar e de reposicionar

CUTIMED® SILTEC®

SUPER SUAVE
Espuma superabsorvente de silicone

Catalogo Cutimed Siltec2019.indd   6 2/27/19   2:46 PM
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INFORMAÇÕES

Apresentações Tamanho do 
curativo Código Curativos/caixa

5 cm x 6 cm
10 cm x 10 cm
15 cm x 15 cm

73283-00
73283-01
73283-02

10
10
10

Cutimed® Siltec® L

Curativo leve e fino com espuma de 
silicone

5 cm x 6 cm
10 cm x 10 cm
10 cm x 20 cm
15 cm x 15 cm
20 cm x 20 cm

73285-00
73285-01
73285-02
73285-03
73285-04

10
10
10
10
5

Cutimed® Siltec®

Curativo com espuma de silicone 
 superabsorvente

5 cm x 6 cm
10 cm x 10 cm
10 cm x 20 cm
15 cm x 15 cm
20 cm x 20 cm

73288-00
73288-01
73288-02
73288-03
73288-04

10
10
10
10
5

Cutimed® Siltec®PLUS

Curativo com espuma de silicone
superabsorvente com adesividade 
superior

7,5 cm x 7,5 cm
12,5 cm x 12,5 cm
15 cm x 15 cm
17,5 cm x 17,5 cm
22,5 cm x 22,5 cm
10 cm x 10 cm
10 cm x 22,5 cm

73284-00
73284-01
73284-02
73284-03
73284-04
73284-05
73284-06

10
10
10
5
5

10
10

Cutimed® Siltec® B

Curativo autoaderente com espuma 
de silicone superabsorvente

17,5 cm x 17,5 cm
23 cm x 23 cm

73287-00
73287-01

5
5

Cutimed® Siltec® Sacrum

Curativo autoaderente com espuma 
de silicone superabsorvente para a 
região sacral

16 cm x 24 cm 73288-05 10Cutimed® Siltec®PLUS Heel

Curativo com espuma de silicone
superabsorvente com adesividade 
superior para a região do calcâneo

Profundidade da ferida Superfi cial Fase da ferida Tecido de liquefação (esfacelos)

Tecido de granulação

Tecido de epitelização

Exsudato Baixo ou moderado

Alto ou excessivo

Catalogo Cutimed Siltec2019.indd   7 2/27/19   2:46 PM
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Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda. 
Avenida Nossa Senhora da Penha, 560, Penha
Bragança Paulista/SP, CEP 03478-007
SAC: 0800 70 45415
sac@bsnmedical.com    www.bsnmedical.com.br

Cutimed ® Siltec ® B

Cutimed ® Siltec ® Heel Plus **

Tórax

Calcâneo
 

Cutimed ® Siltec ® Plus Heel**

Dorso dos pés

Cutimed ® Siltec ® L**

Entre os dedos dos pés

Cutimed ® Siltec ® B

Abdôme inferior

Cutimed ® Siltec ® 
Sacrum

Região sacral

Cutimed ® Siltec ® Plus **

Proteção do pé

Cutimed ® Siltec ® B

Cabeça

* Em alguns casos, poderá ser necessária uma segunda fixação
** Fixação adicional possível com Hypafix, Hypafix Transparent ou Hypafix Gentle Touch

GUIA DE APLICAÇÃO
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Prefeitura Municipal de SÃO PAULO

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CMVS: DATA DE VALIDADE: 

Nº PROCESSO:
Nº PROTOCOLO: 6018.2019/0059251-1 Data do Protocolo: 10/09/2019
SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA
AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: ESSITY SOLUÇÕES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ ALBERGANTE:

NOME FANTASIA: ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS
CNPJ / CPF: 54.858.014/0005-01
LOGRADOURO:  AV FORTE DO LEME NÚMERO: 873
COMPLEMENTO:
BAIRRO: PARQUE SAO LOURENCO
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
CEP: 08340-010 UF: SP
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: 
CPF: CONSELHO REGIONAL: 
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
CPF: CONSELHO REGIONAL: 
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:
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LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CMVS: DATA DE VALIDADE: 

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

EXPORTAR

IMPORTAR

CATEGORIA:
ACESSÓRIOS

MATERIAL OU ARTIGO DESCARTÁVEL

MATERIAL OU ARTIGO LÍQUIDO

MATERIAL OU ARTIGO SEMI-SÓLIDO

MATERIAL OU ARTIGO SÓLIDO
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29/01/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351734690201368/?cnpj=54858014000501 1/2

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Dados do Cadastro

Razão Social
ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
CNPJ
54.858.014/0005-01
Endereço Completo
Avenida Forte do Leme 873 - Parque São Lourenço CEP: 08.340-010 - SÃO PAULO/SP
Telefone
(
Responsável Técnico
JULIANA KURITA SCHUH
GABRIELA KAROLINE DE OLIVEIRA GONÇALVES
Responsável Legal
DANIEL DIAS DE ARAÚJO

Cadastro Nº
8.10.556-5 (4H13070X5750)
Data do Cadastro
16/06/2014
Situação

Ativa

Nº do Processo
25351.734690/2013-68
Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)
Atividades / Classes

Armazenar
Correlatos

Distribuir
Correlatos

Expedir
Correlatos

Exportar
Correlatos

Importar
Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)
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29/01/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351734690201368/?cnpj=54858014000501 2/2

Voltar

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação
Vigentes

Data de
Publicação

Vencimento do
Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação
Vigentes

Data de
Publicação

Vencimento do
Certificado

Nenhum registro encontrado
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06/03/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351219147201785/?numeroRegistro=10224000155 1/2

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

CNPJ 54.858.014/0001-70 Autorização 1.02.240-0

Produto CUTIMED SILTEC

Filtrar...

Modelo Produto Médico

73285-02 Cutimed Siltec 10,0cm X 20,0cm

73284-05 Cutimed Siltec B 10,0cm x 10,0cm

73284-06 Cutimed Siltec B 10,0cm X 22,5cm

73283-00 Cutimed Siltec L 5,0cm X 6,0cm

73288-01 Cutimed Siltec Plus 10,0cm X 10,0cm

73288-02 Cutimed Siltec Plus 10,0cm X 20,0cm

73284-14 Cutimed Siltec B 7,0cm X 10,0cm (oval)

73283-01 Cutimed Siltec L 10,0cm X 10,0cm

73285-01 Cutimed Siltec 10,0cm X 10,0cm

73285-04 Cutimed Siltec 20,0cm X 20,0cm

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Curativo

Registro 10224000155

Processo 25351.219147/2017-85

Fabricante Legal FABRICANTE: BSN Medical GmbH - ALEMANHA

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

« 2 3 »1
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06/03/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351219147201785/?numeroRegistro=10224000155 2/2

Vencimento do Registro 02/01/2028

Voltar
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06/03/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351219147201785/?numeroRegistro=10224000155 1/2

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

CNPJ 54.858.014/0001-70 Autorização 1.02.240-0

Produto CUTIMED SILTEC

Filtrar...

Modelo Produto Médico

73284-00 Cutimed Siltec B 7,5cm X 7,5cm

73284-04 Cutimed Siltec B 22,5cm x 22,5cm

73288-00 Cutimed Siltec Plus 5,0cm X 6,0cm

73288-04 Cutimed Siltec Plus 20,0cm X 20,0cm

73288-03 Cutimed Siltec Plus 15,0cm X 15,0cm

73283-02 Cutimed Siltec L 15,0cm X 15,0cm

73284-03 Cutimed Siltec B 17,5cm X 17,5cm

73288-05 Cutimed Siltec Plus Heel 2D 16,0cm X 24,0cm

73285-03 Cutimed Siltec 15,0cm X 15,0cm

73285-00 Cutimed Siltec 5,0cm X 6,0cm

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Curativo

Registro 10224000155

Processo 25351.219147/2017-85

Fabricante Legal FABRICANTE: BSN Medical GmbH - ALEMANHA

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

« 1 3 »2
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06/03/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351219147201785/?numeroRegistro=10224000155 2/2

Vencimento do Registro 02/01/2028

Voltar
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06/03/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351219147201785/?numeroRegistro=10224000155 1/2

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

CNPJ 54.858.014/0001-70 Autorização 1.02.240-0

Produto CUTIMED SILTEC

Filtrar...

Modelo Produto Médico

73284-01 Cutimed Siltec B 12,5cm X 12,5cm

73284-02 Cutimed Siltec B 15,0cm X 15,0cm

73287-00 Cutimed Siltec Sacrum 17,5cm X 17,5cm

73287-01 Cutimed Siltec Sacrum 23,0cm X 23,0cm

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Curativo

Registro 10224000155

Processo 25351.219147/2017-85

Fabricante Legal FABRICANTE: BSN Medical GmbH - ALEMANHA

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

Vencimento do Registro 02/01/2028

Voltar

« 1 2 »3
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   PAINEL ADMINISTRATIVO - MÓDULO MENSAGEM

De

Protocolo

Data

Assunto

202005023688764-2005

RE: Avaliação técnica - curativo

Cap Tonazio HPM

07/05/2020 08:08

Para 2 Ten Tatiana do Nascimento P Corlaite CSC-SAUDE

Cópia 2 Ten Jeferson HPM;  1 Ten Poliane Heraclita Barbosa CSC-SAUDE;  Rosangela
CSC-SAUDE;  Maj Adriana Lacorte HPM;  Cap Fernanda Domingues da S de Abreu
HPM;  Cap Luciana C HPM;  Cap Juliana Cristina de M Oliveira HPM

Prezada Ten Tatiana,

Para atender as nossas necessidades é necessário que haja 15 cm de espuma útil, no que a empresa comercializa,
para que se cumpra este quesito e nos atenda, deverá ser este produto, com 22,5 x 22,5 cm.

Em avaliação das imagens em anexo, o produto tem 15,5 cm de espuma útil, portanto, ele atende às necessidades.

Atenciosamente,

Tonazio, Cap PM QOS
Susiane, 1º Ten PM QOS

Para:  01 Ten Susiane HPM;  Cap Tonazio HPM

Copia:  02 Ten Jeferson HPM;  01 Ten Poliane Heraclita Barbosa CSC-SAUDE;  Rosangela
CSC-SAUDE

--------------- Mensagem 3 ---------------

Protocol

Data:

De:

202005023688442-2005

RE: Avaliação técnica - curativo

07/05/2020 07:51

02 Ten Tatiana do Nascimento P Corlaite CSC-SAUDE

Assunto:

Anexo: Essity_Corrigida.pdf
WhatsApp Image 2020-05-06 at 16.48.58.jpeg
WhatsApp Image 2020-05-06 at 16.48.58 (1).jpeg
WhatsApp Image 2020-05-06 at 16.48.58 (2).jpeg
Catalogo_Cutimed_Siltec_2019_Baixa.pdf

Senhores, bom dia!

Me desculpem. Seguem anexos. Envio também as fotos tiradas pela representante do material.

Rtt.

Tatiana Corlaite, 2° Ten PM QOS

--------------- Mensagem 2 ---------------

Protocol

Data:

De:

202005023679277-2005

RE: Avaliação técnica - curativo

06/05/2020 21:25

01 Ten Susiane HPM

Assunto:

Gerado por:  Rosangela CSC-SAUDE - 07/05/2020 09:55 1
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Para:  02 Ten Tatiana do Nascimento P Corlaite CSC-SAUDE

Copia:  Cap Tonazio HPM;  02 Ten Jeferson HPM;  01 Ten Poliane Heraclita Barbosa CSC-
SAUDE;  Rosangela CSC-SAUDE

Prezada Ten Tatiana, boa noite!
Gentileza encaminhar os anexos.
Att,
Susiane, 1º Ten PM QOS.

Para:  01 Ten Susiane HPM;  Cap Tonazio HPM

Copia:  Rosangela CSC-SAUDE;  02 Ten Jeferson HPM;  01 Ten Poliane Heraclita Barbosa
CSC-SAUDE

--------------- Mensagem 1 ---------------

Protocol

Data:

De:

202005023670797-2005

Avaliação técnica - curativo

06/05/2020 15:55

02 Ten Tatiana do Nascimento P Corlaite CSC-SAUDE

Assunto:

Senhores, boa tarde!

Aportou na seção de licitação e compras do CSC-Saúde uma dispensa de licitação para aquisição de curativo
utilizado na prevenção de lesões por uso de máscaras em profissionais de saúde, conforme o seguinte descritivo:

1757032 - CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR
SILICONE; APRESENTACAO: 15CM X 15CM, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE; ESPUMA
HIDROCELULAR/POLIURETANO COM POLIACRILATO SUPER ABSORVENTE, HIDROFILICO, COMPOSTO POR
3 CAMADAS COM ATE 3 MM DE ESPESSURA, OBRIGATORIAMENTE REVESTIDA INTERNAMENTE POR UMA
CAMADA DE SILICONE ADESIVA SUAVE E UMA CAMADA EXTERNA RECOBERTA POR FILME DE
POLIURETANO, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE SEM MEMORIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,5 CM X
2,5 CM QUE PERMITA A RETIRADA SUAVE PARA INSPECAO DA AREA COM REPOSICAO MANTENDO A
ADESIVIDADE, ESTERIL, IMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIAS E PERMEAVEL A TROCAS GASOSAS.
PERMITE ADERENCIA SUAVE, MANTENDO A ADESIVIDADE POR NO MINIMO 7 DIAS. PERMITE UMA TROCA
DE CURATIVO ATRAUMATICA E INDOLOR, FLEXIVEL, ALTAMENTE ADAPTAVEL A REGIAO ANATOMICA
APLICADA.

Solicito, dessa forma, o vosso apoio para avaliação se o produto ofertado e vencedor como melhor proposta atende
às necessidades do HPM.

Para auxiliar nessa análise, envio anexos a proposta comercial da empresa Essity e o catálogo do produto.

Tendo e vista a urgência da aquisição, solicito máxima urgência no retorno.

Respeitosamente,

Tatiana Corlaite, 2° Ten PM QOS

Gerado por:  Rosangela CSC-SAUDE - 07/05/2020 09:55 2
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1252122 000229/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1252122 - CAF/HPM

Aprovado

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data de criação: 08/05/2020

Autor(a): KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Unidade de compra: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR

Av. Jequitinhonha, 700 - B. Vera Cruz - Belo Horizonte/MG - CAF/ HPM/PMMG

Cidade: Belo Horizonte

Justificativa de aquisição:

Aquisição de Curativo para  dar suporte e proteção à saúde dos trabalhadores da saúde do HPM.

Observação:

Aquisição através de Dispensa de Liicitação - Covid-19

Não

Unidade contábil: 1250014

1251 - PMMGUnidade orçamentária:

Centralizado:

R$ 21.000,00Valor total previsto do pedido:

Valor total homologado (*): R$ 0,00

Dotações orcamentárias:

UO FUN PRGSUBF ID P/A C/A
Natureza de despesa

C GD EDM
ITEM IPG F IPU

1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 30 10 0 49 2

522.558.676-72 - S081994 - MARCIO ANTONIO GONCALVESResponsável pela aprovação:

08/05/2020

Itens do Pedido

Processo de compra / SIAD

08/05/2020   10:48

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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Número:

Especificação do item de material ou serviço:

CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR
SILICONE; APRESENTACAO: 15CM X 15CM, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE;

Código do item de material ou serviço: 0017570321252122 000229/2020 - 1

Quantidade: 300,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 70,0000

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 21.000,00

Aceita similar: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

300,0000Quantidade:

1252122 000253/2020

Unidade solicitante: 1252122 - CAF/HPM

Justificativa:

O item Curativo de poliuretano, nas especificações solicitadas,  visa dar suporte, proteção à saúde e
segurança dos profissionais de saúde empenhados no enfrentamento ao COVID-19, o qual gerou a atual
situação de estado de emergência de saúde internacional.

Ele será utilizado para proteção de lesão por máscara de proteção respiratória dos profissionais que
laboram no HPM, por solicitação dos profissionais que trabalham com tratamento e prevenção de
feridas.

Observações:

DISPENSA DE LICITAÇÃO (COMPRA DIRETA DE CURATIVO)

EMPENHO GLOBAL

RELATIVO AO COVID-19

Solicitações

(*) Somatório dos valores totais homologados de todos os item de pedido.
(**): Campo apresentado somente após a homologação/ratificação do item de processo.

Processo de compra / SIAD

08/05/2020   10:48

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa: 1252122 000226/2020 Pedido de material e serviço: 1252122 000229/2020

Data de criação: 08/05/2020

Responsável: KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Objetivo:

Instruir o pedido de compras - Disponibilidade orçamentária

Itens do mapa

N.º Código do item Desc. do item de material Unid. de aquisição Quantitativo orçado Valor mínimo
(R$)

Valor máximo
(R$)

Valor de
referência

unitário(R$)

Valor de
referência total (R$)

(*) Justificativas para
menos 3 orçamentos

1 001757032

CURATIVO DE POLIURETANO -
COMPOSICAO: ESPUMA DE
POLIURETANO REVESTIDA POR
SILICONE; APRESENTACAO: 15CM
X 15CM, COM BORDA ADESIVA DE
SILICONE;

1,00 UNIDADE 300,0000 70,0000 70,0000 70,0000 21.000,00 5

Total orçado: 21.000,00

Detalhamento do preço de referência

Código do item de material ou serviço: 001757032 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 1

Descrição do item:

CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR SILICONE; APRESENTACAO: 15CM X 15CM, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE;

Itens que compõem o preço

Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

-  - 08/05/2020  - -
54.858.014/0005-01 - Essity
Soluções Médicas do Brasil
Comércio e Distribuição Ltda

70,0000  -
Inserção manual /

Pesquisa com
fornecedores

1

Itens desconsiderados

nenhum item desconsiderado

Itens desativados

08/05/2020 10:49

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
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0Total de preços homologados-ratificados desativados:

(*) Justificativas para desabilitação de valor utilizado no cálculo do preço de referência:

1 - Incompatibilidade na quantidade total adquirido
2 - Local de compra interfere no preço
3 - Marca ou modelos incompatíveis
4 - Influência da frequência de entrega sobre o preço
5 - Sazonalidade de preço
6 - Influência das condições comerciais sobre o preço
7 - Preço abaixo do padrão para o item
8 - Preço acima do padrão para o item
9 - Modalidade de contratação influencia o preço
10 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

(*) Justificativas para menos de 3 orçamentos:

1 - Preço tabelado
2 - Preço para adesão
3 - Somente estes fornecedores retornaram pesquisa de preços
4 - Conforme nota técnica ou explicação inserida no processo
5 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

O Mapa Comparativo de Preços foi elaborado de acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n.º 9447, de 15 de Dezembro de 2015, disponível para consulta no link BANCO DE NORMAS GESTÃO LOGÍSTICA PATRIMÔNIO -
CADASTROS - SISMP do site www.compras.mg.gov.br.

Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

Data da assinatura:

CPF:

Nome:

08/05/2020 08:14:08

I1433978

Emissor do certificado:

040.224.576-86

KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Masp:

Assinatura digital - Signatário:

Código verificador: 230000121316567554302020

Código de Autenticidade:

08/05/2020 10:49

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO

Página 2 de 2

P
edido 229 (14127045)         S

E
I 1250.01.0002470/2020-93 / pg. 90



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais�

Seção de Licitação do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS

 

Termo de Referência corrigido - PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO                                             
                                                               

      Belo Horizonte, 08 de maio de 2020.

 TERMO DE REFERÊNCIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

DATA Órgão
Solicitante

Número do Pedido
de Compra

Número da Unidade
de Compra

24/04/2020 CAF/HPM 1252122
000229/2020 1255302

 

Responsável pelo Pedido Superintendência
ou Diretoria

Nome: Jeferson Francisco
Alves

E-mail:
1311117@pmmg.mg.gov.br

Ramal para contato: 2123-
1646

 

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de CURATIVO DE POLIURETANO
para o Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas neste documento.

 
 

Lote Item Cod. Item
SIAD Quant. Unid. de

aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 001757032 300 UNIDADE

CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA DE
POLIURETANO REVESTIDA POR SILICONE; APRESENTACAO:
15CM X 15CM, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE; ESPUMA
HIDROCELULAR/POLIURETANO COM POLIACRILATO SUPER
ABSORVENTE, HIDROFILICO, COMPOSTO POR 3 CAMADAS

COM ATE 3 MM DE ESPESSURA, OBRIGATORIAMENTE
REVESTIDA INTERNAMENTE POR UMA CAMADA DE SILICONE
ADESIVA SUAVE E UMA CAMADA EXTERNA RECOBERTA POR
FILME DE POLIURETANO, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE
SEM MEMORIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,5 CM X 2,5 CM
QUE PERMITA A RETIRADA SUAVE PARA INSPECAO DA AREA
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COM REPOSICAO MANTENDO A ADESIVIDADE, ESTERIL,
IMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIAS E PERMEAVEL A

TROCAS GASOSAS. PERMITE ADERENCIA SUAVE, MANTENDO
A ADESIVIDADE POR NO MINIMO 7 DIAS. PERMITE UMA TROCA

DE CURATIVO ATRAUMATICA E INDOLOR, FLEXIVEL,
ALTAMENTE ADAPTAVEL A REGIAO ANATOMICA APLICADA.

1.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.1.1. Para o item descrito na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA e
INTEGRAL.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
 

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 12730174 que dispõe
sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, devido à pandemia mundial de doença
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando
a  necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de
2020, faz-se necessária a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs que
garantam aos profissionais de saúde, segurança pública e demais agentes envolvidos
condições adequadas de trabalho, de forma a preveni-los de contaminações.

Desta forma, a aquisição será realizada em questão, sendo desconsiderados preços de
contratações similares ou bancos ou sítios oficiais, uma vez tratar-se situação emergencial, nos
termos da Medida Provisória nº 926 de de 20 de março de 2020. Há a necessidade de
obtenção dos insumos, cada vez mais escassos em todo território brasileiro e no resto do
mundo e cuja falta traz riscos concretos à vida de pacientes e agentes públicos. Se nos
embasássemos por preços registrados ou em atas para contratar, não conseguiríamos licitar. 

O uso de alguns tipos de EPI por tempo prolongado podem causar lesões de pele,
principalmente o uso de máscaras ou protetores faciais diariamente e por longo período de
tempo na assistência à saúde dos pacientes em ambiente hospitalar.

É notório que o resultado desse uso são as lesões de face. Nesse sentido, sabe-se que as
Lesões por pressão (LP) ocorrem tradicionalmente em tecidos moles e proeminências ósseas
expostas a mudanças de pressão, cisalhamento e microclima. As LP também podem ser
causadas por dispositivos médicos conectados ao paciente ou próximo a ele, evento SEI!
13709159. Destarte, o item de material em processo de aquisição visa dar suporte, proteção à
saúde e segurança dos profissionais de saúde empenhados no enfrentamento ao COVID-19, o
qual gerou a atual situação de estado de emergência de saúde internacional.

Informa-se que a contratação contemplará entregas imediata e única. Assim, todo o material
recebido irá diretamente para equipar agentes públicos que combatem o COVID-19 na linha de
frente, e cuja falta de proteção pode favorecer aumento da contaminação de agentes.

 

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E ESCOLHA DO FORNECEDOR

Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento SEI! 12589233:

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

"Art 4º b Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas
as condições de:

I - ocorrência de situação de emergência;

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares; e

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.” 

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

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

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.1. Comprovação de registro do produto ou da notificação simplificada ou da
dispensa do registro.

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
5.1. Prazo de Entrega:

5.1.1. Até 7 (sete) dias contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

5.2. Local e horário de entrega:
5.2.1. As entregas deverão ser agendadas pelo fornecedor pelo e-mail
cfarmrecebimento@gmail.com, enviando em anexo cópia da nota fiscal para fins de
conferência e adequação logística do setor de recebimento.

5.2.1.1. A Autorização de Fornecimento (AF) deverá ser entregue em sua
totalidade, não sendo permitido o parcelamento desta, a quantidade a ser
entregue deve ser exatamente a quantidade solicitada.

5.2.2. Os produtos deverão ser entregues no horário de 08:00 às 17:00 horas
de segunda à sexta-feira, nos seguintes endereços, o qual deverá constar na Nota
Fiscal quando emitida: HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS -
Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), localizado à Av Jequitinhonha, n°700,
Bairro Vera Cruz - Belo Horizonte/MG - Telefone (31)2123-1640.

5.2.3. A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal (is), além de outras
informações exigidas de acordo com a legislação específica:

5.2.3.1. DADOS DO DESTINATÁRIO

a) Natureza da Operação – Vendas.

b) Inscrição Estadual – Isento.

c) Razão Social: Polícia Militar de Minas Gerais

d) CNPJ: 16.695.025.0001-97.

e) Endereço: Rod. Papa João Paulo II, nr 4143, 6o andar, Bairro Serra
Verde, Belo Horizonte MG, Cep 31.630-900.
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5.2.3.2. DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

a) Campos “Base de Cálculo” e “Valor” do ICMS: Os fornecedores de
Minas Gerais deverão deixar os campos do ICMS em branco ou com “00”
e lançar os valores no campo “Dados Complementares”. (Resolução 3458
alterada pelas resoluções 3.674, e 4.019 de 04 de setembro de 2008 –
SEPLAG/SEF-MG);

b) Descrição dos produtos em total conformidade com a nota de empenho
(NE). A descrição deve ser exatamente como está na AF, incluindo nome
quantidade, valor unitário e valor total. Se o produto for descrito com o
nome de marca, colocar a descrição do empenho primeiro e a descrição
com o nome de marca entre parênteses;

c) Lote do produto;

d) Quantidade total conforme a AF: por exemplo, se a Unidade de
Fornecimento do produto no empenho estiver em unidades, pacotes ou
kits, deve ser obedecida e discriminada da mesma forma na nota fiscal;

e) Valor Unitário: Igual ao do empenho. No campo destinado ao valor
unitário dos produtos ou serviços, para cada mercadoria vendida ou
serviço prestado, o valor resultante, após a dedução do valor do ICMS
devido.

f) Valor total.

5.2.3.3. DADOS COMPLEMENTARES

a) Dados bancários do fornecedor;

b) Unidade Executora: 1250014 ;

c) Número e data do Empenho;

d) Produtos isentos de ICMS deverão trazer no corpo da NF o destaque
do decreto de isenção;

e) Fornecedor optante pelo Simples Nacional deverá constar esta
informação;

f) Os valores da operação/prestação com o valor do ICMS e o valor do
ICMS, vedado o seu lançamento nos campos “Base de Cálculo do ICMS”
e “Valor do ICMS” do documento fiscal;

g) Local da Entrega: Deve constar a expressão: “Entrega por ordem do
destinatário” e acrescentar o local onde será a entrega, conforme constar
na AF

5.3. Condições de recebimento:
5.3.1. Os produtos serão recebidos:

5.3.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com a especificação, oportunidade em
que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das
embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho;

5.3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 2 (dois) dias
úteis, contados a partir do recebimento provisório.

5.3.2. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de
quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações
estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as
faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico,
a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30
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(trinta) dias corridos, contados a partir da data da entrega, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE, em função da urgência
e da excepcionalidade que esta aquisição requer, para enfrentamento da pandemia
mundial de COVID-19, coronavírus..

6.2. 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.

6.2.1. A administração receberá o DANF-e junto ao 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 à Secretaria da Fazenda o portal nacional DANF-e;

6.2.2. O pagamento da nota fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo
gestor;

6.2.3. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
contratada e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento, considerado válido pelo contratante.

6.3. Informações complementares e orientações operacionais a respeito do
faturamento eletrônico serão fornecidas pela central de atendimento aos fornecedores –
LIGMINAS – telefone 155 (para capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31)
3303- 7999 (para outras localidades e celular) ou ainda através da Seção de Orçamentos e
Finanças do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, Avenida do Contorno, 2787 - Belo
Horizonte / MG. Telefone: (31) 3071-5219.

7. DO CONTRATO:
7.1.   Não se aplica, uma vez que a entrega será única e integral. O instrumento
contratual será substituído por autorização de fornecimento emitida pelo Portal de
Compras/MG.

 

8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

8.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo
67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar  execução do objeto, como representante da Administração.

8.1.1. Será designado como Gestor/Fiscal do Contrato o Chefe da Seção de
Patologia Clínica, que será o responsável pelo acompanhamento do contrato quanto
aos aspectos administrativos, tratando de questões relativas ao planejamento da
contratação, aspectos econômicos, prorrogações, além de promover as medidas
necessárias à fiel execução das condições previstas no ato convocatório e no
instrumento de contrato, sendo também o responsável pela fiscalização do
cumprimento das disposições contratuais, tendo por parâmetro os resultados
previstos, visando à qualidade da prestação e adotando providências necessárias ao
fiel cumprimento do contrato.

8.2.  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

8.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza
técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

8.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações deste Termo de
Referência, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

8.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal 
serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das
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serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das
medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

8.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento da execução do objeto.

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor:

1251 10 302 037 2023 0001 339030 10 0 49 2

 

10. DAS GARANTIAS:
10.1. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou
garantia convencional

10.1.1. Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis) ;(90 dias - produtos
duráveis) a partir da
data de recebimento do produto/serviço, sem prejuízo de outra
garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO:
11.1. É vedado à CONTRATADA Subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
do objeto ora ajustado.

 

12. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
12.1. Da Contratada: 

12.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas,
de acordo com as exigências constantes neste documento.

12.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.

12.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto.

12.1.4. Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que se
verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo
máximo de 24  horas úteis.

12.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de recusar produto que não
esteja de acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas neste
documento.

12.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.

12.1.7. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE
ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do objeto.

12.2. Da Contratante: 
12.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, atestar nas notas
fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

12.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.

12.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.
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12.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.

12.2.5. Solicitar  a substituição dos materiais em que se verificarem defeitos.

12.2.6. Conceder prazo de 24 horas úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

12.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

12.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.1.1. advertência por escrito;

13.1.2. multa de até:

13.1.2.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;

13.1.2.2. 20 % (vinte por cento)  sobre o valor do fornecimento após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;

13.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

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

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

13.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4.

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

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

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

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

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

13.7. As sanções relacionadas nos itens 13.1.3 e 13.1.4 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP.

13.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
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aplicadas àqueles que:

13.8.1. Retardarem a execução do objeto;

13.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;

13.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

13.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

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

13.10. De acordo com o art 6°-D da Medida Provisória n° 951, de 15 de abril de
2020, fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.666, de 1993.

 

 

JEFERSON FRANCISCO ALVES, 2° TEN PM QOE

N° 131.111-7

Responsável

 

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Francisco Alves, 2º Tenente, em
08/05/2020, às 14:46, 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
14136034 e o código CRC B964664C.

Referência: Processo nº 1250.01.0002470/2020-93 SEI nº 14136034

Termo de Referência corrigido (14136034)         SEI 1250.01.0002470/2020-93 / pg. 98

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


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

 

PARECER JURÍDICO No 24/2020

Ao Sr. Ordenador de Despesas, George Luiz de Matos, Ten Cel PM

Processo SEI No 1250.01.0002470/2020-93 – Dispensa de Licitação

Assunto: ANÁLISE DE PROCESSO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE CURATIVO
DE POLIURETANO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. COVID-19.

 

I – Finalidade e Abrangência do Parecer Jurídico

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle
interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Ela envolve,
também, o exame prévio das minutas dos editais ou instrumentos congêneres a serem celebrados
e publicados, tais como minutas de termo aditivo e de contratação direta.

Assevera-se que a função dessa Assessoria é justamente apontar possíveis riscos do ponto de
vista jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem
compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução
recomendada.

Importante salientar que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos
jurídicos, ou seja, de legalidade da minuta, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica e
econômica. Em relação a estes, parte-se da premissa de que a autoridade competente municiou-
se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a descrição do objeto, suas exigências
técnicas, formas de execução e sua adequação às necessidades da Administração, observando
os requisitos legalmente impostos.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive
quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do
preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do HPM, com
base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a
auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos.
Incumbe, isto sim, a cada um destes, observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de
competências.

Finalmente, salienta-se que as observações deste parecer são feitas sem caráter vinculativo, mas
em prol da segurança da própria autoridade assessorada, a quem incumbe, dentro da margem de
discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não
obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O
prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade
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exclusiva da Administração.

II – Da Análise do Processo

Trata-se de análise do processo de dispensa de licitação, fundamentada em legislação especial,
art. 4º, da Lei 13.979, de 06/02/2020, e Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020, por situação de
emergência em saúde pública, para aquisição de curativo de poliuretano, para o Hospital da
Polícia Militar de Minas Gerais, visando a proteção dos profissionais de saúde, conforme
especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (13709082).

A necessidade da contratação foi justificada pela área técnica, conforme Termo de Referência, da
seguinte forma:

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 12730174 que dispõe
sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no
âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, devido à pandemia mundial de
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a
necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos à saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de
fevereiro de 2020, faz-se necessária a aquisição de equipamentos de proteção individual -
EPIs que garantam aos profissionais de saúde, segurança pública e demais agentes
envolvidos condições adequadas de trabalho, de forma a preveni-los de contaminações.

Desta forma, a aquisição será realizada em questão, sendo desconsiderados preços de
contratações similares ou bancos ou sítios oficiais, uma vez tratar-se situação emergencial,
nos termos da Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. Há a necessidade de
obtenção dos insumos, cada vez mais escassos em todo território brasileiro e no resto do
mundo e cuja falta traz riscos concretos à vida de pacientes e agentes públicos. Se nos
embasássemos por preços registrados ou em atas para contratar, não conseguiríamos
licitar.

O uso de alguns tipos de EPI por tempo prolongado podem causar lesões de pele,
principalmente o uso de máscaras ou protetores faciais diariamente e por longo período de
tempo na assistência à saúde dos pacientes em ambiente hospitalar.

É notório que o resultado desse uso são as lesões de face. Nesse sentido, sabe-se que as
Lesões por pressão (LP) ocorrem tradicionalmente em tecidos moles e proeminências
ósseas expostas a mudanças de pressão, cisalhamento e microclima. As LP também
podem ser causadas por dispositivos médicos conectados ao paciente ou próximo a ele,
evento SEI! 13709159. Destarte, o item de material em processo de aquisição visa dar
suporte, proteção à saúde e segurança dos profissionais de saúde empenhados no
enfrentamento ao COVID-19, o qual gerou a atual situação de estado de emergência de
saúde internacional.

Informa-se que a contratação contemplará entregas imediata e parcelada. Assim, todo o
material recebido irá diretamente para equipar agentes públicos que combatem o COVID-19
na linha de frente, e cuja falta de proteção pode favorecer aumento da contaminação de
agentes. 

A justificativa da modalidade adotada foi a seguinte:

Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento SEI! 12589233:

"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
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apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores
(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação
ou aquisição."

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

"Art 4º b Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se
atendidas as condições de:

I - ocorrência de situação de emergência;

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência.”

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

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

É cediço que os serviços contratados pela Administração Pública deverão ser precedidos de
licitação, processo formal com regras específicas que visa a garantir a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade da contratação, entre outros princípios,
conforme dispõe a Lei 8.666/93:

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões,
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (grifa-se)

Entretanto, a Lei 8.666/93 prevê duas possibilidades de não realização do devido processo
licitatório, quais sejam dispensa e inexigibilidade de licitação. Na primeira, a licitação não é
exigível, uma vez que há inviabilidade de competição. Na segunda, no caso de dispensa, 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.

No caso ora analisado trata-se de situação de emergência em saúde pública, causada por um

Parecer Jurídico 24/2020 (14154565)         SEI 1250.01.0002470/2020-93 / pg. 101



vírus de contágio muito rápido, causando graves quadros de doença respiratória, muitas com risco
de óbito, e levando os hospitais à sua capacidade máxima de atendimento às necessidades
geradas.

Consoante a Lei Geral de Licitações nº 8.666/93, a licitação é dispensada nos termos do art. 24.
E, como se segue, o inciso IV se aplica à contratação nas hipóteses de emergência:

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;  (grifa-se)

Nessa linha, a Lei Especial nº 13.979/2020, traz a previsão:

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. (grifa-se)

(...)

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. (grifa-se)

Da mesma forma, o Decreto Estadual nº 113/2020 prevê:

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. (grifa-se)

O art. 26, da Lei 8.666/93, traz as comprovações imprescindíveis à instrução do processo de
dispensa de licitação:

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:
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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.

(…) (grifa-se)

A despeito da previsão do art. 4º-B, da Lei 13.979/2020, observe-se a lição de Hely Lopes
Meirelles:

A emergência caracteriza-se pela urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, exigindo rápidas
providências da Administração para debelar ou minorar suas consequências lesivas à
coletividade. (Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999)

Vale ressaltar que a situação emergencial que enseja a dispensa deve ser resultante de fato
imprevisível, como o caso ora analisado, importando que a utilização do burocrático procedimento
licitatório implicaria em gravosos danos ao interesse público que se busca atender, que, no caso
em voga, é a saúde pública.

O insumo objeto da aquisição do presente processo, conforme explicado pela área técnica, no
Termo de Referência, se trata de um EPI que permite aos profissionais de saúde, na linha de
frente no enfrentamento do vírus causador da pandemia, maior conforto e proteção ao utilizar
máscaras frequentemente, uma vez que o uso constante destas provoca lesões no rosto, como
exposto e demonstrado no Protocolo, documento 13709159.

Assim, a necessidade do insumo se dá pela premência em promover a esses profissionais de
saúde condições de suportarem melhor a utilização de outros EPIs que se fazem indispensáveis,
especialmente nas circunstâncias atuais.

A escolha do fornecedor se dá à sua capacidade de atender à situação de emergência, sendo
que possui, para entrega imediata, os materiais objeto da contratação.

Além disso, a Administração obteve outros orçamentos, sendo que o da empresa escolhida foi o
de melhor preço entre as que responderam à cotação.

Em vista do art. 26, III, da Lei 8.666, é dever do Administrador justificar o preço, que tem por
finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo probidade e moralidade
ao ato, enquanto afasta abusos, especialmente em período de epidemia. Por isso, deve verificar a
compatibilidade dos preços praticados no mercado, referente ao mesmo objeto, atentando para o
inciso III, art. 15, da Lei 8.666/93.

Desta forma, a pesquisa de preços (13709165, 13709172, 13709096, 13709098, 13793470,
14043720, 14044097, 14044182 e 14044400) foi devidamente realizada, com a solicitação de
orçamento a diversas empresas, dentre as quais se obteve, também, resposta de negativa do
produto em estoque.

Vale dizer que, tratando-se de exceção à regra de licitação, a Administração deverá instruir o
processo de dispensa com todos os elementos que entenda seguros e eficazes para robustecer a
comprovação da necessidade e conveniência da contratação, sempre tendo em vista a
moralidade, a transparência e o interesse público a ser atendido.

Em observância ao art. 3º da Resolução nº 3720-CG/2003, verifica-se, no processo, solicitação
(13709081) de abertura de processo de aquisição, com descrição genérica do objeto, Protocolo
de Prevenção de Lesão por Máscara (13709159), Declaração de Disponibilidade Orçamentária
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(13799232), esta última em atendimento ao art. 14 da Lei 8.666, Pedido Regular (13798049) do
Ordenador de Despesas, Relatório de Detalhes do Pedido de Compra (13768140), com posterior
atualização de valores (14127045), pela mudança de medidas na especificação do insumo,
Proposta do Fornecedor (13839172) e nova Proposta (14043720) adequada às novas medidas
do produto, Documento de Habilitação do Fornecedor (13800083), Certidão atualizada da
Fazenda Municipal (13839459), Documento de Registro do Produto (13839667) na ANVISA,
Justificativa (14047305) da área técnica para a aquisição, Licença de Funcionamento
(14065105), Autorização de Funcionamento (14065051), Consulta (14065130) do Produto na
ANVISA, Documento (14074815) que esclarece sobre a medida do curativo, Catálogo do Produto
(13840138 e 14065027), Minuta do Termo de Referência (13709082), e Ofício (13799730) de
encaminhamento do processo do Ordenador de Despesas para a Diretoria de Saúde.

No que concerne ao Termo de Referência (14136034), constitui documento preambular do
processo, na medida em que deve definir, em um documento formal e escrito, de maneira clara,
sucinta e suficiente o objeto da contratação, trazendo as informações necessárias para o
prosseguimento do certame.

No caso ora analisado, o Termo de Referência, embora seja documento precipuamente técnico,
cuja avaliação cabe à área técnica correspondente do órgão assistido, teve sua minuta
(13709082) analisada e verificou-se que contém as previsões necessárias, atendendo às
prescrições legais pertinentes, considerando a urgência da aquisição e a previsão constante no
§1º, art. 4º-E, da Lei 13.979/20.

Foram apontadas algumas adequações a serem feitas no Termo de Referência, já efetuadas e
verificadas por esta Assessoria.

Outrossim, foram feitas observações de natureza formal, que foram acatadas pelo Setor de
Licitação e corrigidas nos documentos, contribuindo para melhor instrução do processo.

Assim, analisado todo o processo, verifica-se o atendimento aos ditames legais, considerando-se
que o processo se faz por meio eletrônico, conforme Decreto 47.222/2017.

Desta forma, considerando principalmente os princípios da moralidade, da legalidade, da
finalidade e da eficiência e atendidos os requisitos da Lei Federal nº 13.979/20, do Decreto
Estadual NE 113/2020, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes em vigor,
entende-se como regular a contratação direta, por dispensa de licitação, mediante autorização da
autoridade competente.

III – Da Conclusão

Diante do exposto, atendendo ao Parágrafo Único e inciso VI, do art. 38, da Lei 8.666/1993 e
suas alterações, fica APROVADA a contratação direta, por dispensa de licitação, pelo Processo
SEI No 1250.01.0002470/2020-93, por estar em consonância com os dispositivos legais de
regência.

Vale ressaltar 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. À consideração superior.
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Belo Horizonte, 08 de maio de 2020.

Karina de Pinho M. Lelis

OAB/MG 88.322

Assessoria Jurídica – CSC-Saúde

          

Aprovado em: 08/05/2020

 

Documento assinado eletronicamente por Karina de Pinho Lelis, Assessora Jurídica,
em 08/05/2020, às 17:10, 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
14154565 e o código CRC 8250C957.

Referência: Processo nº 1250.01.0002470/2020-93 SEI nº 14154565
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16.2/2020/DS

 

HIPÓTESE: Artigo 4º, da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,  Medida Provisória nº 926,
de 20 de março de 2020, bem como o artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, por situação de
emergência em saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão de epidemia de doença
infecciosa viral respiratória - COVID-19;

 

OBJETO: Contratação da empresa ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA, para a aquisição de curativo de poliuretano para uso no Hospital da
Polícia Militar de Minas Gerais, visando a proteção dos profissionais de saúde, segurança
pública e demais agentes envolvidos, garantindo condições adequadas de trabalho, de forma a
preveni-los das lesões por pressão pelo uso de máscaras de proteção respiratória durante a
pandemia do COVID-19, conforme Termo de Referência (ID 14136034);

 

BENEFICIÁRIA: ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA, sediada na Avenida Forte do Leme, nº 873, Parque São Lourenço, São
Paulo, CEP. 08340-010, inscrita no CNPJ sob o nº 54.858.014/0005-01, Inscrição Estadual nº
145.465.467.113.

 

VALOR TOTAL: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.10.0.49-2
                                        

VIGÊNCIA: Não se aplica, uma vez que a entrega será única e integral. O instrumento contratual
será substituído por autorização de fornecimento emitida pelo Portal de Compras/MG.

 

 

Belo Horizonte, 11 de maio de 2020.

 

 

KERLEY DA SILVA ALMEIDA, CEL PM
DIRETORA DE SAÚDE

Documento assinado eletronicamente por Kerley da Silva Almeida, Coronel, em
15/05/2020, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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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
14171691 e o código CRC C8DC4F8F.

Referência: Processo nº 1250.01.0002470/2020-93 SEI nº 14171691
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Militar de Minas Gerais�
Diretoria de Saúde da PMMG

 

Ofício PMMG/DS nº. 23/2020

Belo Horizonte, 11 de maio de 2020.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORONEL PM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

 

Excelentíssimo Senhor Coronel PM Comandante-Geral,

 

Pelo presente, encaminho à Vossa Excelência o ato de dispensa de licitação,
devidamente assinado, para conhecimento e ratificação, em consonância com os termos da
Resolução CGE nº 008, de 21/05/2015, que disciplina o exercício do controle preventivo dos
processos de dispensa, inexigibilidade e retardamento de licitação pela Controladoria do
Estado e pelas Auditorias Setoriais, Seccionais e Núcleos de Auditoria, bem como de acordo
com os termos do Memorando nº 01/15- EMPM/Aud-Set, que determina, até que seja definida
a nova metodologia por parte da CGE, o envio de todos os processos de dispensa,
inexigibilidade e retardamento na execução de obras e serviços contratados e realizados por
meio das Unidades Executoras ao Excelentíssimo Senhor Cel PM Comandante Geral.

 

O processo em referência foi instaurado em razão da situação de urgência na
saúde pública para a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs que garantam
aos profissionais de saúde, segurança pública e demais agentes envolvidos condições
adequadas de trabalho, de forma a preveni-los de contaminações durante a pandemia do
COVID-19, conforme Termo de Referência (ID 14136034).

 

 A Unidade Executora fundamenta a dispensa de licitação no artigo 4º da Lei
Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, no Decreto do Estadual do Estado de Minas
Gerais nº 113, de 12 de março de 2020, por situação de emergência em saúde pública em
razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID-19, bem como na Medida
Provisória nº 926, de 20 de março de 2020. Destaca-se, in verbis:

 

[...] O uso de alguns tipos de EPI por tempo prolongado podem causar
lesões de pele, principalmente o uso de máscaras ou protetores faciais
diariamente e por longo período de tempo na assistência à saúde dos
pacientes em ambiente hospitalar.
É notório que o resultado desse uso são as lesões de face. Nesse sentido,
sabe-se que as Lesões por pressão (LP) ocorrem tradicionalmente em
tecidos moles e proeminências ósseas expostas a mudanças de pressão,
cisalhamento e microclima. As LP também podem ser causadas por
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dispositivos médicos conectados ao paciente ou próximo a ele, evento
SEI! 13709159. Destarte, o item de material em processo de aquisição
visa dar suporte, proteção à saúde e segurança dos profissionais de saúde
empenhados no enfrentamento ao COVID-19, o qual gerou a atual situação
de estado de emergência de saúde internacional.
Informa-se que a contratação contemplará entregas imediata e única.
Assim, todo o material recebido irá diretamente para equipar agentes
públicos que combatem o COVID-19 na linha de frente, e cuja falta de
proteção pode favorecer aumento da contaminação de agentes.
 

Atenta-se que a atual situação é considerada situação de emergência, tendo em
vista o  quadro de escassez de disponibilidade de EPÍ s, somado ao quadro caótico para
aquisição de materiais de proteção contra o COVID-19, bem como o risco de segurança e de
morte para os profissionais da linha de enfrentamento da pandemia.

 

A escolha da empresa ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA foi baseada no melhor preço das cotações realizadas,
desconsiderando preços de contratações similares em bancos de preços ou sítios oficiais, uma
vez tratar-se de situação emergencial, nos termos da Medida Provisória nº 926, de 20 de março
de 2020, em que há constante instabilidade de preços e  a falta de equipamentos no mercado.

 

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e
respeitados, em observância às normas pertinentes à matéria da contratação.

 

 Diante de todo exposto, caso V. Exa. verifique a viabilidade de autorizar a
contratação direta, solicito que o ato de inexigibilidade de licitação, em anexo, seja
devidamente ratificado.

                   

Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.

 

Respeitosamente,

 

 

KERLEY DA SILVA ALMEIDA, CEL PM
DIRETORA DE SAÚDE

 

  

Documento assinado eletronicamente por Kerley da Silva Almeida, Coronel, em
15/05/2020, às 10:23, 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
14172323 e o código CRC B6E43847.
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Referência: Processo nº 1250.01.0002470/2020-93 SEI nº 14172323

Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4001  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630900�

Ofício 23 (14172323)         SEI 1250.01.0002470/2020-93 / pg. 110



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17.2/2020/DS

 

 

INTERESSADO: Hospital da Polícia Militar (HPM)
 

BENEFICIÁRIA: ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA, sediada na Avenida Forte do Leme, nº 873, Parque São Lourenço, São
Paulo, CEP. 08340-010, inscrita no CNPJ sob o nº 54.858.014/0005-01, Inscrição Estadual nº
145.465.467.113.

 

HIPÓTESE: Artigo 4º, da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,  Medida Provisória nº 926,
de 20 de março de 2020, bem como o artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, por situação de
emergência em saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão de epidemia de doença
infecciosa viral respiratória - COVID-19;

 

OBJETO: Contratação da empresa ESSITY Soluções Médicas do Brasil Comércio e
Distribuição Ltda, para a aquisição de curativo de poliuretano para uso no Hospital da Polícia
Militar de Minas Gerais, visando a proteção dos profissionais de saúde, segurança pública e
demais agentes envolvidos, garantindo condições adequadas de trabalho, de forma a preveni-
los das lesões por pressão pelo uso de máscaras de proteção respiratória durante a pandemia
do COVID-19, conforme Termo de Referência (ID 14136034);

 

VALOR TOTAL: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.10.0.49-2
                                        

VIGÊNCIA: Não se aplica, uma vez que a entrega será única e integral. O instrumento contratual
será substituído por autorização de fornecimento emitida pelo Portal de Compras/MG.

 

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 artigo 4º, da Lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, bem como na Medida Provisória nº 926, de 20 de março
de 2020 e no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação
do HPM.
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Belo Horizonte, 11 de maio de 2020.
 
 
 

GIOVANNE GOMES DA SILVA, CEL PM

COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Giovanne Gomes da Silva, Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em 15/05/2020, às 14:38,
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
14173166 e o código CRC E69AC491.

Referência: Processo nº 1250.01.0002470/2020-93 SEI nº 14173166
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 16 de Maio de 2020 – 69 
SEcrEtAriA DE EStADo DE GovErNo DE miNAS GErAiS

 GASTo TrIMESTrAL CoM PuBLICIDADE
Em cumprimento ao artigo 17 da Constituição do Estado e Lei 13.768, de 01/12/2000, especificamos a seguir as despesas praticadas com publicidade no decorrer do PRIMEIRO TRIMESTRE do exercício de 2020.

Mês orgão 
solicitante objeto da Publicidade razão Social Credor Período da 

veiculação
valor Despesa 

Empenhada 
valor Despesa 

Liquidada
valor Pago 
Financeiro

valor Pago 
DEA  (¹)

valor Pago resto a Pagar
rPP rPNP

1

SES AIDS CArNAvAL 2018 CoNSÓrCIo AZ3 CoMuNICAÇÃo & FAZENDA 0,00 2 .566,34 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 
SES GrIPE 2018 CoNSÓrCIo AZ3 CoMuNICAÇÃo & FAZENDA 0,00 2 .121,92 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 
SES MuLTIvACINAÇÃo 2018 CoNSÓrCIo AZ3 CoMuNICAÇÃo & FAZENDA 0,00 3 .860,16 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 
SES HEPATITES 2018 CoNSÓrCIo AZ3 CoMuNICAÇÃo & FAZENDA 0,00 1 .922,40 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 
SES vACINAÇÃo CoNTrA A GrIPE / INFLuENZA CoNSÓrCIo AZ3 CoMuNICAÇÃo & FAZENDA 0,00 1 .318,99 ** 0,00 0,00 945,66 0,00 

SEAPA FEBrE AFToSA 2019 CoNSÓrCIo LF MErCADo / rECICLo 0,00 50 .297,33 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 
SEF MINAS SoB CoNTroLE ToM CoMuNICAÇÃo LTDA 0,00 419,60 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEAPA DIvuLGAÇÃo DA BovINoCuLTurA CoNSÓrCIo LF MErCADo / rECICLo 0,00 574,60 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 
SEAPA CAFÉ 2019 CoNSÓrCIo LF MErCADo / rECICLo 0,00 5 .890,90 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 
SEGov EvENToS 2019 ToM CoMuNICAÇÃo LTDA 0,00 233,80 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 
SEGov MINAS PArA CIMA . JuNToS A GENTE CoNSEGuE ToM CoMuNICAÇÃo LTDA 0,00 23 .318,62 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEE CADASTrAMENTo ESCoLAr 2020 ToM CoMuNICAÇÃo LTDA 0,00 4 .096,00 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 
ToTAL 0,00 96 .620,66 0,00 0,00 945,66 0,00 

Mês orgão 
solicitante objeto da Publicidade razão Social Credor Período da 

veiculação
valor Despesa 

Empenhada 
valor Despesa 

Liquidada
valor Pago 
Financeiro

valor Pago 
DEA  (¹)

valor Pago resto a Pagar
rPP rPNP

2

SEE voLTA ÀS AuLAS 2018 ToM CoMuNICAÇÃo LTDA 0,00 180,00 ** 0,00 0,00 0,00 178,38 
SES AIDS CArNAvAL 2018 CoNSÓrCIo AZ3 CoMuNICAÇÃo & FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 .543,24 
SES GrIPE 2018 CoNSÓrCIo AZ3 CoMuNICAÇÃo & FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 .103,99 
SES MuLTIvACINAÇÃo 2018 CoNSÓrCIo AZ3 CoMuNICAÇÃo & FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 .826,08 
SES HEPATITES 2018 CoNSÓrCIo AZ3 CoMuNICAÇÃo & FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .905,10 
SES vACINAÇÃo CoNTrA A GrIPE / INFLuENZA CoNSÓrCIo AZ3 CoMuNICAÇÃo & FAZENDA 0,00 676,20 ** 0,00 0,00 0,00 1 .978,70 

SEAPA FEBrE AFToSA 2019 CoNSÓrCIo LF MErCADo / rECICLo 0,00 40 .102,90 ** 0,00 0,00 0,00 66 .349,13 
SEF MINAS SoB CoNTroLE ToM CoMuNICAÇÃo LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,72 

SEAPA DIvuLGAÇÃo DA BovINoCuLTurA CoNSÓrCIo LF MErCADo / rECICLo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,74 
SEAPA CAFÉ 2019 CoNSÓrCIo LF MErCADo / rECICLo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 .811,65 
SEGov EvENToS 2019 ToM CoMuNICAÇÃo LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,28 
SEGov MINAS PArA CIMA . JuNToS A GENTE CoNSEGuE ToM CoMuNICAÇÃo LTDA 0,00 43 .808,33 ** 0,00 0,00 0,00 50 .050,09 

SEE CADASTrAMENTo ESCoLAr 2020 ToM CoMuNICAÇÃo LTDA 0,00 1 .597,20 ** 0,00 0,00 0,00 5 .592,98 
ToTAL 0,00 86 .364,63 0,00 0,00 0,00 141 .512,08 

Mês orgão 
solicitante objeto da Publicidade razão Social Credor Período da 

veiculação
valor Despesa 

Empenhada 
valor Despesa 

Liquidada
valor Pago 
Financeiro

valor Pago 
DEA  (¹)

valor Pago resto a Pagar
rPP rPNP

3

SEGov BALANÇo 2017 2º SEMESTrE MC .CoM LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 4 .439,38 0,00 
SEF IPvA 2018 MC .CoM LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 2 .560,62 0,00 

SEESP JIMI 2018 MC .CoM LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 326,40 0,00 
SEESP JEMG 2018 MC .CoM LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .719,70 0,00 
SEGov BALANÇo 2018 MC .CoM LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 18 .507,20 0,00 
SEAPA FEBrE AFToSA 2019 CoNSÓrCIo LF MErCADo / rECICLo 0,00 8 .567,20 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEE CADASTrAMENTo ESCoLAr 2020 ToM CoMuNICAÇÃo LTDA 0,00 450,00 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 
ToTAL 0,00 9 .017,20 0,00 0,00 27 .553,30 0,00 

Total Geral 0,00 192 .002,49 0,00 0,00 28 .498,96 141 .512,08

** valores referentes a liquidação de resto a Pagar não Processado .
            

Belo Horizonte,            de maio de 2020 .

roBErTo MárCIo DE ABrEu MArCELuS FErNANDES LIMA MArCELLE rIBEIro MELASSo CLáuDIo MárCIo GuISoLI
Contador/SEGov Superintendente de Planejamento Gestão e Finanças/SEGov Superintendente Central de Publicidade/SG Servidor - DoT/SG

56 cm -15 1355506 - 1

ADvocAciA-GErAL Do EStADo
 rETIFICAÇÃo

Na publicação do “Minas Gerais” do dia 15/05/2020, página 16, 
coluna I, referente ao extrato termo de convênio de cooperação téc-
nica n .º 30, onde se lia: “com ônus para a AGE” leia-se: “com ônus 
para a SEJuSP” . 

1 cm -15 1355146 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE CoNTrATo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e ALvo INSErT CoNTroLE DE PrAGA LTDA-ME . Espécie: Con-
trato – nº 9247603/2020 . objeto: Contratação de empresa especializada 
em serviço de controle de pragas, através de dedetização, desratização 
e dedetização de aranhas e controle de escorpiões, em conformidade 
com as especificações e condições comerciais contidas no Termo de 
referência anexo ao Contrato . valor Total: r$ 10 .057,00 (dez mil e 
cinquenta e sete reais) . Dotação orçamentária: 1441 .03 .092 .726 .4150

 .0001 .339039 .61 .0 .10 .1, conforme Lei orçamentária nº 23 .579/2020 . 
vigência: 12 (doze) meses, a contar da data publicação de seu extrato 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Signatários: Marina Lage 
Pessoa da Costa e Wellington de Souza oliveira . Belo Horizonte, 15 
de maio de 2020 .

3 cm -15 1355307 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
Pregão Eletrônico - Processo de Compra nº 1441003 000037/2020 . 
Beneficiário: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Objeto: 
Aquisição de dispositivos da fabricante Apple que serão utilizados para 
desenvolvimento, compilação e deploy (disponibilização do aplicativo 
para instalação) das aplicações desenvolvidas para dispositivos móveis, 
de acordo com os quantitativos e especificações técnicas relaciona-
das no Termo de referência – Anexo I deste Edital . Sessão do Pregão: 
29/05/2020 às 10h00min no site www .compras .mg .gov .br  . Envio das 
Propostas Comerciais: INÍCIo dia 18/05/2020 às 14h30min e TÉr-
MINo dia 29/05/2020, às 09h30min . Edital disponível no mesmo site . 
Pregoeiro: Alexis Leandro de Freitas . Belo Horizonte, 15 de maio de 
2020 .

3 cm -15 1355403 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGICA DE PAGAMENTo

PMMG/9ª RPM - O Ordenador de Despesas da 9ª RPM, no uso de suas atribuições legais, justifica a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento, 
conforme motivos elencados abaixo:

CATEGorIA III – PrESTAÇÕES DE SErvIÇoS

Mês/Ano CNPJ razão Social Data da 
Exigibilidade Justificativa valor r$

03/2020

20 .869 .012/0001-64 IvAN NEGÓCIoS IMoBI-
LIárIoS LTDA 14/05/2020 

Há relevantes razões de interesse público para que os 
pagamentos em atraso sejam realizados o mais breve 
possível, por haver comunicação por parte da credora 
de que haverá judicialização da cobrança e impetração 
de ação de despejo .
A atividade pública exercida no Colégio Tiradendes 
não pode ser interrompida, sob pena de excessivo pre-
juízo para a educação escolar . 

r$ 20 .869,01

04/2020 r$ 20 .869,01

8 cm -15 1355043 - 1

ATo Do orDENADor DE DESPESA
PMMG-8ªrPM x Wanderley Gomes de Souza-ME . objeto: Suspensão 
Temporária de aluguel da cantina do Colégio Tiradentes devido à para-
lisação das aulas motivada pela pandemia do CovID-19 . referente ao 
contrato de concessão onerosa de uso nº 01/2015 .

1 cm -15 1355346 - 1

TErMo ADITIvo
PMMG-13ª rPM x PrEFEITurA MuNICIPAL DE CIPoTÂ-
NEA/MG, ADITIvo Ao CoNvÊNIo Nº 01/2020 – oBJETo: 
Altera o valor do convênio . o valor aditado soma r$97 .500,00 .
vIGÊNCIA:01/04/2020 a 31/12/2021 . DATA DA ASSINATurA: 
25/04/2020 .

2 cm -15 1355325 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – CoMAvE x JETFLY rEvENDEDorA DE CoMBuSTÍ-
vEIS LTDA . Contrato nº 9247598 /2020 . objeto: Fornecimento de 
querosene de aviação (JET A1) e gasolina de aviação (AvGAS) para a 
Polícia Militar de Minas Gerais . valor Total: r$ 1 .129 .700,00 . vigên-
cia: até 31/12/2020 . PMMG – CoMAvE x MCourA CoMBuS-
TÍvEIS DE AvIAÇÃo LTDA . Contrato nº 9247599/2020 . objeto: 
Fornecimento de querosene de aviação (JET A1) e gasolina de avia-
ção (AvGAS) para a Polícia Militar de Minas Gerais . valor Total: r$ 
1 .318 .450,00 . vigência: até 31/12/2020 . PMMG – CoMAvE x BAr-
BoSA E DuArTE LTDA . Contrato nº 9247600/2020 . objeto: Forne-
cimento de gasolina de aviação (Av GAS) para a Polícia Militar de 
Minas Gerais . valor Total: r$ 328 .20,00 . vigência: até 31/12/2020 .

3 cm -15 1355401 - 1

 rATIFICAÇÃo DE ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
ProCESSo SEI Nº: 1250 .01 .0002027/2020-26

 ProCESSo DE CoMPrA Nº 1255302000065/2019
ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo Nº 17 .2/2020/DS

 Com base em toda documentação apresentada aos autos do Proces-
soSEI nº 1250 .01 .0002470/2020-93, referente ao Processo Compra nº 
1255302000065 /2020 . AProvo os procedimentos administrativos e, 
no uso da competência delegada pelo Decreto nº 43817/2004 e pela 
resolução SEPLAG nº 56 de 2019, Autorizo e rATIFICo, com fulcro 
nas disposições contidas no Art . 24, inciso Iv da Lei Federal nº 8 .666, 
de junho de 1993, na hipótese de Dispensa de Licitação, bem como em 
conformidade com a Lei Federal nº 13 .979/2020 e o decreto Estadual 
NE nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico referencial da AGE, 
MG nº 16 .198/2020, cujo objeto é aquisição de curativo de poliuretano 
para uso no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, visando a pro-
teção dos profissionais de saúde, segurança pública e demais agentes 
envolvidos, garantindo condições adequadas de trabalho, de forma a 
preveni-los das lesões por pressão pelo uso de máscaras de proteção 
respiratória durante a epidemia de doença infecciosa viral respiratória 
- CovID-19, conforme Termo de referência (ID 14136034 . Empresa: 
ESSITY SoLuÇÕES MÉDICAS Do BrASIL CoMÉrCIo E DIS-
TrIBuIÇÃo LTDA CNPJ nº . 54 .858 .014/0005-01 . valor total: r$ 
21 .000,00 (vinte e um mil reais) .  .Dotação orçamentária: 1251 .10 .30
2 .037 .2023 .0001 .3390 .30 .10 .0 .49-2 .

6 cm -15 1355455 - 1

ExTrATo DE TErMo DE CESSÃo DE uSo
PMMG - 17ª Cia PM Ind x PrEFEITurA DE ALvINÓPoLIS/MG . 
Termo de cessão de uso 01/20 . objeto: cessão de uso de um computa-
dor . Prazo: 05 anos, a contar de 03/03/20 .

1 cm -15 1355446 - 1

 ExTrATo ATo DE SoLuÇÃo Do ProCESSo 
ADMINISTrATIvo PuNITIvo

 INSTurADo PArA APurAr DESCuMPrIMENTo DE CoN-
TrATo – o TEN CEL PM, ordenador de Despesas do CSA-TIC/
PMMG, no uso de suas atribuições, torna público o ATo DE SoLu-
ÇÃo da portaria 56/2019, na qual aplicou a penalidade de advertên-
cia escrita em desfavor da empresa MÉToDo SYSTEM CoMÉrCIo 
DE EQuIPAMENToS PArA TELECoMuNICAÇÕES E SErvIÇoS 
LTDA - EPP – CNPJ 07 .346 .478/0001-17 .

2 cm -15 1355027 - 1

TErMo ADITIvo
PMMG–CSC-SAÚDE x Funcional Comércio de vidros e Produtos de 
Decoração Ltda . Pregão Eletrônico nº 258/2019 . Processo de Compras 
1255302000258/2019 . Contrato n° SIAD 9223670 . 1° Aditivo . objeto: 
alteração qualitativa com acréscimo e supressão dos serviços de forne-
cimento e instalação de vidros .

2 cm -14 1355013 - 1

ExTrATo CoNvÊNIo
PMMG/DF - CoNvÊNIo Nº 50 .188/2020 . PArTES: Banco Central do 
Brasil e a Polícia Militar de Minas Gerais . oBJETo: Cooperação para 
execução de atividades de proteção de pessoas, bens, serviços e instala-
ções do Banco Central em Belo Horizonte . vALor: r$ 2 .086 .312,84 . 
ASSINATurA: 30/03/2020 . vIGÊNCIA: 02/04/2020 a 01/04/2025 . 

2 cm -15 1355450 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo, 
GESTÃo DE FINANÇAS

 ExTrAToS DE CoNTrAToS
ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9247190/2020

ProCESSo DE CoMPrAS Nº 1511189 43/2020
ProCESSo ELETrÔNICo Nº 1510 .01 .0063258/2020-94

Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica EMIGE MATErIAIS 
oDoNToLÓGICoS LTDA . Do objeto: o presente contrato tem por 
objeto a aquisição de Luvas Descartáveis para proteção individual dos 
servidores da Polícia Civil de Minas Gerais que atuam diuturnamente 
nas unidades policiais do Estado sob risco de exposição ao Corona 
vírus (CovID-19) . valor total r$ 112 .685,30 (cento e doze mil seis-
centos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) . vigência: 06 (seis) 
meses a contar da publicação deste termo no diário oficial do Estado de 
Minas Gerais . Dotação orçamentária: 1511 .06 .005 .003 .4025 .0001 .3 .3 .
90 .30 .10 .0 .10 .1 . Foro: B .Hte/MG . Assinatura: 14/05/2020 . Signatários: 
Fernando Dias da Silva (P/Contratante) e Tarciane vilaça Figueiredo 
(P/ Contratada) .

DESPACHo
Estando regulares os atos procedimentais deste Processo nº 1511189 
038/2020, SEI 1510 .01 .0023084/2020-41, a CHEFE DA DIvISÃo DE 
AQuISIÇÕES/DA/SPGF/PCMG, no uso das suas atribuições, com ful-
cro na Lei 8 .666/93, de acordo com a Nota Jurídica da Assessoria Jurí-
dica da Chefia de Polícia nº 3237/2020 AJ-GAB/2020 (14022183), em 
consonância com demais normas e princípios disciplinares na matéria, 
recomenda encaminhar os autos a Excelentíssima Diretora de Aquisi-
ções para ratificação da situação de Inexigibilidade de Licitação para 
a contratação direta com a empresa CoMPANHIA BrASILEIrA DE 
CArTuCHoS SA, CNPJ 57 .494 .031/0001-63, visando à aquisição 
de munições para atendimento ao convênio SENASP nº 853897/2017, 
objetivando atender às necessidades da Diretoria de Material Bélico da 
POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, com vigência e especificação 
contidas no Termo de referência (14170727), pelo valor estimado em 
r$ 139 .347,00 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e sete 
reais), a ser custeado por dotação especificada no orçamento vigente 
conforme documentação constante do supramencionado Processo .

Belo Horizonte, 15 de maio de 2020 .
Amanda Fernanda Gontijo

Chefe Da Divisão De Aquisições

ATo DE rATIFICAÇÃo DE INExIBILIDADE DE LICITAÇÃo
rEFErÊNCIA: ProCESSo Nº 1511189 038/2020 

(SEI 1510 .01 .0023084/2020-41)
OBJETO: Ratificação da situação de Inexigibilidade de Licitação para 
contratação direta com a empresa CoMPANHIA BrASILEIrA DE 
CArTuCHoS SA, CNPJ 57 .494 .031/0001-63, visando à aquisição 
de munições para atendimento ao convênio SENASP nº 853897/2017, 
objetivando atender às necessidades da Diretoria de Material Bélico da 
PoLÍCIA CIvIL DE MINAS GErAIS .
A DIrETorA DE AQuISIÇÕES, no uso de suas atribuições, com ful-
cro na Lei 8 .666/93, no Decreto Estadual nº 43817/2004, na resolu-
ção PCMG 7 .894/2016, de acordo com a Nota Jurídica da Assessoria 
Jurídica da Chefia de Polícia nº 3237/AJ-GAB/2020 (14022183), em 
estrita consonância com as demais normas e princípios disciplinares 
da matéria rATIFICA a situação de Inexigibilidade de Licitação para 
contratação direta com a empresa CoMPANHIA BrASILEIrA DE 
CArTuCHoS SA, CNPJ 57 .494 .031/0001-63, visando à aquisição 
de munições para atendimento ao convênio SENASP nº 853997/2017, 
objetivando atender às necessidades da Diretoria de Material Bélico da 
POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, com vigência e especificação 
contidas no Termo de referência (14170727) pelo valor estimado em 
r$ 139 .347,00 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e sete 
reais), a ser custeado por dotação especificada no orçamento vigente 
conforme documentação constante do supramencionado Processo, ou 
que vier a ser fixada, ficando ratificados e convalidados todos os atos 
já praticados .

Belo Horizonte, 15 de maio de 2020 .
 Bianca Landau Braile
Delegada de Polícia

Diretora de Aquisições

HoMoLoGAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNICo: 05/2020

objeto: Aquisição de Impressos Personalizados e Padronizados (Fichas 
Datiloscópicas) para atender as necessidades do Instituto de Identifica-
ção da Polícia Civil de Minas Gerais SEI 1510 .01 .0023282/2020-30
Lote 01
Empresa vencedora: INDuSTrIA GráFICA BrASILEIrA LTDA .
valor: r$108 .000 .00 (Cento e oito mil) reais
Lote 02
Empresa vencedora: ExTrA ForMuLárIoS EIrELI - EPP
valor: r$ 18 .800,00 (Dezoito mil e oitocentos) reais

Belo Horizonte, 15 de maio de 2020
Bianca Landau Braile

Diretora de Aquisições/SPGF/PCMG

ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA N .º 16/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e a universidade Federal de Juiz de Fora . 
objeto: Cooperação mútua para o desenvolvimento de atividades técni-
cas, didáticas, científicas e tecnológicas, no setor de toxicologia forense 
da Perícia Criminal da cidade de Governador valadares . Duração: 12 
(doze) meses, contados a partir da publicação . valores: Não haverá 
transferência de recursos financeiros entre as partes. Do Foro: Justiça 
Federal Subseção Judiciária de Governador valadares/MG . Assinatura: 
03/04/2020 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Marcus 
vinicius David (P/uFJF) .

21 cm -15 1355420 - 1

CoNSELHo ESTADuAL DE TrÂNSITo DE MINAS GErAIS
ErrATA Do BoLETIM INForMATIvo Nº 17/2018

Errata do Boletim Informativo n° 17/2018, publicado no “Minas 
Gerais” do dia 30/11/2018, pág .: 41 . Índice: Editais e Avisos, tendo em 
vista pedido de reconsideração aprovado pelo CETrAN/MG na 163ª 
reunião ordinária, ocorrida em 16 de abril de 2020 .
onde se lê:

recurso recorrente Placa Decisão Nº SEI
44283/2018-71 Alvicio Pedro Klunk  CBG-9472  Indeferido

Leia-se:
recurso recorrente Placa Decisão Nº SEI

44283/2018-71 Alvicio Pedro Klunk  CBG-9472  Deferido

Secretaria Executiva do CETrAN – MG, em Belo Horizonte, 16 de 
Abril de 2020 – Luiz Guilherme Scalzo Torres, Secretário-Geral, em 
exercício . visto: Joaquim Francisco Neto e Silva, Presidente .

5 cm -15 1355421 - 1

 
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 3202005160002570169.
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Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1255302 000065/2020

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

CSC-SAUDE/DS

Concluído

Dispensa de Licitação - Casos de emergência/calamidade pública

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Condições de Pagamento: Integral - até 30 dias após o recebimento definitivo

Objeto do processo:

Curativo de  Poliuretano para usuários do sistema de saúde da PMMG.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 15/05/2020

Por item

Valor total homologado: R$ 21.000,00

Valor total previsto: R$ 21.000,00

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

10 302 37 2023 11251 3 3 90 30 10 49 20

Parecer Jurídico: Nº 000024/202018/05/2020

Decisão: Aprovado

Observações:

OBS.: O Ordenador de despesas deve afundar o Termo de Referência.

Número do item: Código do item:1 001757032

Especificação do item de material ou serviço:

CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR
SILICONE; APRESENTACAO: 15CM X 15CM, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD

19/05/2020   14:04

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 1 de 3

Relatório de processo de compras n°65-2020 (14470200)         SEI 1250.01.0002470/2020-93 / pg. 114



ESPUMA HIDROCELULAR/POLIURETANO COM POLIACRILATO SUPER ABSORVENTE, HID
ROFILICO, COMPOSTO POR 3 CAMADAS COM ATE 3 MM DE ESPESSURA, OBRIGATORI
AMENTE REVESTIDA INTERNAMENTE POR UMA CAMADA DE SILICONE ADESIVA SUAVE
 E UMA CAMADA EXTERNA RECOBERTA POR FILME DE POLIURETANO, COM BORDA AD
ESIVA DE SILICONE SEM MEMORIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,5 CM X 2,5 CM
QUE PERMITA A RETIRADA SUAVE PARA INSPECAO DA AREA COM REPOSICAO MANTE
NDO A ADESIVIDADE, ESTERIL, IMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIAS E PERMEAVEL
 A TROCAS GASOSAS. PERMITE ADERENCIA SUAVE, MANTENDO A ADESIVIDADE POR
 NO MINIMO 7 DIAS. PERMITE UMA TROCA DE CURATIVO ATRAUMATICA E INDOLOR
, FLEXIVEL, ALTAMENTE ADAPTAVEL A REGIAO ANATOMICA APLICADA.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 7

Garantia mínima: -

Quantidade: 300,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 70,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 18/05/2020 Frequência de entrega: Diária

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1252122 000229/2020 Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Preço de referência: Origem:70,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1252122 - CAF/HPM

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

Av. Jequitinhonha, 700 - B. Vera Cruz - Belo Horizonte/MG - CAF/ HPM/PMMG

Linha de fornecimento:

MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR

Justificativa da aquisição:

Aquisição de Curativo para  dar suporte e proteção à saúde dos trabalhadores da saúde do HPM.

Observação:

Aquisição através de Dispensa de Liicitação - Covid-19

Processo de compra / SIAD

19/05/2020   14:04

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 2 de 3

Relatório de processo de compras n°65-2020 (14470200)         SEI 1250.01.0002470/2020-93 / pg. 115



Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1252122 000253/2020

300,0000

CAF/HPM

Justificativa:

O item Curativo de poliuretano, nas especificações solicitadas,  visa dar suporte, proteção à saúde e
segurança dos profissionais de saúde empenhados no enfrentamento ao COVID-19, o qual gerou a
atual situação de estado de emergência de saúde internacional.

Ele será utilizado para proteção de lesão por máscara de proteção respiratória dos profissionais que
laboram no HPM, por solicitação dos profissionais que trabalham com tratamento e prevenção de
feridas.

Observação:

DISPENSA DE LICITAÇÃO (COMPRA DIRETA DE CURATIVO)

EMPENHO GLOBAL

RELATIVO AO COVID-19

Colocação:

Fornecedor:

1

54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL   COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDA.

Marca: CUTIMED SILTEC B

Valor unitário: R$ 70,0000 Valor unitário atualizado: R$ 70,0000

Valor total: R$ 21.000,00 Valor total atualizado: R$ 21.000,00

Propostas vencedoras:

Processo de compra / SIAD

19/05/2020   14:04

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 3 de 3

Relatório de processo de compras n°65-2020 (14470200)         SEI 1250.01.0002470/2020-93 / pg. 116


	Termo de Abertura PMMG/DS/HPM/CAF 13709081
	PADRÃO - Termo de Referência de Bem PMMG/DS/HPM/CAF 13709082
	Protocolo DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR MÁSCARA (13709159)
	Cotação BBRAUN (13709165)
	Cotação ESSITY (13709172)
	Cotação SMITH (13709096)
	Cotação BIOMIG (13709098)
	Lei Federal_13.979_2020 (13709103)
	Decreto de Emergência Decreto NE nº 113 (13709205)
	Pedido 211 (13768140)
	Cotação ESSITY ATUALIZADA (13793470)
	Requerimento PMMG/DS/CSC-Saúde/Licitação 13798049
	Declaração de Disponibilidade Orçamentária PMMG/DS/CSC-Saúde/Licitação 13799232
	Ofício 26 (13799730)
	Documento Habilitação (13800083)
	Anexo Proposta Comercial (13839172)
	Anexo Certidão Fazenda Municipal (13839459)
	Anexo Registro Produto MS (13839667)
	Anexo Catálogo do produto (13840138)
	Cotação Essity Corrigida (14043720)
	Cotação Smith Nephew Corrigida (14044097)
	Cotação Bbraun - Item diferente (14044182)
	E-mail Bbraun negativa de item (14044400)
	Justificativa PMMG/DS/HPM/CAF 14047305
	Anexo Catálogo do produto (14065027)
	Anexo Licença de Funcionamento (14065105)
	Anexo Autorização de Funcionamento (14065051)
	Anexo Consulta produto Vigilância Sanitária (14065130)
	Anexo Parecer Técnico (14074815)
	Pedido 229 (14127045)
	Termo de Referência corrigido (14136034)
	Parecer Jurídico 24/2020 (14154565)
	Ato 79 (14171691)
	Ofício 23 (14172323)
	Ato 80 (14173166)
	Publicação IOF Ato Ratificação (14396297)
	Relatório de processo de compras n°65-2020 (14470200)

