
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Termo de Abertura PMMG/DS/HPM/CAF nº. 13799117/2020

Belo Horizonte, 28 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 335

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

     6. Prazo para entrega/                  
   execução Até 7 (sete) dias contados a partir do 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 alves, 2º Ten PM QOE
Nº 131.111-7

Agente de Atividade

           Márcio Antônio Gonçalves, Maj PM
Nº081.994-6

Agente Coordenador de Projeto ou Correspondente
 

Alex Louzada de Souza, Ten Cel PM
Nº116.270-0

Diretor Geral do HPM

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Francisco Alves, 2º Tenente, em
05/06/2020, às 10:12, 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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Documento assinado eletronicamente por Márcio Antônio Gonçalves, Major, em
05/06/2020, às 11:30, 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 05/06/2020, às 11:46, 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
13799117 e o código CRC 0C81E240.

Referência: Processo nº 1250.01.0002574/2020-98 SEI nº 13799117
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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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Continuando com nosso compromisso com nossa Sociedade, assim como 

com os profissionais de saúde, que já estão atuando, ou vão atuar na linha de frente 

no atendimento das vítimas da pandemia de COVID-19, estamos publicando a 

segunda atualização das Recomendações da Associação de Medicina Intensiva 

Brasileira para a abordagem do COVID-19 em medicina intensiva.  

Esta atualização traz modificações em alguns aspectos da sessão “Manuseio 

do paciente com pneumonia e insuficiência respiratória devido a infecção pelo 

Coronavírus”.  

Lembramos que nossas recomendações serão atualizadas toda vez que os 

comitês e departamentos o sugerirem com base em novas evidências, uma vez que 

se trata de uma doença nova e ainda desconhecida.   

Estamos monitorando os relatórios e recomendações do Ministério da Saúde, 

dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e da Organização Mundial 

da Saúde (OMS). 

Esperamos o melhor cenário, mas temos que nos preparar para um possível 

pior cenário, e sermos mais proativos do que reativos.  Nos países mais afetados até 

o momento observa-se cerca de 10-15% dos casos positivos internados com 

necessidade de leitos de UTI. Contamos com a experiência de nossos comitês 

científicos na construção de orientações que estão sendo disponibilizadas. 

Reforçamos que diversos documentos são publicados pela AMIB, seus 

departamentos e comitês e não integram estas recomendações. Sugerimos a todos 

acessar em https://www.amib.org.br/pagina-inicial/coronavirus/ a totalidade destes 

documentos.  

Estejam prontos. Engajem-se em um plano de preparação que envolva todo o 

seu serviço de saúde, de modo a estar preparado para ampliar a capacidade de 

atendimento a pacientes graves.   

 

 

Suzana Margareth Lobo 
Presidente AMIB 
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INTRODUÇÃO 

 

Os coronavírus (CoV) são vírus de RNA envelopados amplamente 

distribuídos entre humanos, além de outros mamíferos e aves. Seis espécies 

de coronavírus causam doenças humanas (HCoV). Quatro deles denominados 

HcoV-229E, HcoV-OC43, HcoV-NL63 e HcoV-HKU1 causam sintomas 

comuns de resfriado em indivíduos imunocompetentes, podendo também 

causar pneumonia. As duas outras linhagens - coronavírus da síndrome 

respiratória aguda grave (SARS-CoV) e coronavírus da síndrome respiratória 

do Oriente Médio (MERS-CoV) - são de origem zoonótica e têm sido 

associadas a doenças por vezes fatais. O SARS-CoV foi o agente causal dos 

surtos graves da síndrome respiratória aguda em 2002 e 2003 na província de 

Guangdong, China. O MERS-CoV foi o patógeno responsável por surtos 

graves de doenças respiratórias em 2012 no Oriente Médio. 

No final de dezembro de 2019, várias unidades de saúde em Wuhan, 

província de Hubei, na China relataram surto de pacientes com pneumonia de 

causa desconhecida que estavam epidemiologicamente ligados a um mercado 

atacadista de frutos do mar naquela região. A partir de amostras destes casos, 

um novo coronavírus foi identificado, tornando-se o sétimo membro da família 

dos coronavírus conhecidos que infectam seres humanos. Devido sua 

semelhança com o vírus da SARS, o mesmo foi denominado SARS-Cov-2 e a 

doença causada pelo mesmo foi denominada coronavirus disease 2019 ou, 

mais simplesmente, COVID-19. Apesar dos esforços do governo chinês, que 

chegou a manter sob quarentena cerca de 57 milhões de habitantes de 15 

cidades da região de Hubei, o novo coronavírus eventualmente disseminou-se 

para países em todos os continentes do mundo. 
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MODOS DE TRANSMISSÃO 

 

Sabe-se que a transmissão do SARS-Cov-2 se dá através de gotículas 

contendo o vírus, as quais são eliminadas ao falar, tossir ou espirrar a partir de 

uma pessoa contaminada com o vírus. Estas gotículas podem contaminar uma 

pessoa sadia que se encontre a cerca de 1 a 2 metros do doente. Pode-se 

também contrair a doença ao tocar em objetos e superfícies contaminadas com 

essas gotículas contendo o vírus e, a seguir, tocar nos olhos, nariz ou boca 

com as mãos contaminadas. Portanto, a principal maneira pela qual a doença 

se espalha é através de gotículas respiratórias expelidas por alguém que está 

tossindo. O risco de contrair COVID-19 de alguém sem sintomas é muito baixo. 

O risco de pegar COVID-19 através da via fecal-oral parece ser baixo, embora 

investigações iniciais tenham identificado o vírus nas fezes em alguns casos. 

Seja como for, a disseminação por essa via não é uma característica principal 

do surto. No entanto, como isso é um risco, serve como motivo de reforço para 

higienizar as mãos após usar o banheiro e antes de comer. 

 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

O período de incubação estimado é de 4 dias, variando entre 2 a 7 dias. 

Contudo, alguns pesquisadores, baseados em dados para infecção humana 

por outros coronavírus (por exemplo, MERS-CoV, SARS-CoV) sugerem uma 

faixa mais ampla para o período de incubação, o qual poderia variar entre 2 a 

14 dias. 

Uma grande dificuldade para conhecermos as reais manifestações 

clínicas da COVID-19 é o fato de que a maioria dos relatos que descrevem a 

apresentação clínica de pacientes com casos confirmados desta doença está 
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limitada a pacientes hospitalizados com pneumonia. Os sinais e sintomas 

frequentemente relatados de pacientes internados incluem febre (77-98%), 

tosse (46% -82%), mialgia ou fadiga (11-52%) e dispneia (3-31%) no início da 

doença. Outros sintomas respiratórios menos comumente relatados incluem 

dor de garganta, cefaleia, tosse produtiva purulenta e/ou hemoptise. Alguns 

pacientes apresentaram sintomas gastrointestinais, como diarreia e náusea, 

antes de desenvolver febre e sinais e sintomas do trato respiratório inferior. O 

curso da febre entre pacientes com COVID-19 não é totalmente compreendido; 

pode ser prolongado e intermitente. Um número limitado de relatos descreve a 

identificação de infecção assintomática ou subclínica com base na detecção 

do SARS-CoV-2 em amostras de swab de orofaringe obtidos de contactantes 

de pacientes confirmados. 

Assim, a apresentação clínica dos casos de COVID-19 varia em 

gravidade, desde infecção assintomática, passando por doença leve com 

sinais e sintomas inespecíficos de doença respiratória aguda até doença grave 

ou fatal caracterizada por pneumonia que pode ser grave, levando a 

insuficiência respiratória e choque séptico. Em um relatório apresentando as 

características epidemiológicas de mais de 44 mil casos confirmados de 

COVID-19 na China, o Chinese Center for Disease Control and Prevention 

informou que 80,9% deles foram leves. Os pacientes classificados como 

graves e críticos corresponderam, respectivamente, a 13,8% e 4,7%. 

Ocorreram 1.023 mortes, configurando uma taxa de fatalidade de 2,3%. 

Contudo, a taxa de letalidade variou entre 5,6% a 10,5% quando o paciente 

apresentava alguma comorbidade como hipertensão, diabetes, doença 

cardiovascular, doença respiratória crônica ou algum tipo de neoplasia. 

Comparativamente, pacientes sem nenhuma destas comorbidades 

apresentaram taxa de letalidade de apenas 0,9%. A taxa de letalidade também 
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foi progressivamente maior conforme a faixa etária, desde 0,2% em pacientes 

com menos de 40 anos até 14,8% a partir dos 80 anos. 

Um estudo clínico de 1099 pacientes internados em hospitais chineses 

com COVID-19 confirmada encontrou que 5,0% dos pacientes foram admitidos 

em unidade de terapia intensiva (UTI), sendo 2,3% submetidos a ventilação 

mecânica invasiva, com SDRA ocorrendo em 3,4% dos casos e choque em 

1,1% dos pacientes. Os padrões mais comuns na TC de tórax foram 

opacidades em vidro fosco (56,4%) e infiltrados multifocais irregulares e 

bilaterais. Na admissão, linfopenia estava presente em 83,2% dos pacientes, 

trombocitopenia em 36,2% e leucopenia em 33,7%. Achados laboratoriais 

menos comuns foram os níveis elevados de alanina aminotransferase, 

aspartato aminotransferase, creatina quinase e d-dímero. Pacientes com 

doença grave apresentaram anormalidades laboratoriais mais importantes 

(incluindo linfopenia e leucopenia) do que aqueles com doença não grave. 

 

 

1- Aumento da capacidade de atendimento 

 

Durante uma situação em que a demanda de doentes críticos ultrapassa 

a nossa capacidade de atendimento, constitui-se uma situação de desastre. 

Nesta situação excepcional definida e reconhecida pelas autoridades de saúde 

e outros, será necessário ampliar a capacidade de atendimento de vítimas 

graves. Esta coordenação do atendimento deve ser realizada pelos 

profissionais intensivistas.  

Durante uma situação de desastre devemos pensar nas seguintes 

questões chaves para aumento de capacidade de atendimento de doentes 

críticos (3 E’s): 
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- Espaço: local, quantos pacientes e onde podemos melhor atender fora 

da UTI? 

- Equipamentos: Quais e quantos?  

- Equipe: quantitativo dos diferentes profissionais e equipamento de 

proteção individual (EPI), escalas de trabalho 

 

Recomendação 1 

Recomenda-se que as UTI’s possuam plano de contingência para 

aumento rápido da capacidade de atendimento por pelo menos 100% da 

capacidade habitual usando recursos locais, regionais e nacionais. 

 

Recomendação 2  

O cuidado do paciente crítico usual é realizado dentro da UTI. Em 

situações especiais os muitos pacientes podem necessitar de cuidados críticos 

fora da UTI. Áreas do hospital com capacidade de monitorização como unidade 

de recuperação pós-anestésica, unidades cardio-coronarianas devem ser os 

locais preferenciais para alocação de doentes críticos. Estas e outras unidades 

podem servir como UTI temporária e receber preferencialmente pacientes 

menos críticos (sem ventilação mecânica invasiva, suporte com drogas 

vasoativas ou monitorização neurointensiva por exemplo).  

 

Recomendação 3   

A possibilidade de leitos disponíveis em outras unidades e transferência 

de pacientes deve ser sempre avaliada com autoridades regionais e nacionais.  

 

Recomendação 4  

Como forma de aumentar espaço é sugerido a avalição de possibilidade 

de suspensão/postergação de procedimentos cirúrgicos eletivos.  
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Recomendação 5 

Os cuidados intensivos são prioritários para os doentes graves com 

chance de recuperação, e os doentes que não são incluídos devem receber 

cuidados paliativos, com todas as medidas apropriadas. 

 

Recomendação 6  

Equipamentos de ventilação mecânica não convencionais como os 

ventiladores para transporte de doentes e equipamentos de anestesia podem 

ser usados nas situações de grande demanda para suporte ventilatório de 

doente crítico.  

 

Recomendação 7  

Durante uma situação de atendimento de doentes graves em massa, os 

cuidados com pacientes críticos que ocorreriam em uma situação dentro do 

habitual podem não ser possíveis ou pertinentes. O recurso limitado deve ser 

direcionado ao maior número possível de pacientes com probabilidade de 

benefício.  

 

Recomendação 8  

Recomenda-se que seja providenciado uma alternativa pelo hospital 

para cuidar dos familiares dos profissionais em situações de desastres.  

 

Recomendação 9  

Férias ou licenças e folgas devem ser adiadas para outro momento. 

Além disso, medidas de restrição da circulação de pessoal sanitário como 

suspensão de eventos científicos, congressos e proibição de viagens, visando 

maximizar a disponibilidade de recursos humanos e minimizar o risco de 

contaminação. 
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Recomendação 10  

Outro recurso para uma situação de desastres é o aumento temporário 

de número de pacientes por profissional de saúde, estratificando para isto os 

pacientes de menor gravidade sempre que possível.  

 

Recomendação 11  

Numa situação de pandemia onde o número de doentes críticos supera 

em muito a capacidade do profissional, pode ser necessário o recrutamento de 

profissionais de outras áreas para cuidado de pacientes críticos. Estes 

profissionais podem proporcionar cuidados não críticos principalmente, e 

sempre sob uma forma coordenada. Estas equipes devem ser coordenadas 

por um intensivista e por profissionais de enfermagem capacitados em terapia 

intensiva. O treinamento em tempo real durante uma catástrofe deve ser 

considerado para ampliar a capacidade de cuidado rapidamente, destacando 

os profissionais com esta habilidade. 

 

 

2- Princípios de triagem 

 

A realização de triagem é intrinsicamente vinculada às atividades 

desempenhadas pela Medicina Intensiva. O esgotamento da oferta de 

recursos para o atendimento de todas as pessoas que necessitem atendimento 

pode gerar situações de grande desconforto para os profissionais e para a 

própria sociedade.  

Alguns referenciais éticos devem ser sempre mantidos, 

independentemente da situação, para que a adequação das ações possa ser 

justificada. São eles a dignidade humana, a autodeterminação, a integridade e 

a vulnerabilidade.  
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Independentemente da situação, todas as pessoas são dignas. A 

dignidade é inerente ao ser humano. Não é possível tolerar qualquer forma de 

discriminação. A discriminação ocorre quando uma diferença entre pessoas se 

torna uma desigualdade. A dignidade não se desenvolve, nem se perde, ela é 

uma característica humana. 

A autodeterminação da pessoa é fundamental. Ela deve ser preservada, 

mesmo em situações críticas, como de esgotamento de recursos. A vontade 

do paciente deve ser levada em consideração. Esta vontade não 

obrigatoriamente poderá ser acatada, mas sempre deve ser considerada. A 

situação ideal é a que busca uma adequação entre o tratamento oferecido e a 

necessidade do paciente. Os cuidados são oferecidos de acordo com um 

consenso estabelecido entre equipe e paciente/família. Contudo, podem 

ocorrer situações em que a alocação de recursos se torna tão escassa ou 

inexistente e que isto não é mais possível. Nestas situações é fundamental ter 

critérios claros que justifiquem o não atendimento de uma necessidade 

constatada e demandada pelo paciente. 

A garantia da manutenção da integridade física e mental, incluindo os 

aspectos espirituais, do paciente, são importantes fatores a serem 

considerados. Em situações de catástrofes, a gravidade do quadro clínico atual 

do paciente e a possibilidade de sobrevivência podem ser consideradas como 

critérios de alocação de recursos. A integridade dos pacientes inclui a sua 

privacidade. Em situações de catástrofe existe o risco de exposição de dados 

pessoais e de imagens de pacientes a meios de comunicação social e às redes 

sociais. As equipes de saúde devem reforçar o dever de confidencialidade 

associado ao ato de cuidar. 

A vulnerabilidade é outro fator inerente ao atendimento de catástrofes. 

Nestas situações todos estão vulneráveis, sejam pacientes, profissionais ou 

outras pessoas da população em geral. A vulnerabilidade gera um dever de 
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proteção adicional, que neste caso não obrigatoriamente implica em atender o 

paciente em todas as suas necessidades, mas em nunca o abandonar sem 

algum cuidado, pelo menos sintomático e de que ele possa estar 

acompanhado. De acordo com as possibilidades, a presença de 

acompanhantes em unidades de internação de pacientes em cuidados 

paliativos deve ser preservada, desde que haja segurança para a presença 

deste. 

 

Recomendação 1  

A decisão de limitar o acesso a recursos escassos, como leitos de UTI, 

deve ser compartilhada e coordenada em conjunto com diretor técnico do 

hospital e as autoridades de saúde em nível local, regional ou nacional. Esta 

decisão somente poderá ser tomada após o esgotamento de recursos de 

cuidados críticos em nível de sistema de saúde e com declaração de situação 

de catástrofe. O esgotamento destes recursos deve incluir abertura de leitos 

críticos em novas áreas, priorizando disponibilidade de ventilação mecânica e 

de monitores multiparamétricos. Também deve estar previsto o recrutamento 

de profissionais de saúde em outras atividades, desde que trabalhando dentro 

dos limites de sua formação e sob a supervisão dos profissionais que já atuam 

nas UTIs. 

 

Recomendação 2  

A autoridade de saúde deve ser a responsável pela articulação 

necessária entre todas as instituições envolvidas para que o processo e os 

critérios de decisão de triagem sejam uniformes, pelo menos em uma mesma 

região. 
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Recomendação 3 

A avaliação terá por base os níveis de prioridade, estabelecidos na 

Resolução CFM 2156/2016, em prioridade 1 a 5.  

 

Recomendação 4 

O plano de triagem para as UTIs deve basear-se nas prioridades 

estabelecidas pela Resolução CFM 2156/2016. Caberá as autoridades de 

saúde, em conjunto com os profissionais que atendem estas demandas, 

estabelecer quais os níveis de prioridade que não mais poderão ser atendidos, 

em função das circunstâncias excepcionais da situação de catástrofe. As 

decisões deverão ser avaliadas periodicamente, na medida em que o quadro 

de demanda e oferta de leitos de UTI se altere. 

 

Recomendação 5 

Os pacientes que pela alocação de prioridade não serão atendidos por 

cuidados de Medicina Intensiva deverão ser atendidos em outras unidades, 

com ênfase em controle de sintomas. Os cuidados, ainda que limitados, devem 

ser prestados de forma compassiva, de forma que os pacientes não se sintam 

abandonados.  

 

Recomendação 6 

As equipes de triagem para cuidados intensivos devem ser compostas, 

no mínimo, por três pessoas, dois médicos e por um outro profissional de 

saúde experientes. Essa equipe deve ter conhecimento e prática no cuidado 

de pacientes graves, especialmente com disfunção respiratória. Caso não haja 

disponibilidade local de profissionais qualificados, poderão ser utilizadas 

consultorias, que participem de forma remota, mas em tempo real, do processo 
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de triagem. As decisões da equipe de triagem deverão estar documentadas no 

prontuário de cada paciente. 

 

Recomendação 7 

No processo de triagem somente devem ser utilizados critérios médicos 

e assistenciais. O quadro clínico atual, a presença de comorbidades, o 

comprometimento irreversível de funções cognitivas e escores de fragilidade 

poderão ser considerados. Os escores objetivos como disfunção orgânica 

(SOFA), escore de fragilidade ou outro que se apliquem a todos doentes 

críticos são preferíveis ao julgamento clínico beira-leito e aos escores 

específicos de doenças.  

 

Recomendação 8  

Os profissionais que realizam atividades de triagem devem ter suporte, 

na medida do possível, de equipes de saúde mental, no exercício de suas 

atividades. 

 

Recomendação 9  

De acordo com o grau de prioridade estabelecido, a triagem também 

poderá ser estendida aos pacientes que já estão em cuidados intensivos, após 

algum período de tratamento. 

 

Recomendação 10  

As altas de UTIs também deverão respeitar os mesmos critérios 

estabelecidos pela Resolução CFM 2156/2016, que são a estabilização e o 

controle do quadro clínico do paciente, ou o reconhecimento de que o paciente 

não mais se beneficia das medidas intensivas que vem recebendo, sendo 

transferido para outra unidade de internação, mantidos os cuidados adequados 
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ao seu quadro e com atendimento prestado de forma compassiva. Mesmo em 

situação de catástrofe ficam mantidas todas as restrições éticas e legais para 

a prática da eutanásia e do suicídio assistido. 

 

 

3- Isolamento e equipamentos de proteção individual 

 

A implementação de precauções padrão constitui a principal medida de 

prevenção da transmissão de doenças entre pacientes e profissionais de 

saúde e deve ser adotada no cuidado de todos os pacientes (antes da chegada 

ao serviço de saúde, na chegada, triagem, espera e durante toda assistência 

prestada) independentemente dos fatores de risco ou doença de base, 

garantindo que as políticas e práticas internas minimizem a exposição a 

patógenos respiratórios, incluindo o COVID-2019. Os profissionais de saúde 

constituem uma população de alto risco de contágio se a implementação das 

precauções não for adequadamente realizada.  

 

Recomendação 1 

Recomenda-se que, quando disponíveis, manter os pacientes em 

unidades com pressão negativa e manter o controle da pressão registrando o 

valor em impresso, conforme rotina.  

Caso o paciente receba alta ou transferência, recomenda-se manter a 

pressão negativa ligada e não retirar da porta do quarto a placa de identificação 

de precaução até que seja realizada higiene terminal.  

Na indisponibilidade de unidades com pressão negativa recomenda-se 

que o isolamento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo 

coronavírus (COVID-2019) seja realizado, preferencialmente, em quarto 

privativo com porta fechada e bem ventilado. Caso o serviço de saúde não 
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disponha de quartos privativos em número suficiente para o atendimento 

necessário, deve-se proceder com o isolamento por coorte, ou seja, separar 

em uma mesma enfermaria, ou área, os pacientes com suspeita ou 

confirmação de COVID-2019. Deverá ser respeitada a distância mínima de 1 

metro entre os leitos e restringir ao máximo o número de acessos à área 

(inclusive de visitantes). 

Após a alta ou transferência, recomenda-se manter as janelas abertas 

e porta fechada, e não retirar da porta do quarto a placa de identificação de 

precaução até que seja realizada higiene terminal. 

Em unidades com ar condicionado recomenda-se checar se o filtro é 

adequado para filtragem de vírus e a direção da filtragem. 

Recomenda-se, quando disponível, manter pacientes em boxes 

fechados, pois facilitam a demarcação do isolamento e tornam o ambiente mais 

controlado 

Na ausência de boxes fechados, recomenda-se delimitar fisicamente, 

com sinalização no chão, a área de entrada no box, bem como para 

delimitação das coortes, no caso de UTIs não dedicadas. 

Idealmente, os profissionais de saúde que atuarem na assistência direta 

aos casos suspeitos ou confirmados devem ser organizados para trabalharem 

somente na área de isolamento, evitando circulação para outras áreas de 

assistência. 

 Recomenda-se atendimento 1:1 sempre que possível 

Na impossibilidade de atendimento 1:1 a aderência às medidas de 

precaução será ainda mais impactante na transmissão da doença entre os 

pacientes. 

Recomenda-se retirar roupa pessoal e usar apenas roupa 

disponibilizada pela instituição.  
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Recomenda-se que todo profissional deva tomar banho no hospital ao 

término do plantão. 

Recomenda-se, sempre que possível, garantir fornecimento de 

refeições e bebidas para os profissionais de saúde na área separada. 

 

Recomendação 2   

Profissionais de Saúde responsáveis pelo atendimento de casos 

suspeitos ou confirmados devem fazer higiene das mãos com preparação 

alcoólica frequentemente e utilizar óculos de proteção ou protetor facial. Os 

óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os lados do 

rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional 

a respingos de sangue, secreções corporais e excreções. Devem ser de uso 

exclusivo para cada profissional responsável pela assistência, sendo 

necessária a higiene correta após o uso. 

 

Recomendação 3 

A máscara deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz 

do profissional por gotículas respiratórias do paciente suspeito ou confirmado 

de infecção pelo novo coronavírus (COVID-2019). Deverão ser utilizadas 

máscaras de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia 

mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3μM (tipo N95, N99, N100, 

PFF2 ou PFF3), sempre que realizar procedimentos geradores de aerossóis 

como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, 

ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução 

de escarro, coletas de amostras nasotraqueais e broncoscopias. Em ambiente 

de cuidados intensivos deve-se manter o uso de N95 ou equivalente.  
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O uso indevido ou prolongado da máscara N95 pode causar lesoes 

cutaneas que podem ser aliviadas com o uso de algumas interfaces como 

micropores ou outros dispositivos. 

 

Recomendação 4 - Reutilização de máscaras N95 ou PFF2 (em caso 

de baixo estoque) 

Recomenda-se que o uso da técnica adequada para retirada das 

máscaras, sem tocar na parte da frente, retirando de trás para frente pelo 

elástico e armazenamento em saco/caixa de papel, identificado. 

Recomenda-se que, quando utilizada para aspiração traqueal, a 

máscara ser descartada. Caso utilizada com a viseira, poderá ser reutilizada e 

a viseira limpa com água e sabão e realizada desinfecção com o produto 

padronizado pelo serviço. 

Recomenda-se a lavagem das mãos antes e após tocar a máscara.  

Recomenda-se o uso de luvas de procedimento para vestir a N95 

reutilizada e o descarte delas assim que a máscara estiver ajustada.  

Recomenda-se o uso da N95 no máximo cinco vezes.  

Recomenda-se descartar a N95 se contaminada com sangue, secreção 

nasal ou outros fluidos corporais.  

Recomenda-se o armazenamento de uma máscara por saco 

descartável e a troca do saco a cada uso.  

 

Recomendação 5 - Máscara cirúrgica descartável 

Recomenda-se que, na escassez da N95, a máscara cirúrgica poderá 

ser usada com a viseira e utilizada para procedimentos que abordem a via 

aérea, devendo ser descartada após. 

Recomenda-se o uso em todos os procedimentos de contato com 

pacientes suspeitos, quando não houver abordagem de via aérea 
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Recomendação 6 - Máscara de tecido 

A máscara de tecido não está recomendada pelos órgãos de vigilância 

sanitária e só poderá ser utilizada em situações de extrema escassez.  

Reforçamos que todos os esforços deverão ser feitos junto ao Estado, 

terceiro setor e iniciativa privada, para que os EPIs recomendados e testados 

estejam disponíveis para a proteção da equipe de saúde, já que a utilização de 

máscaras de tecido não oferecem à equipe proteção segura. 

No entanto, em cenários de extrema escassez, poderá ser utilizada, 

inclusive para abordagem de via aérea, desde que o tecido tenha gramatura 

30g, com viseira, e deverá ser enviada para lavanderia, em separado de 

rouparia de não suspeitos. 

A decisão de não abordar via aérea de um paciente em situação 

de emergência, por ausência de equipamento de proteção individual 

adequado, é discussão legítima a ser abordada no âmbito da bioética. 

 

Recomendação 7 - Viseira /face shield  

Recomenda-se a higienização com o produto padronizado pela 

instituição após cada uso, e quando utilizada para abordagem de via aérea, 

deverá ser higienizada com água e sabão e após com o produto de 

desinfecção padronizado pela instituição 

 

Recomendação 8 - Óculos 

São de reuso e recomenda-se a correta higienização com o produto 

padronizado após cada utilização. 

 

Recomendação 9 - Dispositivos de oxigenação e ventilação  

Em caso de necessidade de utilização de ambu, recomenda-se o uso 

com reservatório, impedindo a dispersão de aerossóis, além de sistema de 
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aspiração fechado e filtro HEPA, HMEF ou HME com especificação de 

filtragem de vírus acoplado 

Em pacientes sem indicação de ventilação mecânica, recomenda-se a 

administração de oxigênio por cateter nasal ou máscara o mais fechada 

possível.  

Recomenda-se a checagem dos filtros expiratórios dos ventiladores 

mecânicos.  Alguns ventiladores microprocessados têm filtros expiratórios N99 

ou N100, com grande poder de filtragem dos aerossóis; no entanto, a maioria 

não dispões desta tecnologia. Checar os filtros expiratórios em uso, e caso não 

sejam adequados ou até vencidos, substitui-los por um filtro HEPA, HMEF ou 

HME (algumas marcas filtram vírus também) - que filtram bactérias e vírus. 

Recomenda-se considerar que o HME ou HMEF têm indicação de troca 

a cada 24 horas e o HEPA a cada 48 horas. 

 

Recomendação 10 

O avental deve ser impermeável e utilizado durante procedimentos onde 

há risco de respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a 

fim de evitar a contaminação da pele e roupa do profissional. Deve ser de 

mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior. Além disso, 

deve ser confeccionado com material de boa qualidade, não alergênico e 

resistente; proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, permitir a execução de 

atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos. O avental sujo 

deve ser removido e descartado após a realização do procedimento e antes de 

sair do quarto do paciente ou da área de assistência. 

 

Recomendação 11 

As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando 

houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos 
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corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou 

equipamentos contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de 

transmissão do novo coronavírus para o trabalhador de saúde, assim como de 

paciente para paciente por meio das mãos do profissional. 
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Orientações gerais para o uso de EPIs  em diferentes cenários  
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4- Transporte do paciente 

 

Recomendação 1   

Isolar precocemente pacientes suspeitos durante o transporte. Eles 

deverão utilizar máscara cirúrgica todo o momento, desde a identificação até 

a chegada ao local de isolamento. 

 

 

5- Treinamento da equipe 

 

Recomendação 1 

Todos os profissionais devem receber capacitação prévia para uso do 

equipamento de proteção. As capacitações devem incluir simulações práticas 

de colocada e retirada do equipamento e atendimento de doentes nas várias 

situações acima descritas. 

A AMIB disponibiliza um vídeo ilustrativo do uso de EPIs em 

https://www.youtube.com/watch?v=k-3f2ial9zE&t=1s 

 

 

6- Estratégia de intubação orotraqueal  

 

Recomendação 1 

Recomenda-se que a intubação endotraqueal seja realizada por um 

médico experiente (aquele com maior probabilidade de intubação na primeira 

tentativa), além de apto a realizar a cricotireoidostomia caso necessário que 

utilize precauções de contato, de gotícula e de via aérea (idealmente em quarto 

de pressão negativa). 
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Recomendação 2 

Recomenda-se que a intubação endotraqueal seja realizada utilizando:  

(1) Pré-oxigenação com máscara com reservatório com o menor fluxo 

de ar possível para manter oxigenação efetiva. Evitar ao máximo qualquer 

ventilação assistida com o dispositivo de Bolsa-Válvula-Máscara ou o uso de 

dispositivos supraglóticos, pelo potencial de aerossolização e contaminação 

dos profissionais.  

(2) É preconizada a sequência rápida de intubação, com garantia do 

bloqueio neuromuscular com rocurônio 1.2mg/kg ou succinilcolina 1mg/kg para 

facilitar a intubação e evitar tosse do paciente durante o procedimento. A 

cetamina 1,5mg-2mg/kg foi escolhida como droga de indução pela sua 

estabilidade hemodinâmica associado com propriedades broncodilatadoras, 

mas possui contraindicações que devem ser contempladas, e pode ser 

substituída por outra droga indutora caso necessário. A Lidocaína na dose de 

1.5mg/kg possui a propriedade de abolir os reflexos laríngeos e potencializar 

o efeito anestésico de outras drogas, e deve ser utilizada como prémedicação, 

em média 3 minutos antes da indução.  

A necessidade de possuir vasopressores e cristaloides prontos se dá 

pelo potencial de hipotensão pós intubação, além de questões logísticas de 

impossibilidade de busca rápida de material, tendo em vista as precauções de 

contaminação. A epinefrina e a norepinefrina podem ser utilizadas com 

segurança em veias periféricas quando diluídas, por um período limitado de 

tempo.  

Fentanil e Midazolam podem ser utilizados para a sedação e analgesia 

imediatas pós-IOT, porém é importante lembrar do seu potencial de bradicardia 

e hipotensão. Podem ser feitos bolus de cetamina até as infusões estarem 

prontas. Considerar invasão com veia profunda e linha arterial após o 
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procedimento pela mesma equipe, caso indicado, mas para isso os respectivos 

materiais deverão ser preparados antes do início da intubação orotraqueal. 

(3) O uso do videolaringoscópios tem sido preconizado como primeira 

escolha na intubação desses pacientes, uma vez que o uso do EPI dificulta a 

visualização, além do mesmo possuir lâminas descartáveis, o que evitaria 

chance de contaminação.  

(4) O uso de pinças retas fortes é importante para clampear o tubo 

quando houver necessidade de mudança de circuitos/ventiladores, com o 

objetivo de minimizar a aerossolização. Pelo mesmo motivo deve-se 

considerar a conexão direta ao ventilador de transporte que deve utilizar o 

mesmo circuito dos ventiladores da unidade de terapia intensiva de referência.  

(5) A preferência pelo uso de materiais de transporte é para sempre 

lembrar da necessidade do transporte rápido ao destino definitivo caso, além 

de evitar a contaminação de outros materiais, deixando o setor pronto para 

receber outros pacientes. 

(6) Para confirmar a intubação orotraqueal é imprescindível a 

capnografia, principalmente no contexto de visualização difícil causada pelo 

uso do EPI, seguida de radiografia de tórax (sem ausculta).  

 

Para tanto recomenda-se o material necessário:  

- 5 kits EPI completos  

- Bougie + Fio guia - Videolaringoscópio (lâminas descartáveis 3-4)  

- Laringoscópio comum (lâmina reta 4 - lâmina curva 3-4)  

- Tubo orotraqueal 7-0, 7- 5, 8-0, 8-5  

- Filtro HEPA X2 - Bisturi n°22 + Tubo 6-0 ou Kit cricostomia padrão  

- Pinça reta forte  

– Kosher ou Kelly  

- Cuffômetro  
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Drogas necessárias:  

- Rocuronio - 10mg/ml - x2  

- Succinilcolina – 100mg - x2  

- Cetamina 50mg/ml – x1  

- Lidocaína 2% sem vasoconstrictor - x1  

- Midazolam 5mg/ml 3ml - 1x  

- Fentanil 50mcg/ml 2ml - 1x  

- Cristalóide 500ml - x4  

- SF 0,9% 100ml - x1  

- SG 5% 100ml - x1  

- Norepinefrina 8mg/4ml - x2 

 

Equipamento necessário:  

- Circuito Ventilação Mecânica  

- Ventilador de transporte, Monitor de transporte + Capnógrafo  

- Bomba infusora com 3 canais ou 3 Bombas infusoras 
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PROTOCOLO DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA CASO SUSPEITO 

OU CONFIRMADO DE COVID-19 

 

 

 

Nota Técnica AMIB - Abordagem COVID-19 (14817746)         SEI 1250.01.0002574/2020-98 / pg. 38



 

30 
 

7- Manejo clínico 

 

Recomendação 1   

Até o momento não há medicamento específico para o tratamento da 

COVID-19. Portanto, em casos leves, a recomendação é repouso, manter bom 

aporte nutricional e uso de medicações sintomáticas como 

analgésicos/antitérmicos. O uso de ibuprofeno ou outros anti-inflamatórios 

deve ser individualizado, recomenda-se evitar seu uso.  

 

Recomendação 2   

Todos os pacientes indicados para acompanhamento ambulatorial 

devem ser alertados para a possibilidade de piora tardia do quadro clínico e 

sinais de alerta de complicações como elevação ou recrudescência de febre 

ou sinais respiratórios, taquicardia, dor pleurítica, dispneia. A presença de 

qualquer sinal de alerta deverá determinar retorno e reavaliação de urgência 

do paciente. 

 

Recomendação 3   

Pacientes com pneumonia devem ser internados e receber 

empiricamente oseltamivir e antibioticoterapia empírica. Os casos que 

evoluírem com insuficiência respiratória necessitando ventilação mecânica, 

bem como os que apresentarem choque devem ser admitidos em UTI e 

receber o suporte intensivo usual para cada situação específica. 

 

Recomendação 4 

Recomenda-se que na ausência de tais fatores de risco para bactérias 

gram-negativas e gram-positivas multirresistentes, a antibioticoterapia 

empírica deverá consistir na combinação de um betalactâmico associado a um 
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macrolídeo ou da combinação de um betalactâmico a uma fluoroquinolona 

respiratória. Ambos antibióticos escolhidos devem ser administrados por via 

endovenosa. 

Entre os betalactâmicos que podem ser utilizados encontram-se (sem 

ordem de preferência): 

- Ampicilina-sulbactam 1,5 a 3g a cada 6 horas 

- Cefotaxima 1 a 2g a cada 8 horas 

- Ceftriaxona 1 a 2g por dia 

- Ceftarolina 600mg a cada 12 horas 

 Macrolídeos: 

- Azitromicina 500mg por dia 

- Claritromicina 500mg a cada 12 horas 

 Fluoroquinolonas respiratórias 

- Levofloxacina 750mg por dia 

- Moxifloxacina 400mg por dia 

Uma terceira opção para adultos com PAC que têm contraindicações 

para macrolídeos e fluoroquinolonas é a terapia combinada com um 

betalactâmico e doxiciclina (100mg a cada 12 horas). 

 

Recomendação 5  

Os fatores de risco individuais mais consistentemente fortes para 

infecção respiratória por bactérias multirresistentes são: 

1. O isolamento prévio desses organismos, principalmente do trato 

respiratório (em swabs de monitorização de rotina ou de outros focos 

infecciosos), e/ou 

2. Hospitalização recente e exposição a antibióticos parenterais. 

3. Uso de hemodiálise nos últimos 90 dias. 

4. Residente em casa de repouso ou proveniente de home care. 
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As recomendações de antibioticoterapia empírica na PAC grave onde o 

paciente apresente um dos fatores de risco acima são piperacilina-tazobactam 

(4,5g a cada 6 horas), cefepime (2g a cada 8 horas), ceftazidima (2g a cada 8 

horas), meropenem (1g a cada 8 horas) OU imipenem (500mg a cada 6 horas 

ASSOCIADO à vancomicina (15mg/kg a cada 12 horas, ajuste com base nos 

níveis) ou linezolida (600 mg a cada 12 horas). 

 

Recomendação 6 

A duração recomendada da antibioticoterapia é de 5 a 7 dias. Não há 

evidências de que cursos prolongados conduzam a melhores resultados, 

mesmo em pacientes gravemente doentes, a menos que sejam 

imunocomprometidos. O paciente deve estar afebril há 48 - 72 horas e não 

deve ter sinais de instabilidade clínica associada à PAC antes da interrupção 

da antibioticoterapia. 

 

Recomendação 7 

Recomenda-se a cobertura empírica para vírus influenza com o antiviral 

oseltamivir (75mg VO a cada 12 horas durante 5 dias) empiricamente na 

síndrome respiratória aguda grave. O início do tratamento dentro de 2 dias do 

início dos sintomas ou da hospitalização apresenta os melhores resultados, 

embora possa haver benefícios até 4 ou 5 dias após o início dos sintomas. 

Não é necessário aumentar a dose para 150mg em duas doses diárias para 

pacientes críticos, como inicialmente recomendado pela OMS. Este esquema 

de dose dobrada não determinou melhora em nenhum desfecho clínico nesta 

população de pacientes. 
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Recomendação 8 

Os corticosteroides devem ser evitados, devido ao potencial em 

prolongar a replicação viral, como observado em pacientes com MERS-CoV, a 

menos que indicado por outros motivos como, por exemplo, casos de DPOC 

ou choque séptico de acordo com as diretrizes da Surviving Sepsis Campaign. 

 

Recomendação 9 - Tocilizumab 

Há relatos de que formas mais graves de COVID-19 podem cursar com 

síndrome de ativação macrofágica (SAM) e consequente tempestade de 

citoquinas, incluindo interleucina-6 (IL-6). O tocilizumab, um anticorpo 

monoclonal anti-receptor de IL-6 vem sendo considerado em pacientes com 

COVID-19 cursando com tempestade de citoquinas.  

Um estudo observacional não controlado avaliou 21 pacientes (apenas 

2 sob ventilação invasiva) com COVID-19 tratados com tocilizumab. A 

letalidade foi de 9,5% (n = 2), comparada à letalidade estimada de 20%. Apesar 

dos autores não terem observado efeitos colaterais graves, o risco de 

infecções oportunistas associada à imunossupressão deve ser considerada.      

  Outro estudo observacional demonstrou que a infusão do fármaco 

resultou em diminuição da IL-6 em 10 de 15 pacientes com COVID-19 com 

diferentes níveis de gravidade. Quatro pacientes mantiveram níveis levados de 

IL-6. 

A diretriz da Infectious Diseases Society of America (IDSA) recomenda 

o uso do tociluzimab apenas no contexto de ensaios clínicos. 

Não há evidências que suportem de modo consistente a administração 

de tocilizumab. Ao ser considerado para pacientes com tempestade de 

citoquinas desencadeada por COVID-19, é imperioso avaliar cuidadosamente 

o risco associado à imunossupressão induzida por este fármaco. 
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8- Terapia antiviral para SARS-CoV-2 

 

Recomendação 1 

A combinação de inibidores de protease do HIV lopinavir/ritonavir foi 

testada durante a epidemia de SARS-CoV-2 em Wuhan, na China, devido a 

seu possível efeito sobre os coronavírus causadores da Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS) e da Síndrome Respiratória no Oriente Médio (MERS). 

A combinação lopinavir/ritonavir não levou a melhora clínica mais rápida 

comparado aos pacientes submetidos apenas ao tratamento usual. O tempo 

de eliminação viral entre os grupos também não diferiu, com a porcentagem 

de pacientes com RNA viral detectável para SARS-CoV-2, semelhante nos 

dois grupos em qualquer dia de amostragem.  

Portanto, em pacientes adultos hospitalizados com COVID-19 grave, 

não se recomenda o uso rotineiro de lopinavir/ritonavir. 

 

Recomendação 2  

A cloroquina e seu metabólito, a hidroxicloroquina, são agentes 

antimaláricos amplamente utilizados que provocam efeitos imunomodulatórios 

e, portanto, também são usados para tratar condições autoimunes (por 

exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatóide).  Um informe sugeriu 

que seu uso em mais de 100 pacientes mostrou "que era superior ao controle 

na inibição da exacerbação da pneumonia, melhorando os achados de imagem 

pulmonar, promovendo uma negativação viral e diminuindo o tempo da 

doença", mas os dados ainda não foram publicados. Um recente documento 

de consenso recomendou fosfato de cloroquina 500mg duas vezes ao dia por 

no mínimo 5 dias, com modificações de dose se ocorrerem efeitos colaterais 

gastrointestinais graves. Como a cloroquina não está disponível em alguns 

países, a hidroxicloroquina é uma alternativa. Um estudo recente na China 
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explorou vários esquemas de dosagem de cloroquina e hidroxicloroquina 

usando modelos farmacocinéticos fisiologicamente baseados. O estudo 

constatou que a hidroxicloroquina é mais potente que a cloroquina na inibição 

de SARS-CoV-2 in vitro. Com base nesses modelos, uma dose de carga de 

hidroxicloroquina de 400mg duas vezes ao dia seguida de 200mg duas vezes 

ao dia por 4 dias foi recomendada. Na pendência dos resultados dos estudos 

em andamento, a diretriz da Surviving Sepsis Campaign para o manejo de 

adultos graves com COVID-19 absteu-se de emitir uma recomendação a favor 

ou contra a cloroquina. Assim, é incerto o benefício do uso de 

cloroquina/hidroxicloroquina em pacientes graves com COVID-19. 

 

Recomendação 3  

O remdesivir é um análogo da adenosina, que se incorpora nas cadeias 

virais de RNA resultando no término prematuro de sua cópia. O remdesivir é 

considerado o medicamento mais promissor como candidato a agente 

terapêutico pela OMS. O remdesivir demonstrou eficácia inibição de SARS-

CoV-2, MERS-CoV e SARS-CoV em estudos in vitro e em animais. 

Atualmente, há relatos de casos publicados, porém não há estudos publicados 

sobre o uso do remdesivir na COVID-19. Existem estudos randomizados 

controlados em andamento que visam examinar a eficácia e segurança de 

remdesivir intravenoso para COVID-19 tanto grave como para leve e 

moderada. Até o presente momento não há evidência clínica sobre o uso de 

remdesvir em pacientes com COVID-19. 

 

Recomendação 4 

O interferon recombinante, geralmente associado à ribavirina, foi usado 

em doentes com MERS e SARS. A maior coorte de pacientes críticos com 

MERS mostrou que interferon e ribavirina não reduziram a mortalidade nem 
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aumentaram a eliminação viral. A eficácia de diferentes interferons contra 

SARS-CoV-2 é desconhecida neste momento. Dados não publicados indicam 

que o IFN-β inibe o SARS-CoV-2 em cultivo celular e os interferons foram 

priorizados para estudo no COVID-19 pela OMS. Até o presente momento não 

há evidência clínica sobre o uso de remdesvir em pacientes com COVID-19. 

 

 

9- Manuseio do paciente com pneumonia e insuficiência 

respiratória devido a infecção pelo Coronavírus  

 

Recomendação 1  

Os pacientes deverão ser internados, de preferência, em leitos de 

isolamento com pressão negativa (se disponível) e os profissionais de saúde 

deverão utilizar vestimenta de isolamento de contato e de aerossóis conforme 

regulamentação do Ministério da Saúde. 

 

Recomendação 2   

Se esses pacientes evoluírem com necessidade de O2 nasal maior que 

5 litros/minuto para manter SpO2 > 93% e ou apresentarem frequência 

respiratória > 28 incursões respiratórias por minuto ou retenção de CO2 

(PaCO2 >50mmHg e ou pH < 7,25) deverão ser prontamente intubados e 

ventilados mecanicamente.  

 

Recomendação 3  

Recomenda-se evitar máscara do tipo VENTURI ou tipo “tenda” para 

manter a oxigenação adequada destes pacientes devido à aerossolização que 

pode advir destes tipos de recurso.   
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Recomendação 4 

Recomenda-se NÃO utilizar cateter nasal de alto fluxo (CNAF) ou 

ventilação não-invasiva com BIPAP de circuito único como rotina, com o 

intuito de se evitar a disseminação e contágio, exceto sob condições especiais. 

(Vide documento “Orientações sobre o manuseio do paciente com pneumonia 

e insuficiência respiratória devido a infecção pelo coronavírus (SARS-CoV-2) - 

Versão n.05/2020”) 

 

Recomendação 5   

Em UTIs com equipe multiprofissional com vasta experiência no uso de 

ventilação não-invasiva e com disponibilidade de monitorização rigorosa do 

paciente, proteção adequada da equipe e limpeza frequente, pode-se tentar a 

ventilação não-invasiva ou CNAF para pacientes dispneicos e hipoxêmicos, 

apesar da suplementação com SpO2 menor que 93% com cateter nasal de 

oxigênio a 5 litros/minuto, desde que sejam cumpridas estritamente as 

recomendações a seguir:  

- Realizar ventilação não-invasiva em quarto individual, se possível com 

pressão negativa.  

- Realizar a ventilação não-invasiva com máscara conectada a 

dispositivo HME e circuito duplo do ventilador mecânico da UTI com software 

de ventilação não invasiva e com filtro HEPA no ramo expiratório, em ventilador 

convencional.  

- Usar máscara totalmente vedada à face, com película protetora para 

evitar lesão de pele, e ajuste da interface com o mínimo vazamento de ar para 

o ambiente.  

- Neste caso, ajustar com parâmetros pressóricos baixos: até 10cmH20 

de EPAP e no máximo 10cmH20 de delta de IPAP para manter SpO2 acima de 
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93% e abaixo de 96% com FIO2 ≤ 50% e frequência respiratória < 24 incursões 

respiratórias por minuto.  

- Manter nesses parâmetros o paciente no máximo por 1 hora. Se o 

paciente apresentar melhora clínica e da gasometria arterial, poderá́ ser 

descontinuado e voltar para cateter nasal de baixo fluxo (até 5 litros por 

minuto). Caso não haja melhora ou ainda haja piora durante o uso da 

ventilação não-invasiva esta deve ser interrompida e o paciente prontamente 

intubado e ventilado mecanicamente.  

- Caso haja melhora, e o paciente consiga tolerar o retorno ao cateter 

de O2 de baixo fluxo (até 5L/min), deve-se monitorar a evolução.  

- Caso haja nova piora da insuficiência respiratória, deve-se intubar 

prontamente o paciente, sem tentar realizar novamente outra sessão de 

ventilação não-invasiva.  

- Se não for possível reunir TODAS as condições acima relatadas, 

associada a uma equipe treinada para este tipo de ventilação, deve-se 

EVITAR o uso de ventilação não-invasiva.  

- Em situações onde não há ventilador mecânico disponível, em 

havendo aparelhos de CPAP ou BIPAP convencionais de ramo único e o 

paciente estiver com indicação de intubação, pode-se tentar o uso destes 

equipamentos de forma excepcional. Nesta situação, necessariamente, o 

paciente deve estar em quarto de isolamento (se possível com pressão 

negativa) ou em uma unidade dedicada a pacientes com coronavírus. Neste 

quadro, todos os profissionais de saúde deverão necessariamente estar 

utilizando equipamentos de proteção individual com paramentação para 

procedimentos aerossolizantes. Evitar postergar essa modalidade de 

ventilação se não houver melhora entre 1 a 2 horas de uso, mantendo-se a 

indicação de intubação e ventilação invasiva o quanto antes. 
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Recomendação 6  

O uso de cânula nasal de alto fluxo (CNAF) pode reduzir a necessidade 

de IOT em casos de insuficiência respiratória hipoxêmica quando comparada 

à oxigenoterapia convencional e com resultados superiores à ventilação não-

invasiva nesse contexto em um ensaio clínico randomizado.  

O emprego da CNAF somente será considerado atendendo-se 

estritamente aos três requisitos a seguir:  

- Dispositivo pronto para uso imediato na unidade 

- Equipe tenha sido treinada ou seja experiente na técnica e  

- Os equipamentos de proteção individual (EPI) para procedimentos 

aerossozantes estejam sendo corretamente usados pela equipe.  

- Caso um destes 3 requisitos não seja atendido, a CNAF NÃO deve ser 

utilizada sob o risco de aerossolização de patógenos e contaminação do 

ambiente, de outros pacientes e dos profissionais de saúde. Neste caso deve-

se proceder à intubação traqueal.  

- A cânula nasal deverá ser de tamanho adequado às narinas para a 

melhor adaptação possível e o paciente deve ser orientado a tentar manter a 

boca fechada a maior parte do tempo.  

- A resposta à CNAF deverá ser avaliada em até 1 hora após a sua 

instituição, sendo assim definida: boa resposta se caracteriza por melhora 

clínica (SpO2 > 92%, f < 28 rpm, melhora da dispneia, adaptação confortável 

ao dispositivo, gasometria arterial mostrando PaO2 > 65mmHg, pH > 7,34.  

- Caso não haja melhora em até 1 hora de CNAF está indicada a IOT 

eletiva e iniciar ventilação mecânica invasiva protetora conforme protocolo 

específico.  
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Recomendação 7 

A administração de medicamentos para pacientes em broncoespasmo, 

sejam usuários crônicos ou agudos, deve ser mantida. No entanto, deve-se 

evitar inalação convencional com fluxo de O2 ou ar comprimido.  Recomenda-

se utilizar medicamentos com aerossol dosimetrado tomando-se todos os 

cuidados de proteção da equipe. 

 

Recomendação 8  

A ventilação mecânica invasiva protetora poderá ser iniciada no modo 

volume ou pressão controlada (VCV ou PCV) com volume corrente igual a 

6ml/kg de peso predito e pressão de platô menor que 30cmH2O, com pressão 

de distensão ou driving pressure (= pressão de platô menos a PEEP) menor 

que 15cmH2O.  

 

Recomendação 9   

Ajustar a menor PEEP suficiente para manter SpO2 entre 90 - 95%, com 

FiO2 < 60% (em casos de necessidade de FIO2 acima de 60%, utilizar tabela 

PEEP/FIO2 da ARDSNet para PEEP baixa (“SARA leve”) 

 

 

 

Recomendação 10   

A frequência respiratória deverá ser estabelecida entre 20 e 35 

respirações por minuto para manter ETCO2 entre 30 e 45   e/ou PaCO2 entre 

35 e 50mmHg.   
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Recomendação 11   

Nos casos de PaO2/FIO2 menores que 150 já com PEEP adequado pela 

tabela PEEP/FIO2 sugere-se  utilizar  ventilação protetora com paciente em 

posição prona por no mínimo 16 horas, com todos os cuidados e paramentação 

adequada da equipe assistente que irá realizar a rotação, devido ao alto poder 

infectante deste vírus e à necessidade de pelo menos cinco profissionais de 

saúde para o decúbito prona seguro e adequado do paciente.   

 

Recomendação 12   

O paciente poderá permanecer em decúbito supino se, após ser 

“despronado”, permanecer com PaO2/FIO2 > 150. Do contrário, pode-se 

considerar colocar novamente o paciente em posição prona.  

 

Recomendação 13 

Parte dos pacientes tem evoluído com complacência estática aceitável 

ou mesmo normal. Nestes casos, pode-se usar Volume Corrente de até 8 ml/kg 

de peso predito. 

 

Recomendação 14   

Nos casos extremos de hipoxemia refratária com PaO2/FIO2 menor que 

80 por 3 horas e/ou menor que 100 por 6 horas, pode-se indicar a instalação 

de ECMO veno-venosa ou veno-arterial nos casos de acometimento cardíaco. 

Nesse caso, sugere-se que o paciente seja transferido para uma unidade 

especializada em ECMO ou que uma equipe externa disponibilize estrutura 

adequada para realização segura e adequada da ECMO, conforme as normas 

vigentes. 
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Recomendação 15 

O processo de retirada da ventilação invasiva segue os mesmos passos 

e critérios dos pacientes com SARA ou insuficiência respiratória grave.  

 

Recomendação 16 

Sugere-se observar os seguintes critérios devem ser observados para 

o paciente ser um candidato à realização de um teste de respiração 

espontânea (TRE):    

1. Oxigenação e ventilação satisfatórias com FIO2 < 40% e PaO2 > 70 - 

80mmHg com PEEP < 8cmH2O, pH > 7,34;   

2. Capacidade de disparar o ventilador em modo de ventilação com 

pressão de suporte sem BNM, e de preferência, sem sedação IV contínua  

3. Estabilidade hemodinâmica e  

4. Escore de coma de Glasgow > 8.  

 

Recomendação 17 

Não é recomendável o uso de tubo em T, devido à aerossolização 

gerada neste método. Sugere-se usar o modo de pressão de suporte (PSV). 

 

Recomendação 18 

Caso o paciente tenha sucesso no TRE, deverá ser extubado (ou 

desconectado do ventilador, se traqueostomizado) e colocado em suplemento 

de O2. Neste caso, recomenda-se usar cateter nasal de O2 a no máximo 5l/min 

para evitar a aerossolização.  
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Recomendação 19 

No caso de traqueostomizados, deve-se priorizar filtro HME apropriado, 

com entrada lateral para fluxo de oxigênio suplementar, evitando a máscara 

tipo “tenda” devido à aerossolização.  

 

Recomendação 20 

Em casos específicos, a critério clínico, pode-se optar pelo uso da 

ventilação não-invasiva ou do cateter nasal de alto fluxo.  

 

Recomendação 21 

Sugere-se que todo o processo de retirada da ventilação mecânica seja 

realizado em quarto isolado. Para tanto sugere-se tentar alocar os pacientes 

em condição de desmame em unidades específicas, a fim de proteger os 

demais pacientes e equipe de contaminação, caso a unidade em questão não 

seja exclusivamente destinada a pacientes com COVID-19. Do contrário o 

processo pode seguir na mesma unidade. 

 

Recomendação 22 

A utilização de outras condutas tais como: pronação de paciente em 

ventilação espontânea, uso de máscara com reservatório de O2 continuamente 

e técnicas alternativas para determinação da melhor PEEP foram abordadas 

no documento “Orientações sobre o manuseio do paciente com pneumonia e 

insuficiência respiratória devido a infecção pelo coronavírus (SARS-CoV-2) - 

Versão n.05/2020”, disponível no Portal da AMIB para leitura. 
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Observação 

 Recomendável a leitura das Notas Técnicas, disponíveis no Portal AMIB 

para download:  

a) Nota técnica sobre uso de um ventilador mecânico para mais de um 

paciente durante a pandemia do SARS-CoV-2 

b) Nota técnica sobre características de aparelhos ventiladores 

artificiais no suporte ao paciente com COVID-19 

c) Nota técnica sobre o uso de cápsula acrílica e sobre o uso de 

dispositivos acessórios, câmara, tendas e boxes, para proteção da 

equipe multiprofissional no atendimento a pacientes com suspeita ou 

confirmação de infecção por Coronavírus (SARS-CoV-2) em ambientes 

hospitalares. 

 

 

10- Suporte hemodinâmico na SARS por COVID-19 em adultos 

 
A ocorrência de choque circulatório (CC) é variável, dependendo da 

população estudada, da gravidade e da definição adotada. A presença de CC 

é importante causa de morte, sendo a disfunção miocárdica secundária à 

miocardite um fator a ser considerado nesses pacientes. A abordagem do CC 

nesses pacientes pode ser feita de modo pragmático, levando-se em conta as 

seguintes fases: (1) resgate, (2) otimização, (3) estabilização e (4) de-

ressuscitação. 

 

Fase de resgate (PA sistólica < 90mmHg) 

 

Recomendação 1 

Recomenda-se uma PAM alvo: 60 - 65mmHg 
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Recomendação 2 

Recomenda-se reposição volêmica com cristaloide (Ringer Lactato) como 

desafio de volume, infundir alíquotas de 250ml até um volume total de 

20ml/kg/peso 

 

Recomendação 3  

Recomenda-se associar noradrenalina simultaneamente com a reposição 

volêmica, ao atingir-se a dose de noradrenalina 0,5mcg/kg/min, recomenda-se 

associar uma segunda droga, que pode ser adrenalina ou vasopressina. A 

vasopressina deve ser evitada nos casos com evidência de disfunção 

miocárdica.  

 

Recomendação 4 

Quando se opta pela vasopressina, substituir por adrenalina se ocorrer 

alargamento do gap de PCO2 > 8. 

 

Fase de otimização 

 

Recomendação 1 

Recomenda-se avaliar perfusão/fluxo através do tempo de enchimento 

capilar (normal ≤ 3 seg), lactatemia, gradiente veno-arterial de PCO2, 

saturação venosa mista de oxigênio (SvO2) ou saturação venosa central de 

oxigênio (ScvO2) 
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Recomendação 2 

Recomenda-se não avaliar parâmetros metabólicos (lactato, gases 

sanguíneos) com frequência maior do que duas vezes ao dia se o TEC estiver 

normal, visando reduzir o risco de manipulação frequente do paciente. 

 

Recomendação 3 

Na fase de otimização, recomendamos o uso de parâmetros dinâmicos 

de fluidorresponsividade, tempo de enchimento capilar e/ou medição do lactato 

sérico, sobre variáveis estáticas para avaliar o benefício da infusão de fluidos. 

 

Recomendação 4 

Recomendamos estratégia conservadora em detrimento do uso liberal 

de fluidos. 

 

Recomendação 5 

Recomendamos considerar disfunção miocárdica e uso de initrópico 

(dobutamina) nos casos de ausência de fluidorreponsividade. 

 

Recomendação 6  

Na presença de disfunção miocárdica, de modo ideal documentada por 

ecocardiografia, persistindo a hipoperfusão após a PAM alvo ser atingida, 

recomenda-se o uso de dobutamina. 

 

Recomendação 7 

Em locais com poucos recursos, recomenda-se utilizar como referência 

o delta PCO2 acima de 8 para caracterizar disfunção miocárdica. 
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Recomendação 8 

O uso de hidrocortisona na dose de 200mg/dia, (intermitente ou 

contínuo) é recomendado persistindo a necessidade de vasopressor em até 

seis horas. 

 

Fase de estabilização 

 

Recomendação 1 

Recomenda-se um BH equilibrado (zero) após a otimização (correção 

da hipoperfusão). 

 

Recomendação 2 

Utilizar diurético ou ultrafiltração nos casos de oligúria persistente. 

 

Recomendação 3  

Se os marcadores de perfusão indicarem sinais de hipoperfusão, 

recomenda-se retornar às medidas da fase de otimização. 

 

Fase de de-ressuscitação 

 

Recomendação 1  

Após o desmame do vasopressor o BH deve ser negativo, inclusive 

usando-se diurético para esse fim ou ultrafiltração nos casos de oliúgira 

resistente ao diurético. 
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11- Métodos de monitorização 

 

Recomendação 1 

Recomenda-se monitorizar o DC por métodos contínuos, para reduzir a 

manipulação e o risco de contaminação dos profissionais. 

 

Recomendação 2 

Os métodos intermitentes (ecocardiografia) aumentam o risco de 

contágio por manipulação do paciente, recomenda-se usar com parcimônia e 

com avaliação individual. 

 

Recomendação 3 

Recomenda-se medir a água pulmonar extravascular (APEV) quando 

disponível. Usar a pressão de oclusão da artéria pulmonar (POAP) como 

alternativa. Na ecografia pulmonar, ressalvado o risco aumentado de contágio, 

a presença de linhas B é indicativa de edema pulmonar intersticial 

 

 

12- Manejo da analgo-sedação 

 

Recomenda-se a adoção de protocolos de analgo-sedação  

Recomenda-se a utilização das escalas de RASS ou SAS para 

avaliação da sedação.  

Recomenda-se a avaliação da analgesia pela escala numérica, se 

paciente tiver interação suficiente com o examinador ou pelas escalas BPS 

(Behavioral Pain Scale) ou CPOT (Critical Care Pain Observation Tool), se não 

houver interação. 
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Se paciente apresentar síndrome do desconforto respiratório agudo de 

forma moderada/grave, recomenda-se manter sedação profunda (RASS -3 a -

5), incluindo avaliar necessidade de utilização de bloqueador neuromuscular 

(cisatracúrio). 

Em pacientes sem síndrome do desconforto respiratório agudo 

recomenda-se o alvo de RASS entre 0 e -2 

Procedimentos rotineiros de manipulação da via aérea, tais como 

aspiração traqueal, podem ser uma fonte de contaminação para profissionais 

de saúde devido à formação de aerossol. Por isso, deve-se minimizar ou abolir 

o reflexo de tosse durante o procedimento de aspiração. Dessa forma, 

recomendamos a utilização de midazolam (0,1 a 0,3mg/Kg) ou propofol 

(0,1mg/Kg) associado ao bloqueador neuromuscular de ação rápida como 

cisatracúrio (0,5mg/kg) ou rocurônio (0,6mg/Kg) antes da aspiração 

orotraqueal, posicionamento de TOT ou outro procedimento de rotina na via 

aérea. 

A contenção mecânica pode ser considerada nos pacientes que 

necessitem de ventilação mecânica, para minimizar riscos de extubação 

acidental e possível contaminação disseminação de aerossóis. 

Nos pacientes em que está sendo utilizada a contenção mecânica, a 

enfermagem deverá realizar a avaliação da integridade da pele, edema e 

perfusão do membro contido, pelo menos uma vez por plantão. 
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13- Manejo do delirium 

  

Pacientes idosos e submetidos ao isolamento ou à ventilação mecânica 

podem tornar-se agitados e são particularmente susceptíveis ao delirium. 

Recomenda-se estabelecer medidas para prevenção e tratamento precoce do 

delirium. 

Recomenda-se, para reduzir o risco de delirium, a minuciosa revisão 

das medicações, evitando o uso de medicações deliriogênicas ou não 

reconciliação de medicações.  

Recomenda-se tratar outras causas possíveis causadoras de delirium 

(constipação, dor, retenção urinária, entre outras) 

Recomenda-se aproveitar as visitas ao leito para avaliação do delirium 

de forma a minimizar entradas desnecessárias e possibilitando o diagnóstico. 

O tratamento dos sintomas do delirium hiperativo com doses mais 

elevadas de medicações podem ser necessárias para garantir a melhor 

resposta e segurança do paciente. É importante monitorar a presença de 

efeitos colaterais. 

 

 

14- Suporte dialítico na SARS por COVID-19 em adultos 

 

Injúria renal aguda (IRA) é um evento frequente em pacientes 

internados em UTI. Pelos relatos disponíveis até o momento, e a depender do 

critério utilizado, IRA é um evento que ocorre em aproximadamente 0,5 – 23% 

dos pacientes com infecção pelo COVID-19. O manejo de pacientes críticos 

com IRA envolve, muitas vezes, a realização de diálise. Outra preocupação 

são os pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) já em programa de 

diálise regular internados em terapia intensiva. 
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Recomendação 1 

De acordo com a realidade de cada instituição e na tentativa de reduzir 

a exposição de profissionais de saúde e uso racional de equipamento de 

proteção individual (EPI),  recomenda-se que o nefrologista evite ou minimize 

seu contato diário com o paciente suspeito ou portador de infecção por COVID-

19. A colaboração do  intensivista junto ao nefrologista no relato do exame 

físico, parâmetros hemodinâmicos, percepção de hipervolemia e eventual 

passagem de cateter de diálise é de suma importância neste cenário.  

 

Recomendação 2  

Recomenda-se manter as indicações de diálise nestes pacientes 

seguindo recomendações gerais em pacientes acometidos por outras 

patologias. Em não existindo uma indicação muito clara de diálise, deve-se 

considerar a não exposição de máquinas, profissionais de saúde e, 

principalmente, do paciente.  

 

Recomendação 3 

Recomenda-se que a escolha do método de diálise a ser utilizado nos 

pacientes portadores de COVID-19 deva levar em consideração questões 

logísticas e experiência de cada instituição. Podem ser utilizados métodos 

contínuos (hemodiálise, hemofiltração ou hemodiafiltração venovenosa 

contínuas) intermitentes (hemodiálise convencional) ou híbridos de diálise 

(hemodiálise prolongada). 

 

Recomendação 4 

Nas UTIs onde a enfermagem está treinada e existe esta tecnologia, 

recomenda-se métodos contínuos de diálise por reduzir o contato com o 

paciente. 
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Recomendação 5 

Recomenda-se uso único das linhas de diálise e dialisadores utilizados 

em pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus  

 

Recomendação 6 

Recomenda-se atenção especial com a desinfecção da máquina de 

diálise. Sua desinfecção e limpeza devem ser realizadas inicialmente no 

ambiente isolado, fora do ambiente isolado e antes de seu próximo uso. 

 

 

15- Recomendações do uso de anticoagulantes nos pacientes 

com COVID-19 

 

Os pacientes portadores de COVID-19 (doença causada pelo SARS-

Cov 2, novo coronavírus) podem cursar, principalmente nas suas formas mais 

graves, com aumento do D-dímero na circulação. O D-dímero não é um 

marcador de uma doença nem de uma síndrome, mas um marcador de um 

estado fisiológico da coagulação num determinado momento. 

A atividade inflamatória aumentada que segue as doenças infecciosas 

vem sempre acompanhada de aumento da atividade da coagulação 

concomitante. Entre os principais mecanismos está a ativação do fator tecidual 

endotelial pelas citocinas produzidas pela inflamação. Portanto, é natural que 

haja uma relação pari passu entre inflamação e coagulação. 

A Covid-19 se caracteriza por um espectro amplo de gravidade, desde 

pacientes com sintomas “gripais” leves, até pacientes com pneumonia grave, 

síndrome do desconforto respiratório agudo, choque e disfunção de órgãos. O 

D-dímero tem mostrado ser um marcador de doença mais grave, 

provavelmente representando um estado de hipercoagulação e coagulação 
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intravascular disseminada (CIVD). Plaquetopenia (por aumento do consumo 

periférico) também pode aparecer nos pacientes mais graves. O quadro de 

hiperatividade inflamatória, hipercoagulabilidade e disfunções orgânicas 

parece semelhante ao que ocorre com a sepse e o choque séptico. Se a CIVD 

da COVID-19 está relacionada como causa das disfunções orgânicas ou se é 

uma consequência da intensa atividade inflamatória, é desconhecido.  

Inúmeros ensaios com diferentes anticoagulantes (inclusive heparina) 

para conter a hipercoagulabilidade na sepse não demonstraram efeitos 

benéficos em controlar as disfunções orgânicas ou diminuir a mortalidade. 

Recentemente, tem havido o mesmo interesse no uso de anticoagulantes nos 

pacientes com COVID-19. Um estudo recentemente publicado tem sido 

mostrado como “evidência” para o uso de heparina nos pacientes graves com 

COVID-19. No entanto, o estudo é uma coorte histórica, sem controle pré-

definido, que mostra uma melhora de parâmetros da coagulação (esperada 

com uso de heparina), sem nenhuma diferença na mortalidade. 

Os pacientes graves com COVID-19 podem ter risco aumentado de 

tromboembolismo venoso. A associação de ventilação mecânica com sedação 

prolongada com hipercoagulabilidade aumenta significativamente a incidência 

de trombose venosa profunda (TVP) e tromboembolismo pulmonar associado. 

Todo paciente grave com COVID-19 deve ser investigado para a presença de 

embolia pulmonar se apresentar uma instabilidade hemodinâmica, uma queda 

rápida saturação arterial de oxigênio ou uma desproporção entre a hipoxemia 

e as imagens radiográficas. 

 

Recomendação 1 

Não recomendamos, neste momento, o uso rotineiro de heparina em 

dose plena para pacientes com COVID-19.  
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Recomendação 2 

Os pacientes devem receber a melhor profilaxia para TVP possível, 

farmacológicas e não-farmacológicas, resguardadas as contraindicações 

habituais.  

 

Recomendação 3 

Se a dose da heparina profilática dobrada é mais efetiva que a habitual 

nestes pacientes (em especial aqueles com D-dímero muito alto) também é 

desconhecida, mas tem base fisiopatológica, recomenda-se que seu uso seja 

individualizado 

 

 

16- Ultrassonografia  

 

A ultrassonografia é uma ferramenta constante no atendimento do 

paciente gravemente enfermo em unidades de terapia intensiva. Sua utilização 

é um recurso básico da formação do intensivista. Algumas de suas 

características são valiosas para o manejo do paciente com Covid-19, 

sobretudo frente à atual pandemia, na qual a racionalização dos recursos é 

imperativa. A ultrassonografia é um exame não-invasivo, realizado a beira-do-

leito, que não confere riscos significativos ao paciente, não onera o serviço de 

saúde, podendo inclusive proporcionar importante redução de custos (por 

diminuir a necessidade de outros exames de imagem). Além disso, pelo seu 

caráter dinâmico, torna possível a reavaliação constante do paciente, 

possibilitando um recurso de monitorização multimodal sistêmica de grande 

acurácia, principalmente frente a alterações hemodinâmicas e ventilatórias. A 

realização de procedimentos guiados por ultrassonografia adicionalmente 

proporciona maior segurança e redução de potenciais complicações, com o 
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potencial de interferir positivamente nos desfechos clínicos e reduzir custos ao 

sistema de saúde. Diante dessa lógica, esse documento pretende listar 

algumas das principais indicações da utilização da ultrassonografia na UTI no 

contexto da pandemia por Covid-19, além de destacar alguns cuidados básicos 

para a desinfecção do aparelho. 

Sugere-se que o posicionamento correto do tubo orotraqueal, sondas 

gástricas ou enterais, pode ser realizado com o US com o intuito de reduzir a 

necessidade de radiografias (o que diminui custos e oportunidades de 

potenciais contaminações cruzadas). 

Recomenda-se a realização do US pulmonar como rotina e sempre que 

desenvolverem-se alterações ventilatórias significativas.  

Recomenda-se utilizar o escore de aeração pulmonar descrito por JJ 

Rouby et al., que prevê a avaliação de todas as zonas pulmonares, gerando 

um escore que vai de 0 a 36 pontos e permite semi-quantificar a perda ou o 

ganho de aeração pulmonar 

Nos casos de utilização de PEEP elevada, recomenda-se analisar o 

ventrículo direito por meio da ultrassonografia.  

Na possibilidade de obstrução das vias aéreas recomenda-se a 

avaliação do diafragma por meio do índice de obstrução. 

Recomenda-se utilizar os escores de aeração pulmonar também para a 

posição prona, os pacientes que respondem à manobra devem apresentar uma 

melhora do escore nas primeiras três horas e mantê-la nas três horas 

seguintes 

Recomenda-se rastrear a presença de complicações associadas ao 

processo de cuidado como a presença de pneumotórax, derrame pleural ou 

uma nova consolidação pulmonar (associada a pneumonia associada à 

ventilação mecânica) com o uso de US. 
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Recomenda-se a realização de US pulmonar, cardíaca e diafragmática 

como preditores favoráveis para a extubação. Idealmente, indica-se como 

preditores favoráveis para extubação.  

Recomenda-se utilizar o US para a obtenção de acesso venoso (central 

ou periférico), arterial além da realização de outros procedimentos como por 

exemplo a toracocentese. 

Para facilitar a limpeza e desinfecção do aparelho, recomenda-se a 

cobertura do painel do console do equipamento com película plástica, assim 

como dos transdutores. 

Recomenda-se realizar a limpeza do aparelho, da película plástica do 

painel e dos transdutores com gazes ou material semelhante embebidos em 

álcool a 70%. 

Recomenda-se que após remover as películas plásticas dos 

transdutores, realizar limpeza conforme as orientações do fabricante (em geral, 

recomendam-se compostos baseados em amônia quaternária.  

 

 

17- Recomendações para os cuidados paliativos em UTI nas 

situações de catástrofes (particularidades do Covid-19) 

 

Pacientes gravemente enfermos acometidos pela COVID-19 devem 

receber cuidados paliativos pois apresentam alto risco de morte com alta 

carga de sintomas.  

O tripé que sustenta a filosofia dos cuidados paliativos é: 

- O respeito à autonomia do paciente, indissociável da boa 

comunicação;  

- O controle adequado dos seus sintomas;  

- O não prolongamento do morrer, diretamente associado: à adequada 
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avaliação prognóstica e à garantia dos cuidados paliativos durante o morrer. 

As decisões quanto aos cuidados de fim de vida em situações de 

pandemias devem ser baseadas em prognóstico, valores e contexto. 

A pandemia da COVID-19 se apresenta como um desafio a todo o 

sistema de saúde. Pacientes gravemente enfermos acometidos pela COVID-

19 apresentam alta carga de sintomas físicos, incluindo, mas não restrito à 

dispneia. Não obstante, esses pacientes são submetidos ao isolamento, 

necessário para evitar a disseminação, o que gera fonte de angústia, medo e 

de todos os demais sintomas que a privação do contato social pode causar. 

Aqueles que evoluem com disfunção orgânica podem ter desfechos 

indesejados como a longa permanência em UTI associado a todo o fardo de 

incapacidades que constitui o legado da doença crítica crônica, ou mesmo ao 

óbito. 

Portanto, sendo a COVID-19 uma doença grave e ameaçadora à vida, 

é imperativo que os Cuidados Paliativos façam parte do plano de tratamento 

do paciente vitimado por essa infecção, não só no que tange o controle de 

sintomas, mas também em relação ao cuidado dos pacientes em final de vida 

e de sua família.  

 

  Recomendação 1 - Critérios para avaliação prognóstica na tomada 

de decisão (para a admissão e de forma sistemática durante a internação 

na UTI) 

  Recomenda-se utilizar critérios para avaliação prognóstica para tomada 

de decisões que devem incluir  

-  SPICT positivo 

-  Marcadores genéricos de insuficiência multiorgânica (perda peso 

maior que 10% nos últimos 6 meses, admissões hospitalares 

recorrentes, albumina sérica < 2,5g/l);  
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-  Avaliação das condições prévias à internação (idade avançada, 

fragilidade, funcionalidade ruim); 

-  Fatores relacionados a doenças pré-existentes (múltiplas 

comorbidades, paciente sob cuidados paliativos, indicação prévia de 

não intubação, doenças crônicas graves);  

-  Evolução da doença crítica (avaliação sequencial do SOFA, choque 

irreversível, falência de mais de 2 órgãos por mais de 5 dias). 

 

  Recomendação 2 - Solicitação de parecer especializado em 

Cuidados Paliativos 

  Recomenda-se solicitar parecer para equipe de cuidados paliativos se: 

-  Sintomas refratários a protocolos;  

-  Sintomas emocionais difíceis de controlar; 

-  Incerteza do paciente, família ou médico em relação ao prognóstico; 

-  Incerteza do paciente, família ou médico em relação às opções de 

tratamento não benéficas; 

-  Sofrimento psicológico ou espiritual/existencial do paciente, família ou 

médico; 

-  Pedido do paciente ou da família; 

-  Conflitos sobre ordens de reanimação;  

-  Suporte social limitado no cenário de uma doença grave (por exemplo, 

sem-teto, sem família ou amigos, doença mental crônica, cuidadores 

familiares sobrecarregados). 

 

  Recomendação 3 - Critérios para um Plano Paliativo da Pandemia  

  Recomenda-se criar um plano antecipado de cuidados paliativos frente 

a pandemia  

Nota Técnica AMIB - Abordagem COVID-19 (14817746)         SEI 1250.01.0002574/2020-98 / pg. 67



 

59 
 

  Recomenda-se identificar profissionais com perfil para o auxílio da 

implantação do plano, possibilitando treinamento básico e fornecendo suporte 

emocional;  

  Recomenda-se formular protocolos que facilitam a tomada de decisão e 

o controle dos sintomas; 

  Recomenda-se avaliar as necessidades do paciente - controle dos 

sintomas, comunicação com a família, principalmente nos momentos de 

despedida (ex.: via internet, garantindo o controle da transmissão); 

  Recomenda-se garantir ao paciente/família que os cuidados serão 

mantidos durante TODO o processo de cuidado e mesmo em situações de 

limitação de terapêuticas; 

  Recomenda-se disponibilizar os medicamentos necessários para o 

controle impecável dos sintomas, com especial consideração ao controle da 

dor e dispneia, destacando-se os opioides.  

  Recomenda-se disponibilizar medicamentos necessários para a 

introdução da sedação paliativa tais como midazolam e clorpromazina; 

  Recomenda-se disponibilizar equipamentos essenciais para o controle 

dos sintomas como, por exemplo, viabilização de acesso subcutâneo;  

  Recomenda-se possibilitar a presença de consultores paliativistas em 

situações de maior risco como pacientes já sob cuidados paliativos ou que 

foram triados para não receber terapia restaurativa plena ou também aqueles 

cujos sintomas não foram adequadamente controlados. 

  Recomenda-se otimizar a comunicação empática para paciente/família 

e justificar todas as decisões em prontuário médico. 
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18- Plano de comunicação  

 

Desastres e pandemias de etiologia infecciosa são um desafio para a 

Medicina Intensiva. A criação de um plano de comunicação robusto, baseado 

em tecnologia e centralização de comando é essencial para evitar 

inadequações e informações confusas, que dificultam o gerenciamento 

adequado da crise. 

 

Recomendação 1 - Comunicação externa 

Recomenda-se comunicar para a população externa os dados de 

progressão de eventos (número de casos, leitos ocupados, óbitos, etc.), tipo 

de vítimas afetadas e grau de gravidade, demanda de pacientes e   projeções e 

problemas potenciais com profissionais de saúde. 

 

Recomendação 2 - Comunicação interna 

Recomenda-se garantir que a comunicação interna esteja sob controle 

da estrutura de comando. 

Recomenda-se que o líder da UTI deve sempre estar em contato com 

o líder institucional. 

Recomenda-se que a comunicação com o staff profissional 

multidisciplinar da UTI deve ser padronizada e frequente. 

Recomenda-se que a comunicação com familiares de pacientes deve 

ser padronizada e com orientações claras de como será conduzida. 

 Recomenda-se que a liderança da UTI deve estar presente nas 

comunicações com outras lideranças de sua instituição e outras instituições. 

 Recomenda-se que a comunicação com a comunidade deve ser 

padronizada. 

 Recomenda-se que a comunicação com a área responsável por 
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suprimentos deve ser sempre atualizada e preventiva. 

 Recomenda-se que a comunicação com outros hospitais para auxílio 

mútuo deve ser encorajada. 

 Recomenda-se discutir com responsáveis da Tecnologia de Informação 

(TI), estrutura atual, a fim de que alterações sejam realizadas para comportar 

múltiplos usuários sem quedas e  saturação. 

 Recomenda-se a utilização sempre que possível e disponível, 

profissionais especializados (psicólogos, assistentes sociais, equipe de 

mídias sociais, etc.) 

 

Recomendação 3 - Ferramentas de Comunicação 

 Recomenda-se a criação de uma SALA de CRISE. 

 Recomenda-se que grupos de whatsapp institucionais sigam regras 

restritas de comunicação, evitando riscos e respeitando a lei geral de proteção 

de dados. 

 Recomenda-se que E-mails podem ser utilizados para documentação 

de informação, mensagens com links, documentos, anexos, respeitando a lei 

geral de proteção de dados. 

 

 

19- Controle sanitário nas unidades de terapia intensiva para 

atendimento dos pacientes com coronavírus 

 

Recomendação 1 - Medicações 

Recomenda-se preparar as medicações fora do box do paciente, para 

descarte, armazenar em saco plástico e descartar o saco na lixeira interna do 

quarto. 
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Recomendação 2 - Coleta de exames laboratoriais  

Recomendamos que a coleta deve ser feita preferencialmente por 

profissionais de enfermagem da equipe dedicada.  

Recomendamos evitar exposição desnecessária de outros 

profissionais.  

 

Recomendação 3 - Manejo dos fluidos corporais (diurese, 

evacuação, débitos de drenos e aspiração traqueal):  

 Recomenda-se que o frasco com conteúdo de aspiração traqueal seja 

desprezado ao final de 24 horas de plantão.  

 Recomenda-se eleger um profissional para coletar com o técnico do 

leito, levar e desprezar no expurgo. 

 Recomenda-se mensurar e desprezar a diurese em pacientes com SVD 

a cada 6 horas ou antes se atingir a capacidade da bolsa para diminuir 

oportunidade de contato com fluido.  

Recomenda-se revestir o frasco coletor com saco plástico 50 x 70 e 

levar apenas o saco para ser desprezado. Em quartos com banheiros dentro 

do isolamento deverá ser desprezado dentro deste banheiro, desprezar o saco 

plástico no lixo contaminado e revestir com saco limpo. Nos quartos sem 

banheiro, levado até o expurgo, onde diurese deverá ser desprezada no vaso 

sanitário e saco plástico descartado no lixo contaminado, revestir novamente 

o frasco.  

Para pacientes masculinos com diurese espontânea não se recomenda 

utilizar papagaio, deverá ser colocado uripen e quantificar de 2/2 horas pelo 

frasco e desprezado a cada 6 horas ou antes de atingir a capacidade do frasco.  

Recomenda-se que pacientes que estiverem em isolamento com 

banheiro privativo e tiverem condições, irem ao banheiro para evacuar. Os que 

não tiverem condição de sair do leito ou estiverem em quartos sem banheiro 
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deverão evacuar na fralda descartável e a fralda descartada em lixo 

contaminado. Não recomendamos utilizar comadres. 

 

Recomendação 4 - Equipamentos de uso pessoal 

Recomenda-se não entrar no quarto com prancheta, caneta, prescrição, 

celular, ou qualquer outro que possa servir como veículo de disseminação do 

vírus, anotar os sinais vitais visualizando o monitor pelo vidro. 

 

Recomendação 5 - Limpeza concorrente do leito 

Recomenda-se limpar monitor, estativas, grades de cama, bomba de 

infusão, ventilador mecânico e maçanetas das portas com o produto 

padronizado pela instituição. 

Recomenda-se colocar a planilha de limpeza concorrente no mural, a 

cada box. 

Recomenda-se que o profissional de higienização utilize os mesmos 

EPIs que a equipe de saúde (avental, luvas e máscara N95 se paciente em 

ventilação espontânea ou máscara cirúrgica se paciente em ventilação 

mecânica com circuito fechado, durante a limpeza do box).  

 

Recomendação 6 - Banho  

Recomenda-se banho a seco para todos os pacientes acamados. 

Recomenda-se banho de leito inclusive para acordados.  

Se for encaminhado ao banheiro, recomenda-se interditar para 

higienização imediatamente. 

 

Recomendação 7 - Retirada de roupa de cama  

Recomenda-se que as roupas de cama do paciente devem ser retiradas 

e colocadas no hamper do box.  
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Recomenda-se manter o hamper fechado com as roupas em seu interior 

para que na sequência  a mesma seja recolhida pela equipe de higienização 

no momento da limpeza do box. 

 

Recomendação 8 - Alimentos e água  

Recomenda-se que nenhuma garrafa, bandeja ou lixo saia de dentro do 

box do paciente.  

Recomenda-se utilizar preferencialmente material descartável, com 

descarte em lixo infectante dentro do box; na impossibilidade, fazer limpeza 

com água e sabão e utilizar o produto para desinfecção padronizado.  

 

Recomendação 9 - Expurgo 

Recomenda-se que a equipe de enfermagem deva designar uma 

pessoa, ao final do plantão, que paramentada deve coletar os sacos plásticos 

com os técnicos de cada box e descartar no expurgo. 

Recomenda-se manter uma pessoa no apoio que, paramentada, porém 

sem entrar no box, poderá auxiliar para levar algo ao expurgo, higienizar algum 

material. 

 

Recomendação 10 - Rotina de limpeza e desinfecção de 

superfícies, equipamentos e materiais  

Recomenda-se ampliar a frequência de limpeza, três vezes ao dia, das 

superfícies da UTI fora dos boxes, com álcool 70%, principalmente banheiros, 

maçanetas, corrimão, elevadores (botão de chamada, painel interno) com 

produtos conforme padronizados na instituição. 
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Recomendação 11 -  Identificação de descartes  

Recomenda-se a identificação de descartes de áreas separadas para 

cuidado de pacientes com suspeita de infecção por Coronavírus com saco 

plástico vermelho ou branco leitoso identificado. 

 

Recomendação 12 - Guarda de documentos e papéis em geral 

Recomenda-se que documentos e papéis em geral deverão ficar em 

quarentena fora da área de contaminação, preferencialmente em envelope de 

papel ou caixa de papelão por 24 horas, antes da saída da UTI. 

 

Recomendação 13 - Medidas de prevenção durante o transporte  

Recomenda-se definir equipe dedicada ao transporte, utilizando o 

protocolo institucional como referência.  

Recomenda-se usar elevadores exclusivos quando factível. 

Recomenda-se, durante o transporte, utilização de avental descartável 

e luvas de procedimento limpos. 
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Orientações sobre o manuseio do paciente com pneumonia e 
insuficiência respiratória devido a infecção pelo coronavírus  

(SARS-CoV-2) - Versão n.05/2020* 
 

Dez a 15% dos pacientes com COVID-19 irão necessitar de internação nas 
unidades de terapia intensiva devido ao quadro de insuficiência respiratória aguda. 
Esse paciente geralmente apresenta aumento da frequência respiratória (>24 
incursões respiratórias por minuto, hipoxemia, saturação de oxigênio (SpO2) <90% em 
ar ambiente, necessitando de oxigênio nasal de baixo fluxo (até 5 litros/minuto). Nos 
pacientes com infecção pelo coronavírus cerca de 59% apresentam alterações 
radiológicas que consistem de vidro fosco periférico (20,1%), infiltrados algodonosos 
(floconosos) focais (28,1%), infiltrados algodonosos bilaterais (36,5%) e infiltrados 
intersticiais (4,4%). 

 
Os pacientes deverão ser internados, de preferência, em leitos de isolamento 

com pressão negativa (se disponível) e os profissionais de saúde deverão utilizar 
vestimenta de isolamento para gotículas ou para aerossóis, de acordo com o 
procedimento a ser realizado pelo profissional, conforme regulamentação do 
Ministério da Saúde.  

 
Se esses pacientes evoluírem com necessidade de O2 via cateter nasal maior 

que 5 litros/minuto para manter SpO2 > 93% e/ou apresentarem frequência 
respiratória > 28 incursões respiratórias por minuto ou retenção de CO2 (PaCO2 >50 
mmHg e/ou pH < 7,25) deverão ser prontamente intubados e ventilados 
mecanicamente.  

 
Recomenda-se evitar máscara do tipo VENTURI ou tipo “tenda” para manter a 

oxigenação adequada destes pacientes devido à aerossolização que pode advir destes 
tipos de recurso.  (Vide item 5 do Apêndice deste documento). 

 
Quanto à utilização de Cateter Nasal de Alto Fluxo (CNAF) ou de Ventilação 

Não-Invasiva, há descrição na literatura de potencial aumento da aerossolização, não 
sendo sugerido seu uso rotineiro como opção à intubação orotraqueal e à ventilação 
invasiva. Em situações específicas, onde há possibilidade do adequado isolamento 
respiratório e uso de Equipamentos de Proteção Individual com paramentação para 
aerossolização pela equipe, pode-se considerar o uso de Ventilação Não-Invasiva ou 
CNAF, seguindo-se os cuidados recomendados nos itens 1 e 2 do Apêndice, ao final 
deste documento.  
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O ambiente de terapia intensiva deverá ser limpo frequentemente, utilizando-
se dicloroisocianurato de sódio 5.000 ppm. 

 
A administração de broncodilatadores ou esteróides para pacientes em 

broncoespasmo, sejam usuários crônicos ou agudos, deve ser mantida. No entanto, 
deve-se evitar inalação convencional com fluxo de O2 ou ar comprimido.  Recomenda-
se utilizar medicamentos com aerossol dosimetrado tomando-se todos os cuidados 
de proteção da equipe. 

 
Após a paramentação adequada dos profissionais que participarão 

diretamente da intubação traqueal, seguindo-se fielmente as normas vigentes do 
Ministério da Saúde, deve-se escolher o médico mais experiente para realização da 
intubação traqueal (não necessariamente o médico que está cuidando do paciente).  

 
Recomenda-se dar preferência à video-laringoscopia (se disponível), 

objetivando proteger os profissionais de saúde ao máximo e aumentar a chance de 
sucesso da intubação na primeira tentativa. Não havendo esse recurso na unidade, 
deve-se proceder à intubação com laringoscópio convencional, sob proteção e uso de 
Equipamento de Proteção Individual de acordo com as normas do Ministério da Saúde 
da mesma forma. 

 
Sequência Rápida de Intubação 

Antes de iniciar a intubação, avaliar a via aérea e escolher o tubo traqueal 
adequado. Testar o balonete do tubo previamente. A caixa de via aérea difícil deve 
estar sempre pronta, mas deixada fora do ambiente onde está paciente, sendo trazida 
apenas em caso de necessidade. Em casos de dessaturação, apesar do uso de cateter 
nasal (5 litros/minuto), pode-se optar por máscara com reservatório de oxigênio 
apenas para se obter a melhor oxigenação antes da intubação, a qual pode atingir FIO2 
de 90-100%  

 
O paciente deverá ser mantido com fluxo de oxigênio o mais baixo possível 

para manter SpO2 maior que 93% e a intubação deverá ser realizada com sequência 
rápida de intubação. Realizar a pré-oxigenação com máscara com reservatório de 
oxigênio com o menor fluxo de ar possível para manter oxigenação efetiva. Evitar 
ventilação assistida com o dispositivo de Bolsa-Válvula-Máscara (AMBU) ou o uso de 
dispositivos supraglóticos, pelo potencial de aerossolização e contaminação dos 
profissionais. 
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Drogas na intubação: preconiza-se a sequência rápida de intubação, com 
garantia do bloqueio neuromuscular com succinilcolina 1mg/kg ou rocurônio 
1,2mg/kg ou para facilitar a intubação e evitar tosse do paciente durante o 
procedimento. Fentanil 50-100 mcg endovenoso, etomidato 0,3 mg/kg em 30 – 60 
segundos e 3 minutos após infusão do fentanil. A cetamina 1,5mg-2mg/kg também 
poderá ser utilizada como droga de indução pela sua estabilidade hemodinâmica 
associado com propriedades broncodilatadoras, mas possui contraindicações que 
devem ser contempladas, e pode ser substituída por outra droga indutora caso 
necessário. Disponibilizar vasopressores e cristaloides pelo risco de hipotensão após 
a intubação, além de questões logísticas de impossibilidade de busca rápida de 
material, tendo em vista as precauções de contaminação. A epinefrina e a 
norepinefrina podem ser utilizadas com segurança em veias periféricas quando 
diluídas, por um período limitado de tempo. Fentanil e Midazolam podem ser 
utilizados para a sedação e analgesia imediatas após intubação traqueal, porém é 
importante lembrar do seu potencial de bradicardia e hipotensão. Pode ser feito 
cetamina em bolus até as infusões estarem prontas. Deve-se considerar a punção de 
veia profunda e artéria após o procedimento pela mesma equipe. Entretanto, todos 
os materiais relacionados às punções venosa e arterial deverão ser preparados antes 
do início da intubação traqueal. 

Caso haja capnografia na unidade, deve-se conectar o paciente ao ventilador 
imediatamente após a insuflação do balonete. A capnografia deve estar já preparada 
para este momento, e auxiliará na confirmação da intubação. Se foi utilizada 
videolaringoscopia a intubação terá sido realizada sob visualização direta. A 
confirmação da posição da cânula se dará pela inspeção da expansibilidade da caixa 
torácica de forma proporcional e, caso preciso, a ausculta pulmonar poderá ser 
realizada utilizando-se o estetoscópio exclusivo para aquele paciente.  

 
O paciente deve ser conectado ao ventilador preferencialmente dotado de 

filtro apropriado na saída do circuito expiratório para o ambiente (não confundir com 
o dispositivo (filtro HME) e sistema de aspiração fechado (trach-care). O sistema de 
aspiração fechado, recomendável se disponível, deve ser conectado imediatamente 
após a intubação, no momento da conexão ao ventilador. 

 
Os broncodilatadores (beta-2 agonistas e brometo de ipatrópio) só devem ser 

usados quando houver broncoespasmo (não devem ser prescritos de forma 
profilática). Quando indicados, devem ser administrados com dosadores milimetrados 
(bombinhas), através de aerocâmara interposta após o dispositivo HME do sistema de 
ventilação, com o devido cuidado da administração, isto é, imediatamente após o final 
da expiração, sendo importante revisar isso com o time de enfermagem que estará 
cuidando do paciente. 
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Parâmetros da Ventilação Mecânica Protetora 
A ventilação mecânica invasiva protetora poderá ser iniciada no modo volume 

ou pressão controlada (VCV ou PCV) com volume corrente igual a 6 ml/kg de peso 
predito e pressão de platô menor que 30 cmH2O, com pressão de distensão ou driving 
pressure (= Pressão de platô menos a PEEP) menor que 15 cmH2O. O ajuste da PEEP 
ideal permanece ainda não totalmente elucidado. Ajustar a menor PEEP suficiente 
para manter SpO2 entre 90-95%, com FiO2 < 60% (em casos de necessidade de FIO2 
acima de 60%, utilizar tabela PEEP/FIO2  da ARDSNet para PEEP baixa (“SARA LEVE”) - 
Fig 1).  A mudança desta recomendação advem da recente experiência adquirida, 
onde o uso de PEEP mais elevada (obtida pela tabela ARDSNet para PEEP elevada ou 
“SARA MODERADA E GRAVE”) demonstrou estar acarretando hiperinsuflação 
pulmonar e piora da evolução de parte dos pacientes com COVID-19.  

  
Para ajustar a PEEP, pode-se usar a tabela de PEEP baixa do ARDSnet, a seguir: 
 

 
Fig 1 - Tabela do ARDSnet proposta para usar nos pacientes com COVID19 
 
A frequência respiratória deverá ser estabelecida entre 20 e 35 respirações por 

minuto para manter ETCO2 entre 30 e 45  e/ou PaCO2 entre 35 e 50 mmHg.  Nos casos 
de PaO2/FIO2 menores que 150, já com PEEP adequada pela tabela PEEP/FIO2, sugere-
se  utilizar  ventilação protetora colocando o paciente em posição prona por no 
mínimo 16 horas. Todos os cuidados e paramentação para procedimentos 
aerossolizantes de toda equipe assistente que irá realizar a rotação devem ser 
garantidos, devido ao alto poder infectante deste vírus e à necessidade de pelo menos 
cinco profissionais de saúde participarem do processo seguro de rotação. Para 
realização da rotação e para manutenção do paciente em posição prona deve-se 
prover adequada sedoanalgesia e se preciso for, curarização.  O paciente poderá 
permanecer em decúbito supino se, após ser “despronado”, permanecer com 
PaO2/FIO2 > 150. Do contrário, pode-se considerar colocar novamente o paciente em 
posição prona. É importante reforçar a necessidade do adequado treinamento da 
equipe para realizar a manobra, bem como a proteção adequada de todos os 
profissionais envolvidos. Parte dos pacientes tem evoluído com complacência estática 
aceitável ou mesmo normal. Nestes casos, pode-se usar Volume Corrente de até 8 
ml/kg de peso predito. 
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Casos de piora na oxigenação devem ser investigados para Tromboembolia 
pulmonar, que tem se mostrado muito prevalente na Itália e Espanha. Já nos casos 
extremos de hipoxemia refratária com PaO2/FIO2 menor que 80 por 3 horas e ou 
menor que 100 por 6 horas, pode-se indicar a instalação de ECMO veno-venosa ou 
veno-arterial nos casos de acomentimento cardíaco. Nesse caso, sugere-se que o 
paciente seja transferido para uma unidade especializada em ECMO ou que uma 
equipe externa disponibilize estrutura adequada para realização segura e adequada 
da ECMO, conforme as normas vigentes.  
 
Corticoesteroides e outras opções de imunomodulação  

Até a data de 06/04/2020 o protocolo de manejo clínico do Min. da Saúde faz 
a seguinte recomendação sobre o uso de corticoesteroides: “em pacientes com 
diagnóstico específico de Covid-19, os glicocorticoides não devem ser prescritos 
rotineiramente, uma vez que não existem evidências de seu benefício na infecção por 
SARS-CoV-2. No entanto, podem ser considerados em situações específicas, em que 
haja indicação clara para sua utilização.” As diretrizes mais recentes publicadas pela 
Comissão Nacional de Saúde da China (versão 7) e as orientações provisórias da OMS, 
informam que quando houver suspeita de infecção por SARS-CoV-2, recomenda-se 
cautela no uso de corticosteroides devendo-se, em geral, ser evitada nos casos leves 
a moderados. Altas doses de glicocorticoides sob a forma de pulsoterapia não são 
recomendadas. Isso posto, alguns comentários particulares são necessários.  

 
Evidências sugerem que um subgrupo de pacientes com formas graves da 

COVID-19 pode desenvolver uma síndrome de tempestade de citocinas. A 
linfohistiocitose hemofagocítica secundária (secondary haemophagocytic 
lymphohistiocytosis ou sHLH) é uma síndrome hiperinflamatória sub-reconhecida, 
caracterizada por uma hipercitoquinemia, fulminante e fatal, que geralmente cursa 
com insuficiência e disfunção de vários órgãos. Nos adultos, a sHLH é mais comumente 
desencadeada por infecções virais. As suas características principais incluem febre 
incessante, citopenias e hiperferritinemia; envolvimento pulmonar (incluindo SARA), 
está ocorrendo em aproximadamente 50% dos pacientes acometidos. Um perfil de 
citocinas semelhante à sHLH está associada à gravidade da doença COVID-19, 
caracterizada por aumento da IL-2, IL-7, fator estimulador de colônias de granulócitos, 
proteína 10 induzível por interferon-γ, TNF-α e outros. Em um estudo retrospectivo e 
multicêntrico de 150 casos confirmados de COVID-19 em Wuhan, China, elevações de 
ferritina  (média de 1297,6 ng/ml em não sobreviventes vs 614,0 ng/ml em 
sobreviventes; p <0,001) e de IL-6 (p <0,0001) sugerem que, em parte, a mortalidade 
pode ser causada por hiperinflamação durante uma fase subsequente da afecção. 
Assim recomenda-se que os pacientes com COVID-19 grave devem ser rastreados para 
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hiperinflamação usando marcadores laboratoriais (por exemplo, aumento da ferritina, 
contagem decrescente de plaquetas ou aumento da proteína C-reativa, PCR). Pode-se 
utilizar o HScore (acessível em http://saintantoine.aphp.fr/score/) para identificar o 
subgrupo de pacientes para os quais a imunossupressão e, eventualmente, a 
administração de esteroides possa contribuir na atenuação deste processo e reduzir a 
mortalidade. Além de esteroides outras opções terapêuticas incluem imunoglobulina 
intravenosa e bloqueio seletivo de citocinas (por exemplo, anakinra ou tocilizumab). 
Esquemas de doses e de duração de corticoterapia carecem de evidências até o 
presente momento. Para casos graves, sugere-se iniciar com uma dose de 40 a 80 
mg/dia de metilprednisolona e diminuir gradualmente por 7 a 10 dias, outros casos 
menos graves, períodos mais curtos de 3 a 5 dias.  

 

Óxido Nítrico 
 

O Óxido Nítrico inalatório como potente vasodilatador seletivo, pode melhorar 
o fluxo sanguíneo regional em áreas bem ventiladas, e com isso melhorar a relação 
ventilação/perfusão, principalmente nos portadores de COVID-19 que cursam com 
“shunt” significativo secundário muitas vezes ao mecanismo de vasoconstricção 
hipóxica. A aplicação do NO inalatório pode provocar melhora imediata na oxigenação 
e eventual redução na pressão arterial pulmonar. Estudos com uso de NO inalatório 
na SARA, anteriores a pandemia de COVID-19, apresentaram insucesso nos desfechos 
como tempo livre de ventilação mecânica e mortalidade. Apesar da falta de evidências 
o NO inalatório tem sido recomendado na hipoxemia refratária. Na epidemia de SARS 
COV-1 em 2002, foi publicado um pequeno estudo chinês com uso de NO inalatório, 
utilizando uma dose inicial de NO de 30 ppm no primeiro dia, seguida por 20 ppm no 
segundo dia e 10 ppm no terceiro dia. Observou-se melhora na oxigenação no grupo 
que utilizou NO inalatório em relação ao grupo controle. 

 
A Sociedade Alemã de Medicina Intensiva está recomendando o uso do NO 

inalatório nos pacientes com COVID-19 e evidências de SARA com relação PaO2/FiO2 
< 150. Vários estudos estão sendo realizados com objetivo de melhora na oxigenação 
na SARS com dose inicial de 80 ppm por 48 horas, seguida por dose de 40 ppm. Outros 
estudos estão sendo realizados avaliando o potencial de atividade antiviral e 
bactericida no NO inalatório na COVID-19 com doses mais elevadas (> 130 ppm), por 
períodos mais curtos e intermitentes. 

O óxido nítrico vem sendo utilizado por vários grupos, principalmente no 
fenótipo tipo 1, ou descrito como tipo H (que se caracterizam elevada elastância (ou 
seja, baixa complacência), alto valor de shunt direito-esquerdo, elevado peso 
pulmonar e elevado potencial de recrutabilidade. As indicações conhecidas de uso de 
Oxido Nítrico inalatório incluem a SARA com hipoxemia grave refratária a estratégia 
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ventilatória protetora. Os cuidados com o uso deste recurso devem ser tomados, 
envolvendo todo o aparato necessário e o devido treino da equipe. 
 
Retirada da Ventilação Mecânica do paciente com COVID-19 
 

O processo de retirada da ventilação invasiva segue os mesmos passos e 
critérios dos pacientes com SARA ou Insuficiência Respiratória grave. É preciso 
assegurar-se da melhora clínica que permita uma superficialização da sedo-analgesia 
visando a realização de um Teste de Respiração Espontânea (TRE). Os seguintes 
critérios devem ser observados para o paciente ser um candidato à realização de um 
TRE:    1. Oxigenação e ventilação satisfatórias com FIO2<40% e PaO2>70-80mmHg 
com PEEP < 8cmH2O, pH > 7,34;   

2. Capacidade de disparar o ventilador em modo de ventilação com pressão de 
suporte sem BNM, e de preferência, sem sedação IV contínua  

3. Estabilidade hemodinâmicae;  
4. Escore de coma de Glasgow > 8.  
Uma vez preenchidos esses critérios o TRE pode ser feito. Não é recomendável 

o uso de Tubo em T, devido à aerossolização gerada neste método. Deve-se usar o 
modo de Pressão de Suporte (PSV), da forma como sugerido no esquema a seguir 
(Fig.2).  

Caso o paciente tenha sucesso no TRE, deverá ser extubado (ou desconectado 
do ventilador, se traqueostomizado) e colocado em suplemento de O2. Neste caso, 
recomenda-se usar cateter nasal de O2 a no máximo 5l/min para evitar a 
aerossolização. No caso de traqueostomizados, deve-se priorizar filtro HME 
apropriado, com entrada lateral para fluxo de oxigênio suplementar, evitando a 
máscara tipo “tenda” devido à aerossolização. Em casos específicos, a critério clínico, 
pode-se optar pelo uso da Ventilação Não-Invasiva ou do Cateter Nasal de Alto Fluxo. 
Em sendo esse o caso, recomenda-se seguir atentamente as orientações no Apêndice 
deste documento para a utilização destes recursos. 

 
Idealmente, deveria ser realizado todo o processo de retirada em quarto 

isolado. Sabe-se que devido à realidade de diversas UTIs tipo “salão” ou ainda 
adaptadas em outros ambientes para o combate à atual pandemia, essa realidade 
pode não ser possível. Assim sendo, recomenda-se tentar alocar os pacientes em 
condição de desmame em unidades específicas, a fim de proteger os demais pacientes 
e equipe de contaminação, caso a unidade em questão não seja exclusivamente 
destinada a pacientes com COVID-19. Do contrário o processo pode seguir na mesma 
unidade. 
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Fig 2. – Esquema resumindo o processo de retirada da ventilação invasiva 
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Outros temas relacionados a pacientes com COVID-19: 
 

• Recomendações do uso de anticoagulantes  
• Manejo de Analgo-Sedação  
• Manejo Clínico 
• Terapia Antiviral 
 

Recomendamos a leitura destes tópicos no portal da AMIB onde se encontra o 
documento “Recomendações da Associação de Medicina Intensiva Brasileira para a 
abordagem do COVID-19 em medicina intensiva”. 

 

APÊNDICE 
 

Situações Específicas de Suporte com baixo grau de evidência e/ou Relatos 
baseados na experiência da Comunidade Internacional e Nacional: 

 
1) Uso da Ventilação Não-Invasiva:  
Em UTIs com equipe multiprofissional (médicos, fisioterapeutas e enfermeiros) 

com vasta experiência no uso de Ventilação Não-Invasiva e com disponibilidade de 
monitorização rigorosa do paciente, proteção adequada da equipe e limpeza 
frequente, pode-se tentar a ventilação não-invasiva para pacientes dispneicos e 
hipoxêmicos, apesar da suplementação com SpO2 menor que 93%  com cateter nasal 
de oxigênio a 5 litros/minuto, desde que sejam cumpridas estritamente as 
recomendações a seguir: 

- Realizar Ventilação Não-Invasiva em quarto individual, se possível com 
pressão negativa. 

- Realizar a Ventilação Não-Invasiva com máscara conectada a dispositivo HME 
e circuito duplo do ventilador mecânico  da UTI com software de ventilação não 
invasiva   e com filtro HEPA no ramo expiratório,  em ventilador convencional. 

- Usar máscara totalmente vedada à face, com película protetora para evitar 
lesão de pele, e ajuste da interface com o mínimo vazamento de ar para o ambiente. 

- Neste caso, ajustar com parâmetros pressóricos baixos: até 10 cmH20 de EPAP 
e no máximo 10 cmH20 de delta de IPAP para manter SpO2 acima de 93% e abaixo de 
96% com FIO2 ≤ 50% e frequência respiratória < 24 incursões respiratórias por minuto. 

- Manter nesses parâmetros o paciente por no máximo de 1 hora .  Se o 
paciente apresentar melhora clínica e da gasometria arterial poderá ser 
descontinuado e voltar para cateter nasal de baixo fluxo (até 5 litros por minuto). Caso 
não haja melhora ou ainda haja piora durante o uso da Ventilação Não-Invasiva esta 
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deve ser interrompida e o paciente prontamente intubado e ventilado 
mecanicamente.  

- Caso haja melhora, e o paciente consiga tolerar o retorno ao cateter de O2 de 
baixo fluxo (até 5l/min), deve-se monitorar a evolução.  

- Caso haja nova piora da insuficiência respiratória, deve-se intubar 
prontamente o paciente, sem tentar realizar novamente outra sessão de ventilação 
não-invasiva.  

Importante:  
a) Se não for possível reunir TODAS as condições acima relatadas, associada a 

uma equipe treinada para este tipo de ventilação, deve-se EVITAR o uso de Ventilação 
Não-Invasiva. 

b) Em situações onde não há ventilador mecânico disponível, em havendo 
aparelhos de CPAP ou BIPAP convencionais de ramo único e o paciente estiver com 
indicação de intubação, pode-se tentar o uso destes equipamentos de forma 
excepcional. Nesta situação, necessariamente, o paciente deve estar em quarto de 
isolamento (se possível com pressão negativa) ou em uma unidade dedicada a 
pacientes com coronavirus. Neste quadro, todos os profissionais de saúde deverão 
necessariamente estar utilizando Equipamentos de Proteção Individual com 
paramentação para procedimentos aerossolizantes. Evitar postergar essa 
modalidade de ventilação se não houver melhora entre 1 a 2 horas de uso, mantendo-
se a indicação de intubação e ventilação invasiva o quanto antes. 

 
2) Uso de Cateter Nasal de Alto Fluxo (CNAF): 
O uso de Cânula Nasal de Alto Fluxo (CNAF) pode reduzir a necessidade de IOT 

em casos de insuficiência respiratória hipoxêmica quando comparada à 
oxigenoterapia convencional e com resultados superiores à VNI nesse contexto em 
um ECR.  

O emprego da CNAF somente será considerado atendendo-se estritamente 
aos três requisitos a seguir:  

1. Dispositivo pronto para uso imediato na unidade,  
2. Equipe tenha sido treinada ou seja experiente na técnica e  
3. Os equipamentos de proteção individual (EPI)  para procedimentos 

aerossolizantes estejam sendo corretamente usados pela equipe.   
Caso um destes 3 requisitos não seja atendido a CNAF NÃO deve ser utilizada 

sob o risco de aerossolização de patógenos e contaminação do ambiente, de outros 
pacientes e dos profissionais de saúde. Neste caso deve-se proceder à intubação 
traqueal. 
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A cânula nasal deverá ser de tamanho adequado às narinas para a melhor 
adaptação possível e o paciente deve ser orientado a tentar manter a boca fechada a 
maior parte do tempo. 

A resposta à CNAF deverá ser avaliada em até 1h após a sua instituição, sendo 
assim definida: boa resposta se caracteriza por melhora clínica (SpO2 > 92%,  f < 28 
rpm, melhora da dispneia, adaptação confortável ao dispositivo, gasometria arterial 
mostrando PaO2 > 65mmHg, pH > 7,34. Atenção: caso não haja melhora em até 1h de 
CNAF está indicada a IOT eletiva e iniciar ventilação mecânica invasiva protetora 
conforme protocolo específico. 
 

Protocolo sugerido para utilização de Canula Nasal de Alto Fluxo – CNAF  
Preferencialmente deve ser feita em quarto isolado com pressão negativa.  
A equipe que atende o paciente deve ser alertada para somente entrar no 

quarto paramentada com EPI para procedimento aerossolizante. 
Montar equipamento e selecionar cânula nasal com tamanho compatível com 
as narinas do paciente. 
Iniciar CNAF com Fluxo de 40L/min e titular ao valor máximo tolerado para 

visando manter f < 25 rpm e avaliando o conforto respiratório e o alívio da dispneia. 
O paciente deve ser orientado a manter a boca fechada o máximo de tempo 

possível. 
Titular FiO2 (iniciar com 60%) para manter uma SpO2 de 93 a 97%. 
Avaliar resposta em até 1h através da melhora clínica (SpO2: >92%, sinais 

vitais- f: < 30 rpm, FC: 70-100bpm, PA: sistólica 120mmHg/ diastólica 80mmHg), 
conforto e dispneia, gasometria o que determina sucesso da terapia. 

Com melhora dos sinais vitais (f, FC) e dos sintomas acima após 1h, diminuir 
gradativamente FIO2 até 30%, mantendo SpO2 entre 93 a 97%. Manter oferta de fluxo 
inicialmente titulada por pelo menos 24h. 

Após 24h colher nova gasometria arterial e reavaliar. Atenção para falha: Em 
caso de falha não deve-se protelar a IOT. 

Se melhora após 24h de início da terapia, iniciar o desmame do fluxo, conforme 
tolerância, reduzindo 5L/min a cada 6h, observada um f < 25 rpm.  

Descontinuar CNAF se fluxo < 15L/min, instalar cateter nasal de O2 conforme 
necessidade para manter uma SpO2 entre 93 a 97%. 

Obs.: Apesar de haver a possibilidade de dispersão de aerossóis, se aplicado 
com uma equipe devidamente treinada, com paramentação adequada e um ajuste 
anatômico da cânula nasal às narinas o dispositivo poderá ser aplicado de forma mais 
segura. 
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3) Posição prona durante ventilação espontânea 
 Há relatos anedóticos de melhora da oxigenação em pacientes com COVID-19 em 
ventilação espontânea (em uso de cateter ou máscara com reservatório). Essa 
estratégia pode ser útil em pacientes que se mantêm hipoxêmicos apesar da 
otimização da oxigenoterapia e para os quais não se dispõe de ventilador. 

Não há evidências para se recomendar de forma rotineira a posição prona em 
ventilação espontânea em pacientes hipoxêmicos após otimizada a oxigenoterapia. 
Entretanto, o conhecimento desse comportamento de potencial melhora da 
oxigenação com a manobra pode ser considerado na tomada de decisão, caso a caso, 
pela equipe assistente. Salientamos que neste caso é imperiosa a monitorização 
clínica rigorosa do paciente (FC, FR, padrão respiratório, SpO2 e nível de consciência), 
para se evitar retardo na intubação. Caso o paciente não estabilize ou encontre 
melhora significante deve-se intubar prontamente. 

 
4) Uso de Tabela Alternativa definir a PEEP ideal 

 O valor da PEEP  titulado, em decorrência da grave hipoxemia para pacientes 
com COVID-19, mesmo usando a Tabela de PEEP baixa do ARDSnet, pode resultar em 
valores relativamente elevados, com risco de hiperdistensão em alguns casos. Devido 
a isso, o grupo da UTI Respiratória do Hospital das Clínicas da Universidade de São 
Paulo propõe o uso de PEEP baixa baseada em uma tabela alternativa (Fig.4), a seguir 
reproduzida com permissão. Neste método sugere-se, após estabilização (SpO2>93%) 
depois da intubação, baixar a FiO2 para 60% com PEEP de 10 e ir ajustando até 
encontrar a menor PEEP com a melhor SpO2.  

 
Fig 4. - Tabela alternativa ao ARDSnet, sugerida pela Eq. UTI Resp HCFMUSP 

  
Caso essa forma de obtenção da PEEP ideal com a tabela acima (Fig. 4) gere PEEP 
elevada, o grupo do HCFMUSP sugere a realização de uma manobra de titulação 
decremental da PEEP x Driving Pressure (ou pressão de distensão). Essa manobra seria 
realizada colocando-se o paciente em modo Volume controlado, fluxo inspiratório 
quadrado com Pausa de 0,2 segundos. Com isso será identificada a Pplatô e será 
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possível obter a Driving Pressure, subtraindo-se da PEEP. Sugere-se elevar a PEEP para 
20 cm de água e ir baixando de 3 em 3 cm de H2O, aguardando em média 1 minuto 
naquele valor de PEEP para considerar o valor da PPlatô e obter a Driving Pressure. 
Marcar os valores em uma tabela. O valor de PEEP com a menor driving pressure será 
considerada a PEEP ideal. 
 

5) Outros dispositivos alternativos de oxigenação 
Quando houver necessidade de mais de 5l/min de cateter nasal de O2 para 

manter SpO2 > 93 está indicada a intubação e ventilação mecânica invasiva. No 
entanto, em não havendo aparelho ventilador, pode-se tolerar a máscara com 
reservatório de O2 que pode oferecer FiO2 entre 65 a 90% quando colocado fluxo de 
12-15 litros por minuto. As exigências para este uso são a realização em quarto 
isolado, onde todos os profissionais deverão utilizar EPI para procedimento 
aerossolizante. Sobre os dispositivos de oxigenioterapia alternativa, alguns têm 
proposto sobrepor uma máscara cirúrgica para minimizar dispersão de aerossóis, o 
que não tem comprovação científica de eficácia. Deve-se evitar máscaras tipo “tenda” 
com nebulização para manter a oxigenação adequada destes pacientes devido à 
aerossolização que pode advir destes tipos de recurso.   
 

* IMPORTANTE: Estas orientações foram elaboradas através de 
opiniões de experts em Ventilação Mecânica e pelos membros do Comitê 
de Insuficiência Respiratória e Ventilação Mecânica da Associação de 
Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), baseadas nas evidências até então 
disponíveis na literatura e na experiência de grupos internacionais que 
estão com o surto de pandemia mais avançado, não pretendendo 
esgotar o tema. Elas podem ser atualizadas a qualquer momento 
conforme novos entendimentos e publicação de consensos pela 
Comunidade Científica mundial. Recomendações e orientações do 
Ministério da Saúde, de Secretarias Estaduais e Municipais podem ser 
distintas do que aqui se propõe, sendo adaptadas à realidade local. 
Versão 5.0/2020 
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CORONAVÍRUS NO BRASIL

COVID-19: Brasil tem recorde de novos casos em
24h e ultrapassa 26 mil mortes
Ministério da Saúde atualizou o balanço nesta quinta-feira

HM Humberto Martins (https://www.em.com.br/busca?autor=Humberto Martins)

postado em 28/05/2020 18:52 / atualizado em 28/05/2020 20:40

Com um aumento de 26.417 ocorrências de COVID-19 nas últimas 24 horas – um novo
recorde desde o início da pandemia –, o Brasil chegou a um total 438.238 casos
comprovados da doença no país.

Números divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira indicam que o Brasil já
registra 26.754 mortes provocadas pela COVID-19. Nas últimas 24 horas desde o último
balanço, foram 1.156 óbitos confirmados. 

Brasil tem 26.754 mortes por Covid-19

(foto: Nelson Almeida/AFP)
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Em Minas Gerais
(https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/05/27/interna_gerais,1150897/veja-
como-a-covid-19-se-espalhou-por-mg-e-chegou-a-cidades-sem-uti.shtml), já
são 8.686 casos confirmados de coronavírus, com 255 mortes. Nas últimas 24 horas,
foram 15 óbitos confirmados.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, há 162 pessoas internadas em Minas por cada
da COVID-19. Outras 4.428 estão em tratamento hospitalar ou isoladas em suas
residências. Os recuperados da doença no estado somam 4.003.

Apesar de ser o 2º estado mais populoso da federação, Minas é o penúltimo no ranking de
contaminados, atrás apenas do Paraná.

A "baixa" quantidade de ocorrências de coronavírus no território mineiro podem ter
relação com as medidas de isolamento social, mas também é necessário considerar a
subnotificação de casos da COVID-19.

Em Minas Gerais, os testes foram aplicados apenas em pessoas com sintomas graves e
em trabalhadores da segurança e da saúde sintomáticos casos graves. Testes também
foram realizados em mortos em que há suspeita de que a causa do óbito tenha sido a
COVID-19.

Nesta semana, o secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, admitiu que, assim
como ocorre em outras doenças, há inúmeras pessoas sem diagnóstico
(https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/05/26/interna_gerais,1150777/governo-
admite-subnotificacao-de-1-para-cada-10-casos-de-coronavirus.shtml).

"Dentro de uma lógica de vigilância, é natural supor que você tem um grau de sub
detecção e um grau de subnotificação. Isso para qualquer patologia, em qualquer
momento. Isso antes, durante e após o COVID.  Para qualquer patologia, existem
inúmeras pessoas lá fora, que nós não temos capacidade de fazer o diagnóstico de todas
elas", declarou.

O que é o coronavírus?
Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo
agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A
doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou
gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?
A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com
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secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal
próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies
contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?
A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de
infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à
boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel
após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a
COVID-19.

Quais os sintomas do coronavírus?
Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar
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Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:
Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o
vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz
de matar o vírus? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada
pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS
não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico
especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavírus.

MAPA DE CASOS POR ESTADO 

Mapa: Estado de Minas • Fonte: Ministério da Saúde -. atualizado em 28/05, às 20h • 
Criado com Datawrapper
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1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de FILTRO PARA SISTEMA
RESPIRATÓRIO visando proteger da infecção por COVID-19 os profissionais e usuários
do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas neste documento.

 
 

Lote Item
Cod.
Item
SIAD

Quant. Unid. de
aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1760254 200 UNIDADE

FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: PERMUTADOR DE UMIDADE PARA
TRAQUEOSTOMIA; TIPO: COM CONEXAO PARA TRAQUEOSTOMIA E TUBO ENDOTRAQUEAL;
COM ENTRADA PARA OXIGENIO SUPLEMENTAR COM CAPACIDADE PARA AQUECER,
UMIDIFICAR E FILTRAR O AR INSPIRADO. DEVE POSSUIR ABERTURA PARA ASPIRACAO EM
PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM RESPIRACAO ESPONTÂNEA. PRODUTO NAO
ESTERIL, USO UNICO.

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! 13799116 que dispõe
sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, devido a pandemia mundial de doença
infecciosa viral respiratória - COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2,
visando a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos a saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro
de 2020, faz-se necessária a aquisição do material médico - filtro para sistema respiratório -
com o objetivo de proteger da infecção por COVID-19 os profissionais e usuários do HPM.

O filtro umidificador higroscópico para traqueostomia é um filtro trocador de calor e umidade
que aquece e umidifica o ar inspirado e permite a aspiração de secreções sem a retirada do
dispositivo, além de possuir entrada para oxigênio suplementar, o que reduz a geração de
aerossóis e consequentemente a contaminação dos profissionais e do ambiente. Conforme
notas técnicas da AMIB - Associação de Medicina Intensiva Brasileira, eventos
SEI! 14817149, 14817746, trata-se de uma alternativa adequada para evitar a aerossolização
gerada pelo uso da máscara de traqueostomia na retirada da ventilação mecânica dos
pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19.

Considerando a urgência em saúde pública, a urgente necessidade de prevenir o contágio
através de aerossóis no atendimento de pacientes traqueostomizados, a inexistência de Atas
de Registro de Preços ou outros processos licitatórios no âmbito da administração estadual,
pois o material tem baixa demanda em situações em que não há epidemia por vírus
respiratórios, a escassez de materiais médicos provocada pela alta na demanda e dificuldade
de importação, decidiu-se pela aquisição de insumos do fornecedor a fim de garantir a
proteção à vida de pacientes e de profissionais que se arriscam para combater uma doença
que tem causado estragos de repercussão mundial, causando 26 mil mortes no Brasil até a
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data de 28 de maio de 2020 (evento SEI! 14817761).

Desta forma, a aquisição em questão será realizada, sendo desconsiderados preços de
contratações similares ou bancos ou sítios oficiais, uma vez tratar-se de situação emergencial,
nos termos da Medida Provisória nº 926 de de 20 de março de 2020. Fato é que, neste
momento, há a necessidade de obtenção do material, cada vez mais escasso em todo território
brasileiro e no resto do mundo e cuja falta traz riscos concretos à vida de pacientes,
profissionais de saúde e demais agentes públicos. Se nos embasássemos por preços
registrados ou em atas para contratar, não conseguiríamos licitar, como se sabe da ausência de
cotações das principais empresas do mercado. Sendo assim, fica demonstrada a ausência de
uso de outros meios de obtenção de preços de referência por se tratar de produto escasso no
mercado, em que há verdadeira batalha para garantir o abastecimento em todo território
nacional.

 

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E ESCOLHA DO FORNECEDOR
Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento SEI! 13799115:

"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.” 

Caracteriza-se 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.

 A escolha do fornecedor foi feita  diante do menor preço obtido no mercado e pela
disponibilidade de entrega imediata do produto. 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. Alvará sanitário expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária do Estado ou
Município, da sede do LICITANTE,  tal como exigido pela Lei Federal nº. 6.360 artigo 2º, Lei
Estadual nº. 13317/99 artigo 85, com as alterações da Lei Estadual nº. 15102/04, Decreto
Federal nº. 79.094/77 artigo 2º e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98, com prazo de
validade em vigor.

4.2. Comprovação de registro do produto ou da notificação simplificada ou
da dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade
(dia/mês/ano), conforme definições da Lei Federal nº. 6.360/76, por meio de:

4.2.1. Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no
D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida
eletronicamente pelo sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária;

4.2.2. Estando o registro vencido, o fornecedor deverá apresentar cópia
autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada
de cópia do registro vencido, sendo que a não apresentação do registro ou do
protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado;

4.2.3. Cópia da Declaração de Notificação ou do Certificado de Dispensa de
Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária para os
itens em que essa documentação se aplique;

4.2.4. Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação
não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária;

4.3. Catálogo do produto com informações técnicas;

4.4. Proposta comercial;
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4.4.1. As propostas comerciais do fornecedor deverão mencionar
explicitamente:

4.4.1.1. O preço unitário e global para cada item;

4.4.1.2. A MARCA e o MODELO do produto ofertado;

4.4.1.3. O número do registro do produto no Ministério de Saúde.

4.4.1.4. Descrição detalhada do produto, especialmente relativo à:
especificação técnica, composição, dimensões e aspectos de segurança e
utilização.

4.4.1.5. Nome do fabricante;

4.4.1.6. Apresentar preço unitário e total por item e por lote, sendo vedada
imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem
apenas um preço, bem como apresentem marca e modelo;

4.4.1.7. O preço global proposto deverá atender à totalidade da
quantidade exigida por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem
apenas parte do objeto;

4.4.1.8. Na proposta de cada fornecedor participante, deverão ser
informados elementos mínimos para identificação do produto ofertado, no
tocante a marca e o modelo, em campo próprio do Sistema;

4.4.1.9. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA;

4.4.1.10. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda
corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula;

4.4.1.11. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que
forem isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto Estadual n° 43.080, de 13
de dezembro de 2002, deverão informar na proposta os valores com e sem
ICMS;

4.4.1.12. A classificação das propostas e o julgamento dos preços serão
realizados a partir dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos
ao ICMS;

4.4.1.13. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional
farão suas propostas conforme as disposições contidas no subitem 4.4.1.11.;

4.4.1.14. O disposto no subitem 4.4.1.11 não se aplica aos contribuintes
mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.

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

5.1.1. Até 5 (cinco) 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, no seguinte endereço, 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
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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:
7.1. O representante legal será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93. 

7.2. Este contrato terá vigência de 3 (três) meses, podendo ser prorrogado,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência
de saúde pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a
qualquer tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência
fundada na pandemia de coronavírus. (dado o caráter de emergência e calamidade pública
existentes no Estado de Minas Gerais e no mundo e às dificuldades de obtenção dos
insumos tratados neste termo). 

7.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses,
contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.4. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.
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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 Central de
Abastecimento Farmacêutico - CAF, 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
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
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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

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Francisco Alves, 2º Tenente, em
22/06/2020, às 12:11, 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
13799118 e o código CRC 98BD3AC8.
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Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli                    Rua Backer, nº.  89 
CNPJ 04.124.669/0001-46             Cambuci – SP – CEP 01541-000 
Insc. Est. 116.027.517.110                        Tel/Fax: 3399 4482 / 3272 0460 
 

São Paulo, 06 de maio de 2020. 
 
 
 

A 

HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS 
 
REF.: COTAÇÃO  
 
Conforme solicitado, segue nossa proposta de fornecimento, para análise e apreciação: 
 

Item Descrição do Material Qtde   Valor Unt.  Valor Total 

1 FILTRO UMIDIFICADOR HIGROSCÓPICO - 

APLICACAO: PERMUTADOR DE UMIDADE COM 
CONEXÃO PARA TRAQUEOSTOMIA E TUBO 

ENDOTRAQUEAL; TIPO: FILTRO PARA 
TRAQUEOSTOMIA COM ENTRADA PARA 
OXIGÊNIO SUPLEMENTAR COM CAPACIDADE 

PARA AQUECER, UMIDIFICAR E FILTRAR O AR 
INSPIRADO. DEVE POSSUIR ABERTURA PARA 

ASPIRAÇÃO EM PACIENTES 
TRAQUEOSTOMIZADOS EM RESPIRAÇÃO 
ESPONTÂNEA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, USO 

ÚNICO.  
 
MARCA/MODELO: TRACH VENT - GIBECK  
 

200  R$ 22,44  R$ 4.488,00 

 
 
 

Condições: 

 

 Pedido mínimo: R$ 600,00 (Seiscentos reais) 

 Validade da Proposta: 5 dias 

 Entrega: 5 dias. 

 Prazo de pagamento: 30 (trinta dias) dias 

 Frete e Imposto: CIF 

 Banco do Brasil Agencia: 5853-x – c/c: 8662-2 

 
 
 
 
Patricia Di Giorgi 
Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli. 
Departamento de Licitação  
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LUMIAR SAÚDE 

CORRESPONDENCIA: AV. GUIDO ALIBERTI Nº 3005 – JD. SÃO CAETANO – SÃO CAETANO DO SUL – SP 
TEL. 11. 3775.0732 FAX 11. 3775.0734 EMAIL: Alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br 

 

São Caetano do Sul, 08 de Maio de 2020. 

 

 

A/C Hospital da Polícia Militar/MG 

 

 A empresa LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 

CNPJ no nº 05.652.247 / 0001-06 e I.E.: 636.281.938.114, sediada à Av. Guido 

Aliberti, 3005 – Bairro: Jardim - São Caetano do Sul – SP - CEP 09581-680 vem 

apresentar: 

 

PROPOSTA COMERCIAL : COMPRA 

Item unid Qtd Descrição Valor unitário Valor total 

1 unid 200 
FILTRO HUMID VENT 

VOLUME 150-1250ML - 
CÓD 24967 

 R$                  32,00   R$               6.400,00  

VALOR TOTAL  R$           6.400,00  

 

 

1. Prazo de Entrega: De acordo com a disponibilidade 

2. Condições de Pagamento: ANTECIPADO 

3. Validade da proposta: 20 dias 

4. Frete: Incluso 

5. DADOS BANCÁRIOS BRADESCO AG 0591-6 //CC 83001-1 

 
 
 
_____________________________ 
Alexsandra Ciotta Mani 
Gerente de Licitações 
RG: 34.971.911-1  
CPF: 222.421.438-32 
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Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli                    Rua Backer, nº.  89 
CNPJ 04.124.669/0001-46             Cambuci – SP – CEP 01541-000 
Insc. Est. 116.027.517.110                        Tel/Fax: 3399 4482 / 3272 0460 
 

São Paulo, 26 de maio de 2020. 
 
 
 

A 

HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS 
 
REF.: COTAÇÃO  
 
Conforme solicitado, segue nossa proposta de fornecimento, para análise e apreciação: 
 

Item Descrição do Material Qtde   Valor Unt.  Valor Total 

1 FILTRO UMIDIFICADOR HIGROSCÓPICO - 

APLICACAO: PERMUTADOR DE UMIDADE COM 
CONEXÃO PARA TRAQUEOSTOMIA E TUBO 

ENDOTRAQUEAL; TIPO: FILTRO PARA 
TRAQUEOSTOMIA COM ENTRADA PARA 
OXIGÊNIO SUPLEMENTAR COM CAPACIDADE 

PARA AQUECER, UMIDIFICAR E FILTRAR O AR 
INSPIRADO. DEVE POSSUIR ABERTURA PARA 

ASPIRAÇÃO EM PACIENTES 
TRAQUEOSTOMIZADOS EM RESPIRAÇÃO 
ESPONTÂNEA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, USO 

ÚNICO.  
 
MARCA/MODELO: TRACH VENT - GIBECK  
 

200  R$ 22,44  R$ 4.488,00 

 
 
 

Condições: 

 

 Pedido mínimo: R$ 600,00 (Seiscentos reais) 

 Validade da Proposta: 5 dias 

 Entrega: 5 dias. 

 Prazo de pagamento: 30 (trinta dias) dias 

 Frete e Imposto: CIF 

 Banco do Brasil Agencia: 5853-x – c/c: 8662-2 

 
 
 
 
Patricia Di Giorgi 
Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli. 
Departamento de Licitação  
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COTAÇÃO: 44316A(o)

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAI

LICITACAO

Conforme solicitado segue abaixo cotação:

SAO PAULO, 25 de maio de 2020.

LUCIANA EMEDIATO

006

A/C:

Tipo: Número: Vendedor: 000024 LICITACAO

012298

Telefone Vendedor:

N.Item Produto Marca Quant. Preço TotalIPI %
Descrição Técnica Imagem

Prazo entrega
(dias) (**)

Solto

1 77,0000 15.400,00NEWMED 0,000 200,00UMIDIFICADOR HIGROSCOPICO
NEWMED (UMI-TRACH)

RMS: 10273820033

HCH6.1

Condição de Pagamento (***):

Responsável Frete:

Validade Proposta:

Observações:

Qualquer dúvida ou informação adicional favor entrar em contato.

Atenciosamente,

PAGTO ANTECIPADO

9

3

Sem frete.

Dia(s)

ENTREGA: ATÉ 10 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.

BANCO DO BRASIL AG 0722-6 CC 13049-4

QUANTIDADE(S) AJUSTADA(S) PARA VENDA POR CAIXA

Total Produtos:

Frete:

Total:

15.400,00

0,00

15.400,00

ANDRE

* -   Fotos meramente ilustrativas
** -  A se confirmar na data do pedido
*** - Mediante aprovação de cadastro

Page 1 of 1

RUA SANTA CRUZ, 2209   CURSINO   SAO PAULO   SP   04121002

Fone/Fax: (11) 5060-3030   

   

CNPJ 61.817.664/0001-32 - IE 112/585783114

NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
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Santana de Parnaíba 25 de Maio de 2020  

  

NOME     : POLICIA MILITAR DO EST. DE MINAS GERAIS  

ENDEREÇO : ROD PAPA JOAO PAULO II, 4143,6 AND  

BAIRRO   : SERRA VERDE  

CEP      : 31630900  

CIDADE   : BELO HORIZONTE  

ESTADO   : MG  

__________________________________________________________________________________________  

  

PROPOSTA DE FORNECIMENTO NÚMERO:3457846  

DISPENSA DE LICITAÇÃO : Filtro Sistema Respiratrio  

PROCESSO     : Filtro Sistema Respiratrio  

ENCERRAMENTO : 26/05/2020 AS 9:00 HORAS  

ABERTURA     : 26/05/2020 AS 9:00 HORAS  

Nº DE IDENTIFICAÇÃO : 0  

__________________________________________________________________________________________  

  

VALIDADE DA PROPOSTA  : 10 Dia(s)  

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : 30 DIAS  

PRAZO ENTREGA         : 7 dias   

VALIDADE MINIMA DO(S) PRODUTO(S) : 1 ano                                               

__________________________________________________________________________________________  

  

TOTAL PROPOSTA (R$)              10.970,0000  

(DEZ MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS)                                                          

  

TOTAL DE ITENS : 1  

__________________________________________________________________________________________  

  

REPRESENTANTE : JULYANA PINHEIRO REPRESENTACOES - EIRELE  

FONE : (31)99104-7248   99786-5738     

EMAIL : JULIANAPINHEIROTAVARES@GMAIL.COM  

__________________________________________________________________________________________  

  

BANCO   : BANCO DO BRASIL  

AGENCIA : 3355-3                       C/C : 301097-X  

==========================================================================================  

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A FRETES,  

SEGUROS, TAXAS, TRIBUTOS E OUTROS.  

==========================================================================================  

DECLARAMOS QUE NOS SUJEITAMOS AS NORMAS DO PRESENTE EDITAL, A LEI  

FEDERAL NR. 8.666/93 E SUAS ALTERACOES, A LEI ESTADUAL NR. 6.544/89,  

BEM COMO AS DEMAIS LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUCOES CUJAS  

NORMAS INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITACAO 
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  2 / 2 

==========================================================================================       

ITEM: 1 FILTRO TROCADOR DE CALOR HUMIDADE P/ TRAQ. TERMOVENT PORTEX (100.570.022)                

          MARCA: PORTEX FAB: SMITHS MEDICAL PROC: ALEMANHA                                       

                                        Nr.Min.Saúde....: 80228990126                            

                                        Cód.Alfandegário: 90192010                               

                                                                                                 

FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: PERMUTADOR DE UMIDADE                              

PARA TRAQUEOSTOMIA; TIPO: COM CONEXAO PARA TRAQUEOSTOMIA E TUBO                                  

ENDOTRAQUEAL;COM ENTRADA PARA OXIGENIO SUPLEMENTAR COM CAPACIDADE PARA                           

AQUECER, UMIDIFICAR E FILTRAR O AR INSPIRADO. DEVE POSSUIR ABERTURA                              

PARA ASPIRACAO EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM RESPIRACAO                                      

ESPONTÂNEA. PRODUTO NAO ESTERIL, USO UNICO.                                                      

Quantidade :        200            Unidade: PC                                                   

NOSSA CAIXA DE EMBARQUE CONTÉM 50 PC NÃO FRACIONAMOS MATERIAL                                    

                                                                                                 

R$ Unitário: 54,8500                                                                             

(Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco centavos)                                            

                                                                                                 

R$ Total   : 10.970,0000                                                                         

(Dez Mil e Novecentos e Setenta Reais)                                                           
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Rua Minas, nº 270 | Campos Elíseos| CEP 14080-190 |Ribeirão Preto/SP 
Fones: (16) 3441.1025 | 3441.1035 – E-mail: vendas@acsmedical.com 

 

 
Ribeirão Preto, 27 de maio de 2020 

Polícia militar de Minas Gerais 
A/C: Jeferson Francisco Alves – Setor de Compras      
  
 
 
 

ORÇAMENTO 
 
 
 

ITEM 
 
QTDE 

 
                       DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

 
R$ 

UNIT. 

1 200 
UN. 

41311 - Trach Vent + Steril 
 
 

43,00 

 
Total: R$ 8.600,00 

 
 
 
 
 
 
 
Condições de Fornecimento 
Condições de Pagamento:  30 dias  
Validade da proposta: 4 dias 
Faturamento mínimo: R$ 400,00 
Prazo de Entrega: 7 dias 
Frete: CIF 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Bruno Tozetti Sberni 
                                                                                                                                       Departamento de vendas 
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Rua Backer,  89 - Cambuci - São Paulo - CEP: 01541-000
Tels.: 55 (11) 3399-4482      -     vendas@tecno4.com.br

Humid Vent   Filter Pedi Steril
VC: 50 - 250 ml.
Cód.: 11011

® Humid Vent   Filter Compact Steril
VC: 150 - 1000 ml.
Cód.: 19621

® Humid Vent   Filter light
VC: 250 - 1500 ml.
Cód.: 19722

® 

Você precisa de um filtro com umidificador?

A GIBECK possui uma ampla linha de filtros bacterianos/virais 100% hidrofóbicos, e/ou aquecedores - 

umidificadores 100% higroscópicos, adequados aos mais diversos volumes-correntes. 

® Humid Vent    2 S
VC: 150 - 1500 ml.
Cód.: 14412

Humid Vent   1
VC: 50 - 600 ml.
Cód.: 11112

® Humid Vent   Mini
VC: 15 - 50 ml.
Cód.: 10011

® 

® Trach-Vent+
Para pacientes
traqueostomizados, em 
respiração espontânea
(adulto e pediátrico)
Cód.: 41311

® Iso-Gard   HEPA Filter
VC: 300 - 1200 ml.
Cód.: 28041

Você precisa de um filtro para proteção do paciente e do respirador?

® Iso-Gard   Filter
Cód.: 19272

Você precisa de um produto para aquecer e umidificar as vias 
aéreas do paciente entubado?
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- Adaptadores de 28% e 33%;
- Frasco de água estéril de 440ml;
- Tubo corrugado em PVC;
- Máscaras para oxigenoterapia: 
(tenda facial; máscara de 
traqueostomia e máscara de 
aerosol);
- Aquecedor AQUATHERM;
- Conjunto completo contendo: 
Adaptador de Venturi, frasco de 
água estéril 
de 440ml, tubo corrugado  e 
máscara.

 

Acessórios disponíveis

SPIRAL-FLEX
Sonda Aramada c/ balão

Tamanho

5-12615           7.5mm

5-12616           8.0mm

5-12617           8.5mm

5-12618           9.0mm

Cód.                

5-12610           5.0mm

5-12611           5.5mm

5-12612       6.0mm

5-12613         6.5mm

5-12614         7.0mm

SHER-I-BRONCH
Sonda Endobronquial

Direita / Esquerda 

Cód.                Tamanho

5-16028           28Fr

5-16035         35Fr

5-16037        37Fr

5-16039 39Fr

5-16041   41Fr

Cód.                Tamanho

5-16128           28Fr

5-16135         35Fr

5-16137        37Fr

5-16139   39Fr

5-16141 41Fr

Direita Esquerda

5-16142   

Voldyne

cód. 8884717301Pediátrico cód.  8884719017 Adulto cód. 8884719009

Sistema

CPAP  neonatal

Exercitadores respiratórios

Triflo II

Micro nebulizador anti-derrame  

 Adulto cód. 1945

Jogo

peso                      Tam. Sugerido    Cód. Sistema Cód. Jogo

Até 700 gramas
700 gr. A 1250 gramas
1250 gr. A 2000 gramas
2000 gr. A 3000 gramas
Mais de 3000 gramas
De 1 a 2 anos de idade

0
1
2
3
4
5

1683
1685
1686
1687
1688
1689

1690
1691
1692
1693
1694
1695

Faixa de 

Adulto G
Adulto M
Adulto P
Pediátrico
Infantil
Neonato

15810
15808
15806
15804
15802
15800

Tamanho Código

AQUAPAK 
S I S T E M A   F E C H A D O

Nebulizadores e Umidificadores Preenchidos
 Sistema fechado de nebulização e 
umidificação que reduz manipulação e os «riscos de contaminação » 

Umidificam o oxigênio seco (tornando-o mais confortá-
vel ao respirar) e previnem a desidratação do sistema 
respiratório. É um sistema fechado, estéril, apirogênico, 
o que reduz o risco de contaminação.

cód. 003-40
340 ml

- Frasco de 340ml água estéril;
- Cânula Nasal (adulto, pediátrico ou neonatal)
- Conjunto Completo contendo: Frasco de água 
e cateter nasal.

Acessórios disponíveis

cód. 031-33 cód. 031-28

cód. 004-00 440 ml

O Sistema fechado Aquapak para nebulização consiste de um 
frasco preenchido com solução estéril e adaptador com 
sistema de entrada de ar que permite administrar concentra-
ções de 28% a 98% de FiO2. Sistema de uso único e descartável. 

Nebulizadores Preenchidos

Aquecedor externo 
AQUATHERM

Conjunto completo 
AQUAPAK

cód. 050-12

Umidificadores Preenchidos

Reutilizáveis Descartáveis

Ressuscitadores manuais 

Não Reinalação

cód. 1060

Alta Concentração

Máscaras c/ Reservatório

cód. 1007

Adulto cód. 
Pediátrico cód. 1076

1075 

Tenda Facial
Máscara

 p/ traqueostomia

Adulto cód. 1083
Pediátrico cód. 1085 

Máscara Aerossol

Máscaras faciais almofadadas

Clear Comfort

Máscara de Venturi

Máscaras para oxigenoterapia

Máscaras aerossolterapia

cód. 1560

Adulto cód. 1103STANDART

Adulto cód. 
Pediátrico cód. 1826 
Neonatal cód. 1828 

1820 
SOFTECH ® 

Cânulas nasais Circuito IPPB/RPPI

Sure Seal

 neonatal cód. 5347

 pediátrico cód. 5346

 adulto cód. 5345

Micromist

Adulto G
Adulto M
Adulto P
Pediátrico
Infantil
Neonato
Neonato

1282
1281
1280
1279
1278
1277
1271

Tamanho Código

cód. 1095

Pediátrico cód. 
Adulto cód. 1943

1096 

Pediátrico cód. 1946

neonatal cód. 5364 

pediátrico cód. 5369 

adulto cód. 5377 
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24/05/2017 Consultas  Agência Nacional de Vigilância Sanitária

http://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351031497200733/?numeroRegistro=10342600032 1/1

Consultas  /  Produtos para Saúde  /  Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 00.142.916/0001-86 Autorização 1.03.426-0

Produto UMIDIFICADORES GIBECK

Modelo Produto Médico

Humid Vent 2S Gibeck; Humid Vent 1 Gibeck; Humid Vent Mini Gibeck; Trach-Vent Gibeck.

Nome Técnico Filtro para Ventilacao Mecanica

Registro 10342600032

Processo 25351.031497/2007-33

Origem do Produto FABRICANTE: INMED MFG.SDN.BHD.RUSH. TELEFLEX MEDICAL - MALÁSIA
FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Classificação de Risco II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

Voltar

Outros Registro ANVISA - Track Vent Tecno 4 (14978169)         SEI 1250.01.0002574/2020-98 / pg. 126
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   PAINEL ADMINISTRATIVO - MÓDULO MENSAGEM

De

Protocolo

Data

Assunto

202006025017347-2006

RE: Processo de Dispensa Filtro de Traqueostomia

2 Ten Priscila Duarte HPM

04/06/2020 07:36

Para 2 Ten Jeferson HPM

Prezado Ten Jeferson, bom dia!

De acordo com a descrição do material: FILTRO UMIDIFICADOR HIGROSCÓPICO - APLICACAO: PERMUTADOR
DE UMIDADE COM CONEXÃO PARA TRAQUEOSTOMIA E TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: FILTRO PARA
TRAQUEOSTOMIA COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO SUPLEMENTAR COM CAPACIDADE PARA AQUECER,
UMIDIFICAR E FILTRAR O AR INSPIRADO. DEVE POSSUIR ABERTURA PARA ASPIRAÇÃO EM PACIENTES
TRAQUEOSTOMIZADOS EM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, o produto
atende à nossa demanda.

Att,

Ten Priscila

Para:  02 Ten Jeferson HPM;  02 Ten Priscila Duarte HPM

Copia:  02 Ten Moises Calais e Silva HPM

--------------- Mensagem 6 ---------------

Protocol

Data:

De:

202006025016570-2006

RE: Processo de Dispensa Filtro de Traqueostomia

04/06/2020 07:19

02 Ten Jeferson HPM

Assunto:

Anexo: TECNO_4___Proposta.pdf

Bom dia,

Segue a marca/modelo do filtro de traqueostomia da proposta com menor preço no processo de dispensa, a qual está
no SEi 1250.01.0002574/2020-98.

O filtro é o MARCA/MODELO: TRACH VENT - GIBECK que será adquirido, precisamos do parecer se ele é o que
atenderá a demanda de nossos paciente nos HPM.

Rtt

Ten Jeferson

Para:  02 Ten Priscila Duarte HPM

Copia:  02 Ten Moises Calais e Silva HPM

--------------- Mensagem 5 ---------------

Protocol

Data:

De:

202006024961355-2006

EN: Processo de Dispensa Filtro de Traqueostomia

02/06/2020 17:24

02 Ten Jeferson HPM

Assunto:

Anexo: TECNO4 - Catálogo.pdf
TECNO 4 - Registro MS.pdf

Boa Tarde,

Gerado por:  02 Ten Jeferson HPM - 04/06/2020 08:15 1
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Gentileza preencher e assinar parecer técnico aprovando o material a ser adquirido, conforme solicitado abaixo pela
Ten Tatiana Corlaite da Licitação e catálogo em anexo.

Rtt,

Ten Jeferson

Para:  02 Ten Jeferson HPM

--------------- Mensagem 4 ---------------

Protocol

Data:

De:

202006024959347-2006

RE: Processo de Dispensa Filtro de Traqueostomia

02/06/2020 16:49

02 Ten Tatiana do Nascimento P Corlaite CSC-SAUDE

Assunto:

Anexo: Parecer Tecnico AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS MATERIAIS MÉDICOS (1).doc
Ficha de Avaliação Técnica PREGÃO NOVO (1).pdf

Seguem formulários conforme solicitado.

Atenciosamente,

Tatiana Corlaite, 2° Ten PM QOS

Para:  02 Ten Tatiana do Nascimento P Corlaite CSC-SAUDE

Copia:  02 Ten Moises Calais e Silva HPM;  02 Ten Jeferson HPM

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

Protocol

Data:

De:

202006024958940-2006

EN: Processo de Dispensa Filtro de Traqueostomia

02/06/2020 16:44

02 Ten Jeferson HPM

Assunto:

Boa tarde,

Gentileza enviar a Ficha de parecer técnico para preenchimento pela Ten Priscila.

Rtt

Ten Jeferson

Para:  02 Ten Moises Calais e Silva HPM

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

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

Protocol

Data:

De:

202006024870446-2006

RE: Processo de Dispensa Filtro de Traqueostomia

01/06/2020 08:46

02 Ten Tatiana do Nascimento P Corlaite CSC-SAUDE

Assunto:

Ten Moisés, bom dia!

Seguem alguns apontamentos em relação ao Termo de Referência enviado.

No item 3 (3.JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E ESCOLHA DO FORNECEDOR) não foi citada a forma de escolha
do fornecedor.

Gerado por:  02 Ten Jeferson HPM - 04/06/2020 08:15 2
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Item  4 (qualificação técnica): sugiro acrescentar alvará sanitário e catálogo do produto.
Além disso, solicito que já anexe ao processo tais documentos, uma vez que na dispensa não há uma equipe técnica
designada para tal avaliação, e meu tempo de atuação na SLC está bastante reduzido em virtude do apoio prestado
ao Hospital de Campanha.
Além disso, estamos solicitando que no processo de dispensa seja enviado um parecer técnico aprovando o material
a ser adquirido, evitando assim compras equivocadas e que possam nos gerar futuros transtornos.

Item 5: o prazo de de entrega da proposta comercial deverá estar em conformidade com o prazo determinado nesse
item.

Sugiro que seja inserido um item sobre a proposta comercial, que deve conter as seguintes definições (conforme sua
avaliação, com alterações adaptadas ao objeto da aquisição):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As propostas comerciais do fornecedor deverão mencionar explicitamente:
O preço unitário e global para cada item;
A MARCA e o MODELO do produto ofertado;
O número do registro do produto no Ministério de Saúde.
Descrição detalhada do produto, especialmente relativo à: especificação técnica, composição, dimensões e aspectos
de segurança e utilização.
Nome do fabricante;
Número de unidades por embalagem;
Procedência do produto para saúde (nacional ou estrangeira);

As propostas deverão apresentar preço unitário e total por item e por lote, sendo vedada imposição de condições ou
opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas um preço, bem como apresentem marca e modelo.

O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida por lote, não sendo aceitas aquelas que
contemplem apenas parte do objeto.

Na proposta de cada fornecedor participante, deverão ser informados elementos mínimos para identificação do
produto ofertado, no tocante a marca e o modelo, em campo próprio do Sistema.

Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais
ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.

Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas
decimais após a vírgula.

Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto
Estadual n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002, deverão informar na proposta os valores com e sem ICMS.

A classificação das propostas e o julgamento dos preços serão realizados a partir dos preços dos quais foram
deduzidos os valores relativos ao ICMS.

Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão suas propostas conforme as disposições contidas
no subitem 5.5.

O disposto no subitem 5.5 não se aplica aos contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item  7 (do contrato): conversei com o Ten Jeferson na semana passada e expliquei para ele que os contratos
celebrados conforme a Lei 13.979 (Covid-19) podem ser aditivados em até 50%. Considerando a incerteza da
demanda do material frente à evolução da epidemia, seria vantajoso a confecção do termo de contrato, prevendo tal
possibilidade, com vistas a eventual aumento de demanda. Assim, sugiro a seguinte redação para o item:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O representante legal  será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento

Gerado por:  02 Ten Jeferson HPM - 04/06/2020 08:15 3
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equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93.

Este contrato terá vigência de 3 (três) meses, podendo ser prorrogado, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020,
podendo haver rescisão, a qualquer tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência
fundada na pandemia de coronavírus. (dado o caráter de emergência e calamidade pública existentes no Estado de
Minas Gerais e no mundo e às dificuldades de obtenção dos insumos tratados neste termo).

Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados monetariamente com base no IPCA,
observado o interregno mínimo de 12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para
as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela contratada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

São essas as minhas considerações.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Respeitosamente,

Tatiana Corlaite, 2° Ten PM QOS

Para:  02 Ten Tatiana do Nascimento P Corlaite CSC-SAUDE

Copia:  02 Ten Jeferson HPM

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

Protocol

Data:

De:

202005024838847-2005

Processo de Dispensa Filtro de Traqueostomia

31/05/2020 11:31

02 Ten Moises Calais e Silva HPM

Assunto:

Anexo: SEI_1250.01.0002574_2020_98 (4).pdf

Ten Corlaite, bom dia! Estamos montando o Termo de Referência para compra de um filtro de traqueostomia. Poderia
nos apoiar fazendo uma conferência do edital antes de enviarmos para a seção de licitação?

Att,

Moisés Calais, 2 Ten

Gerado por:  02 Ten Jeferson HPM - 04/06/2020 08:15 4
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1252122 000335/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1252122 - CAF/HPM

Aprovado

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data de criação: 05/06/2020

Autor(a): KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Unidade de compra: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

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 para aquisição de filtro umidificador para traqueostomia para pacientes em tratamento de
COVID-19.

Não

Unidade contábil: 1250014

1251 - PMMGUnidade orçamentária:

Centralizado:

R$ 4.488,00Valor 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:

05/06/2020

Itens do Pedido

Processo de compra / SIAD

05/06/2020   10:59

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA

Página 1 de 2
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Número:

Especificação do item de material ou serviço:

FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: PERMUTADOR DE UMIDADE PARA
TRAQUEOSTOMIA; TIPO: COM CONEXAO PARA TRAQUEOSTOMIA E TUBO ENDOTRAQUEAL;

Código do item de material ou serviço: 0017602541252122 000335/2020 - 1

Quantidade: 200,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 22,4400

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 4.488,00

Aceita similar: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

200,0000Quantidade:

1252122 000353/2020

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 para aquisição de filtro umidificador para traqueostomia para pacientes em
tratamento de COVID-19.

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. (Coronavírus)

RELATIVO À PFF MAIO 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

05/06/2020   10:59

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa: 1252122 000332/2020 Pedido de material e serviço: 1252122 000335/2020

Data de criação: 05/06/2020

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 001760254

FILTRO PARA SISTEMA
RESPIRATORIO - APLICACAO:
PERMUTADOR DE UMIDADE PARA
TRAQUEOSTOMIA; TIPO: COM
CONEXAO PARA TRAQUEOSTOMIA
E TUBO ENDOTRAQUEAL;

1,00 UNIDADE 200,0000 22,4400 22,4400 22,4400 4.488,00 5

Total orçado: 4.488,00

Detalhamento do preço de referência

Código do item de material ou serviço: 001760254 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 1

Descrição do item:

FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: PERMUTADOR DE UMIDADE PARA TRAQUEOSTOMIA; TIPO: COM CONEXAO PARA TRAQUEOSTOMIA E TUBO ENDOTRAQUEAL;

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

-  - 05/06/2020  - - 04.124.669/0001-46 - Tecno4
Produtos Hospitalares Eireli 22,4400  -

Inserção manual /
Pesquisa com
fornecedores

1

Itens desconsiderados

nenhum item desconsiderado

Itens desativados

05/06/2020 11:00

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:

05/06/2020 09:02:29

I1433978

Emissor do certificado:

040.224.576-86

KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Masp:

Assinatura digital - Signatário:

Código verificador: 230000155360257936882020

Código de Autenticidade:

05/06/2020 11:00

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
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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 Validade Cadastro

Fornecedor
SIARE

Não
Inscrito
CAFIMP

Não
Inscrito
CADIN

Não

Situação
Cadastro

Registrado
na JUCEMG

Não

Simples
Nacional

Não
Número de
Cadastro

Fornecedor

Tipo de Pessoa Pessoa Jurídica

CNPJ 04.124.669/0001-46

Nome Empresarial TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Nome Fantasia

Porte da Empresa Outro Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada

Data de Abertura 23/10/2000 Nacionalidade brasileira

Endereço do Fornecedor

CEP 01.541-000 Tipo de Logradouro RUA

Logradouro BACKER Número 89

Complemento Bairro Cambuci

Município SAO PAULO UF SP

Endereço Internet do Fornecedor

E-mail Principal cadastro.fornecedores@planejamneto.mg.gov.br Página de Internet

Facebook LinkedIn

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone Principal Telefone (11)3272-0460

Contrato Social

Informações do Capital

Objetivo Social
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS DESCARTAVEIS, EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E
MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES, COSMETICOS E SANEANTES DOMISSANITARIOS EM
GERAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO.

Quadro Societário

CPF 298.238.928-22 O Sócio é Administrador

Nome PAULO HENRIQUE DI ROCCO SANTOS

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: 05/06/2020 às 12:37:46 Página 1 de 3
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Participação Societária (%) 90,00

CPF 879.521.068-72 O Sócio é Administrador

Nome Lucas Massato Yashiro

Participação Societária (%) 10,00

Administrador(es)

Nome PAULO HENRIQUE DI ROCCO SANTOS

CPF 298.238.928-22 Cargo SOCIO-administrador

Nome Lucas Massato Yashiro

CPF 879.521.068-72 Cargo socio administrador

Representante(s) Legal(is)

Nome PAULO HENRIQUE DI ROCCO SANTOS

CPF 298.238.928-22 Tipo de Assinatura Isoladamente

Representante(s) no CAGEF

CNAE / Linha de Fornecimento

Atividades Econômicas – Código e Descrição CNAEs

CNAE Descrição

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Linhas de Fornecimento

Código Descrição Tipo de Linha

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 Situação do Documento Validade

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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• Habilitação Jurídica

Declaração de menores e fato superveniente Aceito

Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de
pequeno porte)

Aceito

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

Aceito

Cédula de Identidade do(s) Sócio (s)/Administrador (es)/Representante(s)
legal(is)

-

• Documentos
• Regularidade Fiscal Básica

Situação do Documento Validade

Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS) Aceito 09/07/2020

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

Aceito 22/06/2011

CPF dos diretores/gerentes/administradores Aceito

Inscrição no CNPJ Aceito

Certidão Negativa de Débito - INSS (Fazenda Federal) Aceito 18/03/2015

• Documentos
• Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista

Situação do Documento Validade

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

Aceito

• Documentos
• Qualificação Econômico-Financeira

Situação do Documento Validade

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

Aceito 30/04/2012

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

Aceito 07/08/2011

Dados da Unidade Cadastradora Atual

Código da Unidade

Sigla

Nome

Endereço

Telefone

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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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Rodovia Papa João Paulo II, S/N - Prédio Minas, 6º Andar, - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 

Telefone:   - www.policiamilitar.mg.gov.br
  

MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 1250.01.0002574/2020-98

  

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO NºXXXXXXX, DE
COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DO CENTRO DE
SERVIÇO COMPARTILHADO
DE SAÚDE DA PMMG E A
EMPRESA TECNO 4
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI , NA FORMA ABAIXO:

                                                                                     

A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ sob o n° 16.695.025/0001-97,
por meio do Centro de Serviços Compartilhados de Saúde, com sede no(a) Rua Pacifico
Mascarenhas, S/N°, Santa Efigênia. CEP: 32.260-010, na cidade de Belo Horizonte - MG
Estado de Minas Gerais, endereço de correio eletrônico: licitasaude@pmmg.mg.gov.br,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. George Luiz de
Matos, Ten Cel PM,  inscrito no CPF sob o nº 004.008.136-29 e a empresa Tecno4 Produtos
Hospitalares Eireli.,   endereço de correio eletrônico: e-mail:licitacao@tecno4.com.br;
inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número
04.124.669/0001-46, com sede a Rua Backer, nº. 89 - Cambuci –S P –CEP 01541-000 -
Tel/Fax: 3399 4482 / 3272 0460  , neste ato representado pelo Sra. Cristiane Ribeiro Trindade,
RG:22.827.761-9, portadora do CPF nº CPF:128.053.908-90, doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do Processo de
Dispensa de Licitação     /2020, Processo de Compras N°       /2020, que será regida pela Lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória 926/2020, com suas alterações
posteriores, aplicando-se ainda, a Lei 8.666/1993 e o Decreto nº 113/2020 no que couber, as
demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é a aquisição de FILTRO PARA SISTEMA
RESPIRATÓRIO visando proteger da infecção por COVID-19 os profissionais e usuários
do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, conforme especificações, exigências
e quantidades estabelecidas  no Termo de Referência e proposta comercial.

1.2. Este instrumento de Contrato vincula-se à Proposta Comercial e ao Termo
de Referência, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

LOTE
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL 
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ÚNICO
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO FORNECIMENTO QUANTIDADE UNITÁRIO

(R$)
TOTAL 
(R$)

1

 

FILTRO PARA SISTEMA
RESPIRATORIO - APLICACAO:
PERMUTADOR DE UMIDADE
PARA TRAQUEOSTOMIA; TIPO:
COM CONEXAO PARA
TRAQUEOSTOMIA E TUBO
ENDOTRAQUEAL; COM
ENTRADA PARA OXIGENIO
SUPLEMENTAR COM
CAPACIDADE PARA
AQUECER, UMIDIFICAR E
FILTRAR O AR INSPIRADO.
DEVE POSSUIR ABERTURA
PARA ASPIRACAO EM
PACIENTES
TRAQUEOSTOMIZADOS EM
RESPIRACAO ESPONTÂNEA.
PRODUTO NAO ESTERIL, USO
UNICO.

MARCA/MODELO: TRACH VENT
-GIBECK

UNIDADE        200 R$ 22,44 R$4.488,00

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1.  Este contrato terá vigência de 3 (três) meses, podendo ser prorrogado,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência
de saúde pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a
qualquer tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência
fundada na pandemia de coronavírus. (dado o caráter de emergência e calamidade pública
existentes no Estado de Minas Gerais e no mundo e às dificuldades de obtenção dos
insumos tratados neste termo).

3. CLÁUSULA TERCEIRA –  DO PREÇO
3.1. O valor total do presente Contrato é de R$4.488,00 ( quatro mil, quatrocentos
e oitenta e oito reais), para o lote único.

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta
da dotação orçamentária, e daquelas que vierem a substituí-las: 1251 10 302 037 2023
0001 339030 10 0 49 2.

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no Termo de Referência.

6.   CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data de
apresentação da proposta.

6.2. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
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reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12
meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade. 

6.2.1. O direito a que se refere o item 6.2 deverá ser efetivamente
exercido mediante pedido formal da contratada até 180 dias após o atingimento do
lapso de 12 meses a que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do
direito ao seu exercício. 

6.3. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado
pela contratada.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO, ENTREGA E  DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

7.1. A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo
de Referência, inclusive no tocante a prazos.

 

8. CLÁUSULA OITAVA -  DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada na forma estabelecida no
Termo de Referência.

 

9. CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
9.1. O regime de execução do objeto a ser executado pela CONTRATADA e os
materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 
10.1. Garantia mínima de 12 (doze) meses do(s) equipamento(s) descrito(s) no
lote único, a contar do recebimento definitivo, responsabilizando-se pela substituição dos
mesmos durante o período de garantia, conforme inserida na proposta da contratada.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E
DA CONTRATADA

11.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - DA FRAUDE E  DA CORRUPÇÃO
12.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.

12.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o
mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência
desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

12.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público
no processo de licitação ou execução do contrato;

12.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
contratante;

12.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento
do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais
não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

12.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;
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12.2.5. “prática obstrutiva” significa:

12.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigação do contratante ou outro órgão de
Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigação; ou

12.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

12.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente,
envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o
procedimento licitatório.

12.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada
à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ANTINEPOTISMO
13.1. É vedada a utilização, na execução do objeto deste contrato, de empregado que
seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
no órgão Contratante.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3. Indenizações e multas.

15.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.

15.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

15.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES
16.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo no art.4º-
I da Lei nº 13.979/2020, desde que devidamente motivado e autorizado pela
autoridade competente. 

16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 13.979/2020 e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
18.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa
de Minas Gerais, correrá às expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal
8.666/93 de 21/06/1993.
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
 

E, assim justas e avençadas, as partes firmam este contrato eletronicamente, para os
devidos efeitos legais.

 

 

Ten Cel. PM. George Luiz de Matos
Chefe do CSC/Saúde

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Cristiane Ribeiro Trindade
Representante Legal

Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli

Pâmela Michelle de Medeiros
OAB/MG 150885

Assessoria Jurídica – CSC-Saúde

 

Documento assinado eletronicamente por Pamela Michelle de Medeiros, Assessora
Jurídica, em 17/06/2020, às 09:04, 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
15205054 e o código CRC F6B96FD4.

Referência: Processo nº 1250.01.0002574/2020-98 SEI nº 15205054
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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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 22/05/2020  9878065 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   1236071  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 21/05/2020,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 TECNO4   PRODUTOS   HOSPITALARES   EIRELI  ,   CNPJ:   04.124.669/0001-46,   conforme   indicação 
 constante do pedido de certidão.*************************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais   do 
 Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e   às 
 filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes   do 
 nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 22 de maio de 2020. 

                9878065 
 PEDIDO N°:  
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.124.669

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 25791577

Data e hora da emissão 22/05/2020 14:25:48 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Prefeitura Municipal de SÃO PAULO

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CMVS: 355030801-469-000046-1-8 DATA DE VALIDADE: 09/04/2023

Nº PROCESSO:
Nº PROTOCOLO: 6018.2019/0078272-8 Data do Protocolo: 06/11/2019
SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE DIVERSAS CLASSES DE
PRODUTOS

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4693-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA
DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA: TECNO4
CNPJ / CPF: 04.124.669/0001-46
LOGRADOURO:  R. BACKER NÚMERO: 89
COMPLEMENTO:
BAIRRO: CAMBUCI
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
CEP: 01541-000 UF: SP
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: LUCAS MASSATO YASHIRO
CPF: 87952106872 CONSELHO REGIONAL: N/A
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF: SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CHRISTIANE OSHIRO YAMADA
CPF: 31320720870 CONSELHO REGIONAL: CRF
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 45957 UF: SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO: LISA SATSUKI OGAWA MENEZES
CPF: 30240331818 CONSELHO REGIONAL: CRF
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 40.329 UF: SP
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LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CMVS: 355030801-469-000046-1-8 DATA DE VALIDADE: 09/04/2023

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

COSMÉTICO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

IMPORTAR

TRANSPORTAR

MEDICAMENTO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTAR

PERFUME

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

IMPORTAR

TRANSPORTAR

PRODUTO DE HIGIENE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

IMPORTAR

TRANSPORTAR

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

IMPORTAR

TRANSPORTAR

SANEANTE DOMISSANITÁRIO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

IMPORTAR

TRANSPORTAR

CATEGORIA:
COSMÉTICOS

CATEGORIA: DEMAIS CATEGORIAS

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO PAULO
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO
SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS
EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS
ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS
LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA
PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SÃO PAULO 09/04/2020
LOCAL DATA DE DEFERIMENTO AUTORIDADE SANITÁRIA

CIENTES:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DATA DE CIÊNCIA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DATA DE CIÊNCIA
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LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CMVS: 355030801-469-000046-1-8 DATA DE VALIDADE: 09/04/2023
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Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli                    Rua Backer, nº.  89 
CNPJ 04.124.669/0001-46             Cambuci – SP – CEP 01541-000 
Insc. Est. 116.027.517.110                        Tel/Fax: 3399 4482 / 3272 0460 
 

São Paulo, 26 de maio de 2020. 
 
 
 

A 

HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS 
 
REF.: COTAÇÃO  
 
Conforme solicitado, segue nossa proposta de fornecimento, para análise e apreciação: 
 

Item Descrição do Material Qtde   Valor Unt.  Valor Total 

1 FILTRO UMIDIFICADOR HIGROSCÓPICO - 

APLICACAO: PERMUTADOR DE UMIDADE COM 
CONEXÃO PARA TRAQUEOSTOMIA E TUBO 

ENDOTRAQUEAL; TIPO: FILTRO PARA 
TRAQUEOSTOMIA COM ENTRADA PARA 
OXIGÊNIO SUPLEMENTAR COM CAPACIDADE 

PARA AQUECER, UMIDIFICAR E FILTRAR O AR 
INSPIRADO. DEVE POSSUIR ABERTURA PARA 

ASPIRAÇÃO EM PACIENTES 
TRAQUEOSTOMIZADOS EM RESPIRAÇÃO 
ESPONTÂNEA. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, USO 

ÚNICO.  
 
MARCA/MODELO: TRACH VENT - GIBECK  
 

200  R$ 22,44  R$ 4.488,00 

 
 
 

Condições: 

 

 Pedido mínimo: R$ 600,00 (Seiscentos reais) 

 Validade da Proposta: 60(sessenta dias) 

 Entrega: 5 dias. 

 Prazo de pagamento: 30 (trinta dias) dias 

 Frete e Imposto: CIF 

 Banco do Brasil Agencia: 5853-x – c/c: 8662-2 

 

 
 
 
Cristiane Ribeiro Trindade 
RG: 22.827.761-9 
CPF: 128.053.908-90 
Telefone:3399-4482 
e-mail: licitacao@tecno4.com.br 
Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli. 
Departamento de Licitação  
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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

 
Belo Horizonte, 08 de junho de 2020.

  

PEDIDO REGULAR

Ao Sr Cel PM Diretor de Saúde
 

ASSUNTO: Aquisição de FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATÓRIO visando proteger da
infecção por COVID-19 os profissionais e usuários do Hospital da Polícia Militar de Minas
Gerais - HPM, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas  no Termo de
Referência e anexos.

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 13799116 que dispõe
sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, devido a pandemia mundial de doença
infecciosa viral respiratória - COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2,
visando a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos a saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro
de 2020, faz-se necessária a aquisição do material médico - filtro para sistema respiratório -
com o objetivo de proteger da infecção por COVID-19 os profissionais e usuários do HPM.

O filtro umidificador higroscópico para traqueostomia é um filtro trocador de calor e umidade
que aquece e umidifica o ar inspirado e permite a aspiração de secreções sem a retirada do
dispositivo, além de possuir entrada para oxigênio suplementar, o que reduz a geração de
aerossóis e consequentemente a contaminação dos profissionais e do ambiente. Conforme
notas técnicas da AMIB - Associação de Medicina Intensiva Brasileira, eventos
SEI! 14817149, 14817746, trata-se de uma alternativa adequada para evitar a aerossolização
gerada pelo uso da máscara de traqueostomia na retirada da ventilação mecânica dos
pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19.

Considerando a urgência em saúde pública, a urgente necessidade de prevenir o contágio
através de aerossóis no atendimento de pacientes traqueostomizados, a inexistência de Atas
de Registro de Preços ou outros processos licitatórios no âmbito da administração estadual,
pois o material tem baixa demanda em situações em que não há epidemia por vírus
respiratórios, a escassez de materiais médicos provocada pela alta na demanda e dificuldade
de importação, decidiu-se pela aquisição de insumos do fornecedor a fim de garantir a
proteção à vida de pacientes e de profissionais que se arriscam para combater uma doença
que tem causado estragos de repercussão mundial, causando 26 mil mortes no Brasil até a
data de 28 de maio de 2020 (evento SEI! 14817761).

Desta forma, a aquisição será realizada em questão, sendo desconsiderados preços de
contratações similares ou bancos ou sítios oficiais, uma vez tratar-se de situação emergencial,
nos termos da Medida Provisória nº 926 de de 20 de março de 2020. Fato é que, neste
momento, há a necessidade de obtenção do material, cada vez mais escasso em todo território
brasileiro e no resto do mundo e cuja falta traz riscos concretos à vida de pacientes,
profissionais de saúde e demais agentes públicos. Se nos embasássemos por preços
registrados ou em atas para contratar, não conseguiríamos licitar, como se sabe da ausência de
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cotações das principais empresas do mercado. Sendo assim, fica demonstrada a ausência de
uso de outros meios de obtenção de preços de referência por se tratar de produto escasso no
mercado, em que há verdadeira batalha para garantir o abastecimento em todo território
nacional.

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 16/06/2020, às 10:52, 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
15152058 e o código CRC 5F50CA68.
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Referência: Processo nº 1250.01.0002574/2020-98 SEI nº 15152058
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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 TECNO4
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ: 04.124.669/0001-46, cujo objeto é a
Aquisição de FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATÓRIO visando proteger da infecção por
COVID-19 os profissionais e usuários do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM,
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas  no Termo de Referência e
anexos, 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 339030 10 0 49 2, Fonte 0.49.2, tendo esta saldo suficiente para
cumprir o valor total da contratação de R$ 4.488,00 ( quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito
reais).

 

 

Belo Horizonte, 08 de junho 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 16/06/2020, às 10:53, 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
15204036 e o código CRC 5B50B5AF.

Referência: Processo nº 1250.01.0002574/2020-98 SEI nº 15204036
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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. 46/2020

Belo Horizonte, 09 de junho 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 1250.01.0002574/2020-98

 
Senhora Diretora,

 

A Seção de Almoxarifado, solicitou a Aquisição de A aquisição de aquisição de FILTRO
PARA SISTEMA RESPIRATÓRIO visando proteger da infecção por COVID-19 os profissionais e
usuários do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas  no Termo de Referência e proposta comercial, e  tal objeto será fornecido
pela empresa Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli., inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
– CNPJ – sob o número 04.124.669/0001-46.

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 16/06/2020, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

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
15221016 e o código CRC C0A164B4.

Referência: Processo nº 1250.01.0002574/2020-98 SEI nº 15221016

Rodovia Papa João Paulo II, S/N - Prédio Minas, 6º Andar  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP �
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Procedência:

Interessado:

Número: 84/2020

Data: 16/06/2020

Classificação Temática:

Precedentes:

Ementa: PARECER JURIDICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - COVID-19

Referências normativas:

 

 

DIRETORIA DE SAÚDE

CSC – SAÚDE

ASSESSORIA JURÍDICA

 

 

 

 

AO SR. ORDENADOR DE DESPESAS, GEORGE LUIZ DE MATOS, TEN CEL PM

 

 

 

Parecer nº 84/2020 Ass-Jur/CSC-SAÚDE
Assunto: Parecer Jurídico.

Referência: Análise de Processo de Dispensa de Licitação n° SEI 1250.01.0002574/2020-98
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I – CONSULTA

 

Trata-se, o presente parecer, de análise de Processo de Dispensa de Licitação expedido pelo
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, tendo como objeto a aquisição de FILTRO PARA
SISTEMA RESPIRATÓRIO visando proteger da infecção por COVID-19 os profissionais e
usuários do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM para execução no exercício de
2020, conforme melhor descrito no processo em análise.

 

A necessidade da presente contratação foi justificada pela equipe assessorada, conforme se
observa abaixo:

 

 

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 13799116 que dispõe sobre
medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais, devido a pandemia mundial de doença infecciosa viral
respiratória - COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2, visando a
necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos a saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020,
faz-se necessária a aquisição do material médico - filtro para sistema respiratório - com o objetivo
de proteger da infecção por COVID-19 os profissionais e usuários do HPM.

O filtro umidificador higroscópico para traqueostomia é um filtro trocador de calor e umidade que
aquece e umidifica o ar inspirado e permite a aspiração de secreções sem a retirada do
dispositivo, além de possuir entrada para oxigênio suplementar, o que reduz a geração de
aerossóis e consequentemente a contaminação dos profissionais e do ambiente. Conforme notas
técnicas da AMIB - Associação de Medicina Intensiva Brasileira, eventos
SEI! 14817149, 14817746, trata-se de uma alternativa adequada para evitar a aerossolização
gerada pelo uso da máscara de traqueostomia na retirada da ventilação mecânica dos pacientes
com suspeita ou diagnóstico de COVID-19.

Considerando a urgência em saúde pública, a urgente necessidade de prevenir o contágio através
de aerossóis no atendimento de pacientes traqueostomizados, a inexistência de Atas de Registro
de Preços ou outros processos licitatórios no âmbito da administração estadual, pois o material
tem baixa demanda em situações em que não há epidemia por vírus respiratórios, a escassez de
materiais médicos provocada pela alta na demanda e dificuldade de importação, decidiu-se pela
aquisição de insumos do fornecedor a fim de garantir a proteção à vida de pacientes e de
profissionais que se arriscam para combater uma doença que tem causado estragos de
repercussão mundial, causando 26 mil mortes no Brasil até a data de 28 de maio de 2020
(evento SEI! 14817761).

Desta forma, a aquisição em questão será realizada, sendo desconsiderados preços de
contratações similares ou bancos ou sítios oficiais, uma vez tratar-se de situação emergencial, nos
termos da Medida Provisória nº 926 de de 20 de março de 2020. Fato é que, neste momento, há a
necessidade de obtenção do material, cada vez mais escasso em todo território brasileiro e no
resto do mundo e cuja falta traz riscos concretos à vida de pacientes, profissionais de saúde e
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demais agentes públicos. Se nos embasássemos por preços registrados ou em atas para
contratar, não conseguiríamos licitar, como se sabe da ausência de cotações das principais
empresas do mercado. Sendo assim, fica demonstrada a ausência de uso de outros meios de
obtenção de preços de referência por se tratar de produto escasso no mercado, em que há
verdadeira batalha para garantir o abastecimento em todo território nacional.

 

 

Esse é o breve relatório.

 

 

II – 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 e seus anexos 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
exclusiva da Administração.
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III – ANÁLISE

 

III.1 – DO CONTEXTO – PANDEMIA COVID-19

 

A presente demanda é decorrente da situação emergencial causada pela pandemia do COVID-
19. O momento em questão é de grande gravidade sendo que para lidar com tal emergência, foi
editada a Lei nº 13.979/2020 para dispor "sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto
de 2019", sendo posteriormente decretado o estado de calamidade pública, o que frisa a situação
de emergência vivenciada.

 

É certo que todas as esferas dos poderes estão se esforçando para conter o avanço da pandemia
da Covid-19, evitando assim, o colapso da saúde pública.

 

Assim, o mencionado diploma legal contém expressa previsão de dispensa de 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".

 

 

III.2 – DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

A regra geral para a celebração de contratos com a Administração Pública é a de precedência de
licitação, conforme preconizado pela Constituição Federal:

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

 

A mencionada ressalva legal encontra respaldo na Lei Geral de Licitações, que prevê os casos
em que se admite a contratação direta, podendo a licitação ser dispensada ou inexigível.

 

O caso em tela diz respeito a contratação por Dispensa de Licitação, tratada no art. 4º da Lei
13.979/20:
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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.

§ 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)

 

Entende-se tratar de criação de nova modalidade de contratação direta contemplada em lei
específica, exclusivamente relacionada à pandemia e adstrita ao prazo em que ocorrer a
emergência em saúde pública.

Em sendo assim, conquanto muito se assemelhem à dispensa emergencial do art. 24, IV, da Lei
nº 8.666/1993, as contratações emergenciais lastreadas na presente lei não se circunscrevem ao
período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do fato emergencial.

De acordo com as diretrizes firmadas na Lei nº 13.979/2020, fixou-se que tais contratações
seriam realizadas por dispensa de licitação, e atendendo a determinados elementos, a saber:

a) A dispensa de licitação fundamentada na Lei nº 13.979/2020 destina-se, exclusivamente, à
aquisição de bens, serviços e insumos de saúde que tenham por finalidade o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.

b) A eficácia do dispositivo é temporária, limitando-se ao período enquanto perdurar a
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de modo
que cessada a emergência de saúde, dado a ser aferido concretamente no contexto fático da
unidade federativa que aplicaria a norma, inviável se tornará a realização de dispensa de licitação
por tal fundamento.

c) As contratações e aquisições realizadas com base no dispositivo deverão ser 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 12.527/2011 (LAI), 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.

Importante salientar, ainda, que nada obstante o permissivo legal para a dispensa de licitação nas
aquisições destinadas ao enfrentamento da COVID-19, deve o gestor público sempre observar os
princípios que lhe são impostos pelo art. 37 da Constituição Federal, bem como aqueles previstos
na Lei Federal nº 8.666/1993.

Vê-se que os parâmetros legais fixados para a contratação direta foram atendidos, sendo que há
evidência de se tratar de aquisição para enfrentamento da Covid-19.
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III.3 –  DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS NO ART. 26 DA LEI 8.666/93.

 

Ultrapassada a questão referente à possibilidade jurídica de contratação por dispensa, cumpre
analisar as exigências formais presentes no art. 26 da Lei Geral de Licitações, senão vejamos:

 

Art. 26. omisses

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste
artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança
pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III- justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

 

A situação emergencial se deve à pandemia do Covid-19, conforme já explanado em tópico
próprio.

 

No que se refere à razão da escolha do fornecedor ou executante, essa se deu mediante a
consulta de preços dos possíveis fornecedores, sendo escolhido aquele que apresentou o menor
preço e menor prazo de entrega.

 

Com relação à necessária justificativa do preço, trata-se de um dever imposto ao Administrador,
que tem por finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo por
consequência, probidade e moralidade ao ato, constando no processo os preços de diversos
fornecedores.

 

Havendo dúvida quanto ao conteúdo de algum documento apresentado na licitação é dever e
responsabilidade exclusiva do ente licitante buscar, junto às autoridades competentes ou aos
entes privados emissores, os devidos esclarecimentos.

 

Portanto, no que tange às exigências insertas no art. 26 da Lei nº 8.666/93, entende-se que elas
foram devidamente cumpridas no presente feito, cabendo ao órgão observar, no momento
oportuno, aquelas relativas à ratificação e publicação do ato.

Parecer Jurídico 84/2020 (15371129)         SEI 1250.01.0002574/2020-98 / pg. 162



 

 

 

 

III.4 – DAS DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS

Destaca-se que foi apresentada a declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, nos
termos dos art. 7º, §2º, III c/c art. 14 e o caput do art. 38 da Lei nº 8.666/93, bem como a do art. 16,
da Lei Complementar nº 101/2000.

No que diz respeito as declarações e certidões de regularidade, estas foram apresentadas,
devendo ser observados os prazos de validade até o momento da contratação com a empresa.

Assim, conclui-se, quanto as formalidades legais que os requisitos inerentes foram cumpridos no
presente feito, devendo observar detidamente a validade das certidões apresentadas.

 

III.5 – DAS MINUTAS

O projeto básico/termo de referência, devidamente aprovado pela autoridade competente,
constitui documento inaugural da contratação, na medida em que se presta à orientação do futuro
contratado, com relação àquilo que deverá fornecer, assim como da própria Administração, que
com ele define exatamente as necessidades a serem atendidas mediante a celebração do ajuste.

No caso específico dos autos, o termo de referência foi anexado ao processo. Apesar de se tratar
de documento extremamente técnico, cuja avaliação cabe, em última instância, ao próprio órgão
assistido, ele contém as previsões necessárias, atendendo às prescrições legais pertinentes.
Ressalta-se ainda, que a Lei nº 13.979/2020 permitiu o uso de Termo de Referência simplificado.

Menciona-se que no caso dos autos, a autoridade assessorada apresentou minuta do contrato.
Em relação a esse instrumento, nota-se que cumpriu as determinações legais.

Quanto ao mais, por se enquadrar aos ditames legais, nada mais a ponderar.

 

 

IV – CONCLUSÃO

 

 

Ante o exposto, atendendo ao disposto no art. 26, da Lei 8.666/1993 e art. 4º da Lei nº
13.979/2020, APROVO o Processo de Dispensa de Licitação nº SEI 1250.01.0002574/2020-98,
por estar em consonância com os dispositivos legais de regência.

 

Ressalte-se que o presente arrazoado tem caráter meramente opinativo, não vinculando o
administrador em sua decisão, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no
Mandado de Segurança nº 24.078, rel. Ministro Carlos Velloso.
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“Sem prejuízo de opinião em contrário, é o parecer à consideração superior”.

 

Belo Horizonte, 16 de junho de 2020.

 

PÂMELA MICHELLE DE MEDEIROS

ASSESSORA JURÍDICA

OAB/MG 150.885

 

 

 

        

          

Aprovado em: 16/06/2020

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Pamela Michelle de Medeiros, Assessora
Jurídica, em 16/06/2020, às 17:44, 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
15371129 e o código CRC 881F724C.

Referência: Processo nº 1250.01.0002574/2020-98 SEI nº 15371129
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

HIPÓTESE: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; Decreto NE nº
113, de 13 de março 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 causada pelo
agente Coronavírus - COVID-19;

 

OBJETO: Aquisição de filtro para sistema respiratório visando a proteção dos profissionais e
usuários do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais – HPM contra a infecção por COVID-19,
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (ID
13799118);

 

BENEFICIÁRIA: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES Eireli, sediada na Rua Backer,
nº. 89, Cambuci/SP, CEP 01541-000, inscrita no CNPJ nº 04.124.669/0001-46;

 

VALOR TOTAL: R$ 4.488,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.10.0.49.2
                                      

VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a qualquer
tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência fundada na
pandemia do coronavírus.

 

 

 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2020.

 

 

 

EUGÊNIO PASCOAL DA CUNHA VALADARES, CEL PM
Diretor de Saúde da PMMG
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Documento assinado eletronicamente por Eugênio Pascoal da Cunha Valadares,
Coronel PM, em 23/06/2020, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15714968 e o código CRC B3E9E539.

Referência: Processo nº 1250.01.0002574/2020-98 SEI nº 15714968
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Militar de Minas Gerais�
Diretoria de Saúde da PMMG

 

Ofício PMMG/DS nº. 38/2020

Belo Horizonte, 23 de junho 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, com fundamento no artigo 4º, da Lei
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, na
Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre procedimentos para
aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde,
para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares e no Decreto NE nº 113 de 13 de
março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e
contingenciamento, visando a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública.

 

 A situação de urgência foi justificada em razão da necessidade de prevenir o
contágio através de aerossóis no atendimento de pacientes traqueostomizados, bem como a
preservação da saúde e integridade física de pacientes e de profissionais que se arriscam para
combater uma doença que tem causado estragos de repercussão mundial e muitas mortes. Foi
considerada, também, a inexistência de Atas de Registro de Preços ou outros processos
licitatórios no âmbito da administração estadual, a escassez de materiais médicos provocada
pela alta na demanda e dificuldade de importação.
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 A Unidade Executora fundamentou a dispensa de licitação pelos seguintes
argumentos:

 

 [...] a aquisição em questão será realizada, sendo desconsiderados
preços de contratações similares ou bancos ou sítios oficiais, uma vez
tratar-se de situação emergencial, nos termos da Medida Provisória nº 926
de de 20 de março de 2020. Fato é que, neste momento, há a necessidade
de obtenção do material, cada vez mais escasso em todo território
brasileiro e no resto do mundo e cuja falta traz riscos concretos à vida de
pacientes, profissionais de saúde e demais agentes públicos. Se nos
embasássemos por preços registrados ou em atas para contratar, não
conseguiríamos licitar, como se sabe da ausência de cotações das
principais empresas do mercado. Sendo assim, fica demonstrada a
ausência de uso de outros meios de obtenção de preços de referência por
se tratar de produto escasso no mercado, em que há verdadeira batalha
para garantir o abastecimento em todo território nacional [...]

 

Atenta-se que a escolha da empresa foi baseada na sua capacidade de atender à
situação de emergência, a observância a todas as especificações técnicas e exigências,
descritas no Termo de Referência, bem o prazo de entrega necessário.

 

Ressalta-se que foi realizada a pesquisa de preços, com a solicitação de
orçamento a várias empresas, sendo que apenas a TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES
Eireli  atendeu a todas as exigências e especificações, comprovando, ainda, os o menor preço
praticado no mercado.

 

Por fim, verifica-se que todos os ritos legais procedimentais foram 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 Dispensa de Licitação, anexo, seja devidamente
ratificado.

   

Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.

 

Respeitosamente,

 

 

EUGÊNIO PASCOAL DA CUNHA VALADARES, CEL PM
Diretor de Saúde da PMMG

  

Documento assinado eletronicamente por Eugênio Pascoal da Cunha Valadares,
Coronel PM, em 23/06/2020, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Ofício 38 (15716522)         SEI 1250.01.0002574/2020-98 / pg. 168

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=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
15716522 e o código CRC 929399E0.

Referência: Processo nº 1250.01.0002574/2020-98 SEI nº 15716522

Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4001  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630900�
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

INTERESSADO: Hospital da Polícia Militar (HPM)
 

BENEFICIÁRIA: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES Eireli, sediada na Rua Backer,
nº. 89, Cambuci/SP, CEP 01541-000, inscrita no CNPJ nº 04.124.669/0001-46;

 

HIPÓTESE: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; Decreto NE nº
113, de 13 de março 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 causada pelo
agente Coronavírus - COVID-19;

 

OBJETO: Aquisição de filtro para sistema respiratório visando a proteção dos profissionais e
usuários do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais – HPM contra a infecção por COVID-19,
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (ID
13799118);

 

VALOR TOTAL: R$ 4.488,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.10.0.49.2
                                      

VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a qualquer
tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência fundada na
pandemia do coronavírus.

 

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 24, inciso IV,
da Lei nº 8.666/1993, RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação do HPM.
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Belo Horizonte, 23 de junho de 2020.

 

 

 

RODRIGO SOUSA RODRIGUES, CEL PM
Comandante-Geral da PMMG

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Sousa Rodrigues, Coronel, em
25/06/2020, às 14:49, 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
15716934 e o código CRC 94AE5F40.

Referência: Processo nº 1250.01.0002574/2020-98 SEI nº 15716934
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 27 de Junho de 2020 – 15 
Extrato do CONVÊNIO nº 1491000415/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
ITACARAMBI . Objeto: Aquisição de 01 veículo motor mínimo 1.0, 
no mínimo 04 portas Zero KM, combustível álcool/Gasolina, mínimo 
75 cv de potência . valor do repasse: r$ 54 .714,01 . valor da Contrapar-
tida: r$ 552,66 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 
0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 26/06/2020 . vigência: 365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000417/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL 
DE MÁRIO CAMPOS . Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo pas-
seio, zero km, 5 lugares, 04 portas, potência 116 cv injeção multiponto, 
sequencial, turbo resfriador de ar, transmissão manual, airbag, suspen-
são dianteira, direção elétrica e ar condicionado . valor do repasse: r$ 
55 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 1 .390,98 . Dotação orçamentária 
Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 
26/06/2020 . vigência: 365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000423/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
RUBELITA . Objeto: Aquisição de 01 veículo motor mínimo 1.6, no 
mínimo 04 portas, zero km, combustível álcool/Gasolina, mínima de 
75 Cv de potência . valor do repasse: r$ 55 .000,00 . valor da Con-
trapartida: r$ 2 .860,00 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 
24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 26/06/2020 . vigência: 
365 dias .
Extrato do CONVÊNIO nº 1491000425/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
SENADOR JOSÉ BENTO . Objeto: Aquisição de 01 micro ônibus com 
capacidade mínima de 29 lugares mais motorista, zero km com 4 cilin-
dros, potência mínima 150 cv, PTB 7000 KG . valor do repasse: r$ 
200 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 151 .800,00 . Dotação orçamen-
tária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assina-
tura: 26/06/2020 . vigência: 365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000436/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
MARTINS SOARES . Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo caminhão 
4x2, zero km, com 4 cilindros, PBT 10.600 KG, potência mínima 175 
cv, equipado com compactador de lixo 6 m³. Valor do Repasse: R$ 
250 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 61 .333,33 . Dotação orçamen-
tária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assina-
tura: 26/06/2020 . vigência: 365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000439/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
SENHORA DOS REMÉDIOS . Objeto: Aquisição de caminhão, 4x2, 
0km, cabine curta, potência mínima de 175cv, 4 cilindros, PBT mínimo 
de 8.300kg, equipado com Caçamba Compactadora de lixo de 6m³ no 
mínimo . valor do repasse: r$ 252 .602,00 . valor da Contrapartida: r$ 
9 .398,00 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 
4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 26/06/2020 . vigência: 365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000441/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL 
DE LEOPOLDINA . Objeto: Aquisição de 01 veículo zero km, motor 
mínimo 1 .0, mínimo 04 portas, capacidade para 05 lugares . valor do 
repasse: r$ 55 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 3 .596,33 . Dotação 
orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . 
Assinatura: 26/06/2020 . vigência: 365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000479/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL 
DE ASTOLFO DUTRA . Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo 
mini van, capacidade de no mínimo 7 lugares, 0 km, potência mínima 
1.4, flex Valor do Repasse: R$ 82.000,00. Valor da Contrapartida: R$ 
1 .500,00 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 
4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 26/06/2020 . vigência: 365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000480/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL 
DE PALMA . Objeto: Aquisição de 01 veículo motor mínimo 1.0, 
no mínimo 04 portas Zero KM, capacidade para 5 lugares . valor do 
repasse: r$ 53 .653,83 . valor da Contrapartida: r$ 1 .346,17 . Dotação 
orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . 
Assinatura: 26/06/2020 . vigência: 365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000489/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
FRANCISCO SÁ . Objeto: Aquisição de 01 veículo zero km, motor 
mínimo 1 .0, mínimo 04 portas, mínimo 75 cv de potência, combus-
tível álcool/gasolina . valor do repasse: r$ 50 .950,00 . valor da Con-
trapartida: r$ 1 .500,00 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 
24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 26/06/2020 . vigência: 
365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000440/2020. Partícipes: SECRE-
TArIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICI-
PAL DE ForMIGA  . objeto: Pavimentação asfáltica em Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ de 1074,00m², execução de 
162,00m de rede de drenagem D=600mm, 84,00m de rede D=400mm, 
06 poços de visita DN600, 12 bocas de lobo dupla tipo B, 351,00m 
de sarjeta de concreto urbano, 351,00m de meio fio de concreto pré 
moldado MFC-01 (12x16,7x35)cm, 169,00m de linha de resina acrí-
lica e=0,06mm l=0,08m e 64,00m de linha de resina acrílica e=0,06mm 
l=0,30m na rua vereador João Correa da Costa - Bairro Planalto . valor 
do repasse: r$ 200 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 1 .678,43 . Dota-
ção orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 
8 . Assinatura: 26/06/2020 . vigência: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000443/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
SÃo JoSÉ Do JACurI  . objeto: recapeamento asfáltico em Con-
creto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ de 4.000,00m² e execu-
ção de 1 .713,00m de linha de resina acrílica e=0,06mm l=0,10m na 
estrada vicinal localizada no Morro da Bucaína . valor do repasse: r$ 
100 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 17 .462,32 . Dotação orçamen-
tária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assina-
tura: 26/06/2020 . vigência: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000450/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
ESPINoSA  . objeto: reforma da Praça do Alto São João com área 
de 1 .306,86m² localizada na rua Nicolau Tolentino - Bairro Alto São 
João . valor do repasse: r$ 149 .919,35 . valor da Contrapartida: r$ 
1 .514,33 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 
4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 26/06/2020 . vigência: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000405/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL 
DE TIMÓTEO . Objeto: ?Aquisição e instalação de ?playground? de 
madeira completo duplo fabricado com eucalipto tratado composto de: 
02 plataformas com telhado, 02 escaladas de corda, 02 rampas de esca-
lada, 02 escadas de acesso, 02 escorregadores, 02 balanços com dois 
lugares, 02 pontes pênseis; 01 gangorra tripla 03 (pranchas), 01 balanço 
cavalinho ?upa upa? duplo; 01 escada trepa trepa; 01 balanço de 04 
lugares em aço; 01 ?playground? ponte; 01 cúpula em eucalipto tratado; 
a serem instalados, na rua Trinta e Sete, s/nº, Praça Pioneiros, Bairro 

vila dos Técnicos no município de Timóteo? . valor do repasse: r$ 
47 .750,00 . valor da Contrapartida: r$ 3 .450,00 . Dotação orçamentária 
Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 
26/06/2020 . vigência: 545 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000399/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
IPABA  . objeto: Pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso usi-
nado a Quente - CBUQ de 1.483,07m² e execução de 412,20m de sar-
jeta de concreto - 25x7cm nas Ruas Geraldo Pereira e José Martins - 
Centro . valor do repasse: r$ 100 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 
14 .015,31 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 
4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 26/06/2020 . vigência: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000418/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
MEDINA . Objeto: Calçamento de 1.093,00m² em bloquete -E=8cm- 
FCK=35MPA, execução de 430,00m de sarjeta de concreto urbano 
(scu), tipo 1, com FCK 15 MPA, largura de 50cm com inclinação de 
3% e instalação de 460,00 m de meio-fio de concreto pré-moldado tipo 
A -(12x16,7x35)cm, nas Ruas da Mangueiras e São Geraldo no Distrito 
de Tuparecê . valor do repasse: r$ 100 .000,00 . valor da Contrapartida: 
r$ 2 .162,61 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 
0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 26/06/2020 . vigência: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000426/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
vErEDINHA  . objeto: Pavimentação asfáltica de 5 .098,08 em PMF, 
execução de 1.343,29 m de meio-fio com sarjeta, executado com extru-
sora (sarjeta 30x8cm, meio-fio 15x10cm H=23cm),localizado na Rua 
Israel Pinheiro no Bairro veredas e Avenida Mendonça no Bairro vila 
do Trabalho . valor do repasse: r$ 274 .128,09 . valor da Contrapartida: 
r$ 12 .153,66 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 
0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 26/06/2020 . vigência: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000478/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
CoroNEL PACHECo  . objeto: Pavimentação asfáltica em Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ de 1.700,00m², execução de 
600,00m de sarjeta de concreto urbano -50x7cm, assentamento de 
600,00m de meio fio de concreto pré moldado (12x16,7x35)cm na Rua 
Doutor Fernando Procópio Scarlatelli - Centro . valor do repasse: r$ 
100 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 59 .414,45 . Dotação orçamen-
tária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assina-
tura: 26/06/2020 . vigência: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000532/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL 
DE CONTAGEM . Objeto: Aquisição de 16 (dezesseis) Computador 
completo (monitor, teclado e mouse), memória de 8Gb, disco rígido/
HD de 500Gb, processador i3 ou similar, monitor de 19,5 polegadas ou 
superior valor do repasse: r$ 44 .999,99 . valor da Contrapartida: r$ 
2 .266,57 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 
4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 26/06/2020 . vigência: 365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000536/2020. Partícipes: SECRETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA . Objeto: Aquisição de 01 veículo zero km, motor 
mínimo 1.0, mínimo 04 portas, combustivel flex. Valor do Repasse: R$ 
49 .876,67 . valor da Contrapartida: r$ 550,00 . Dotação orçamentária 
Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 
26/06/2020 . vigência: 365 dias .

48 cm -26 1368978 - 1

ExTrAToS DE TErMoS DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000378/2018/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de São Miguel do Anta . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de 
vigência por mais 757 dias passando seu vencimento para 23/07/2022 . 
Assinatura: 17/06/2020 .

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000611/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Ibiaí . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 455 dias passando seu vencimento para 26/08/2021 . Assinatura: 
17/06/2020 .

3 cm -26 1368977 - 1

GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor
rETIFICAÇÃo AvISo DE LICITAÇÃo

Na publicação do aviso de Licitação do Processo nº . 023/2020 – Pregão 
Eletrônico nº05/2020. Cujo objeto é aquisição de pneus novos, publi-
cada em 25/06/2020, página 16, onde se lê: “a Sessão do Pregão será 
dia 07/07/2020 às 09h00min.”, leia-se: “a Sessão do Pregão será dia 
09/07/2020 às 09h00min.”

2 cm -26 1368829 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS
ExTrATo DE TErMo DE rESCISÃo

Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e MAPFrE vIDA S/A . Espécie: Termo de rescisão amigável do Con-
trato nº 9210417/2018 . oBJETo: Encerra-se a vigência do referido 
contrato, a partir da assinatura do Termo de rescisão em 23/06/2020 . 
SIGNATárIoS: Gério Patrocínio Soares e Aneti Terezinha Caetano da 
Silva e Edison Satoru Nakahara . Belo Horizonte, 23 de junho de 2020 .

2 cm -26 1368908 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e a PETroBrAS DISTrIBuIDorA S/A . Espécie: Contrato – nº 
9249064/2020 . objeto: o objeto do presente Termo de Contrato do 
fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidra-
tado e óleo diesel subtipo S-10) e da manutenção dos equipamentos e 
o tratamento de resíduos nos pontos de abastecimento que compõem 
a rede de abastecimento do Governo do Estado de Minas Gerais, con-
forme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão 
nº 43/2020 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais 
integram este instrumento, independente de transcrição . valor Total: r$ 
241.954,00 (Duzentos e Quarenta e um mil novecentos e cinquenta e 
quatro reais). Dotação Orçamentária: 1441.03.092.726.4150.1.3390
 .30 .26 .0 .10 .1, conforme Lei orçamentária nº 23 .579/2020 . vigência: 
12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no órgão ofi-
cial de imprensa do Estado de Minas Gerais . Signatários: Glaucius de 
Lucca Braga e Gério Patrocínio Soares . Belo Horizonte, 26 de junho 
de 2020 .

4 cm -26 1368806 - 1

HoMoLoGAÇÃo DE PrEGÃo ELETrÔNICo 02/2020
PMMG – 18° rPM – Homologação de Pregão 02/2020, Processo 
1259973 09/2020 . objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços continuados de reprografia e locação de máquina 
para atender as necessidades da 18ª rPM e unidades apoiadas . Lote 
01: Empresa vencedora: PrINTEC TECNoLoGIA DA IMPrESSÃo 
LTDA-EPP, CNPJ 06 .101 .609/0001-33 . valor: r$ 204 .460,80 . valor 
Total: r$ 204 .460,80 . vigência: 01/07/2020 a 30/06/2021 .

ExTrATo Do CoNTrATo
Extrato do Contrato nº 9251185/2020 de Serviço, firmado entre 
o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) PMMG e o(s) 
fornecedor(es) 06.101.609/0001-33 – PRINTEC TECNOLOGIA 
DA IMPrESSÃo LTDA-EPP, Processo de compra nº 1259973 
000009/2020, Pregão eletrônico . objeto: Contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços continuados de reprografia e locação 
de máquina para atender as necessidades da 18ª RPM e Unidades apoia-
das . valor total: r$ 204 .460,80 . vigência: 12 meses, de 01/07/2020 a 
30/07/2021. Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 1251.06.181.034.2032.0
001 .339039 .19 .0 .10 .1; 1251 .06 .181 .034 .4048 .0001 .339039 .19 .1 .10 .1; 
1251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .339039 .19 .0 .49 .2; 1251 .12 .362 .036 .2019 .
0001 .339039 .19 .0 .10 .1 . Assinatura: 01/07/2020 . Signatários: pela con-
tratada Bianca ribeiro da Silva ramos - representante legal PrINTEC 
TECNoLoGIA DA IMPrESSÃo LTDA-EPP, pela contratante Paulo 
roberto ribeiro, Ten Cel PM – ordenador de Despesas da 18ª rPM .

ExTrATo DE 4º TErMo ADITIvo
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 9144058/2017 de Serviço, 
firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) PMMG 
e o(s) fornecedor(es) 10.999.443/0001-91–SERVICE FERNANDES 
LTDA–ME, Processo nº 1253391 000020/2017, Pregão eletrônico . 
objeto: Serviços continuados de jardinagem, conservação e limpeza 
predial a serem executados nas dependências do 29º BPM, NAIS/29º 
BPM e 18ª rPM . Prorrogação contratual, o reajuste dos valores e 
supressão das quantidades dos produtos relativos aos materiais de lim-
peza. Valor do reajuste R$ 1.265,28. Valor total: R$ 217.948,56 (duzen-
tos e dezessete mil e novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e 
seis centavos). Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 1251.06.181.034.40
48 .0001 .339037 .01 .1 .10 .1; 1251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .339037 .01 .0 .4
9 .2 . Assinatura: 30/06/2020 . Signatários: pela contratada LEANDro 
CÉSAr FErNANDES pela contratante PAuLo roBErTo rIBEIro 
– TEN CEL PM .

ExTrATo DE 7º TErMo ADITIvo
Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato nº 9179784/2018 de Serviço, 
firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) PMMG 
e o(s) fornecedor(es) 10.999.443/0001-91–SERVICE FERNANDES 
LTDA–ME, Processo nº 1253391 000001/2018, Pregão eletrônico . 
objeto: Serviços continuados de jardinagem, conservação e limpeza 
predial a serem executados nas dependências do 12º BPM, NAIS/12º 
BPM. Valor do reequilíbrio e supressão das quantidades dos produtos 
relativos aos materiais de limpeza . valor do reajuste r$ 772,68 . valor 
total: R$ 159.024,48 (Cento e cinquenta e nove mil e vinte e quatro 
reais e quarenta e oito centavos). Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 1
251 .06 .181 .034 .4048 .0001 .339037 .01 .1 .10 .1; 1251 .10 .302 .037 .2023 .0
001 .339037 .01 .0 .49 .2 . Assinatura: 30/06/2020 . Signatários: pela con-
tratada LEANDro CÉSAr FErNANDES pela contratante PAuLo 
roBErTo rIBEIro – TEN CEL PM .

13 cm -26 1368569 - 1

ExTrATo DE TErMo DE CooPErAÇÃo
PMMG/DF – Termo de Cooperação Técnica 16/2020 . PArTES: Polí-
cia Militar de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais . oBJETo: compartilhamento de infraestrutura de tecnologias de 
informação e comunicação (TIC’s) daPMMG, compreendendo sites de 
telecomunicações, torres, abrigos, circuitos e equipamentos, sistemas 
de radiocomunicação, visando ampliar o alcance das redes de teleco-
municações doCBMMGpara aperfeiçoamento da atividade de Defesa 
Social agregando novos recursos de conectividade . vALoro valor-
GLoBALtotal a ser anulado na cota orçamentária doCBMMGe suple-
mentado à cota daPMMG, bem como o valor total de cota financeira 
destinada àPMMG, ao longo da vigência deste instrumento, deverá per-
fazer o total deR$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). VIGÊNCIA: da 
assinatura até 31/12/2020 . ASSINATurA: 26/06/2020

3 cm -26 1368688 - 1

ExTrATo DE EDITAL DE LICITAÇÃo
EDITAL Ṇº 03/2020

A Cx ESC Do CoL TIrADENTES DA PMMG 9º BPM BAr-
BACENA MG torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 15/07/2020, às 10h, Processo Licitatório nº 
03/2020, modalidade Convite, para contratação de serviços de elabora-
ção de Levantamento de Arquitetura e de Projeto de Prevenção e Com-
bate a Incêndio e Pânico (PPCIP) aprovado no CBMMG. Os interes-
sados poderão obter informações e cópia completa do edital na sede 
do Colégio Tiradentes da PMMG unidade Barbacena, localizado na 
Av. Cel. José Máximo, n° 200, Bairro São Sebastião, Barbacena/MG, 
CEP 36.202-284, tel. (32)3331-2280, e-mail escola.15245@educacao.
mg.gov.br, até o dia 14/07/2020, às 12 horas.

3 cm -26 1368662 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – 5ª RPM x Elivaldo Souza Hortencia - ME – CNPJ: 
27 .968 .525/0001-71 . Contrato 9250231/2020 . valor estimado Lote 01 
r$ 10 .041,88 e Lote 02 r$ 37 .463,99 . objeto: Serviço de conservação 
e Limpeza do 37º BPM e NAIS do 37º BPM . vigência: 29/06/2020 a 
29/06/2021

2 cm -26 1368577 - 1

ExTrATo DE CoNvÊNIoS
PMMG – 12º BPM x Prefeitura de Passos/MG. Convênio nº 15/2019 
– Termo de Distrato entre as partes. Objeto: Extinguir quaisquer obri-
gações oriundas do convênio celebrado sem ônus financeiro ou obriga-
cional entre as partes, à partir de 30/06/2020.
PMMG – 12º BPM x Prefeitura de Passos/MG. Convênio nº 14/2020 
- objeto: Cooperação mútua para implementação dos dispositivos e 
competências estabelecidas pelo CTB no Município de Passos/MG  . 
vigência: 01/07/2020 a 30/06/2025 .
PMMG – 43º BPM x Prefeitura de Guaxupé/MG. Convênio nº09/2020 
- objeto: Cooperação mútua para implementação dos dispositivos e 
competências estabelecidas pelo CTB no Município de Passos/MG  . 
vigência: 01/05/2020 a 31/12/2020 .
PMMG – 43º BPM x Prefeitura de Monte Santo de Minas/MG. Convê-
nio nº01/2019 - objeto: rescisão de comum e recíproco acordo entre as 
partes do convênio celebrado, à partir de 01/01/2020.

ExTrATo DE CoMoDATo
PMMG - 43º BPM x CONSEP de Guaranésia/MG. Comodato. 
objeto: veículo vW/Gol 1 .6, 2012/2013, placa: oLr-7352 . vigência: 
25/03/2020 a 24/03/2025 .

5 cm -26 1368568 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – CTS - Contrato nº 9 .251 .268/2020 - celebrado entre a 
PMMG e a empresa GABrIEL vITAL SoArES 1294231260, CNPJ: 
36.344.388/0001-95. Objeto: Aquisições de 04 Discos rígidos; valor do 
contrato r$ 6 .000,00 .

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – CTS - Contrato nº 9 .251 .224/2020 – Processo de compra 
1250071 17/20 - celebrado entre a PMMG e a empresa AGENES 
S . DA SILvA SuPrIMENToS DE INForMáTICA- ME, CNPJ: 
19 .561 .435/0001-33 . objeto: Materiais de rede; valor do contrato r$ 
5 .514,00 .

3 cm -26 1368659 - 1

ExTrATo DE CoNvÊNIo
Convênio PMMG – FACuLDADE ArNALDo – objeto: parce-
ria entre a Faculdade Arnaldo Janssen e a PMMG, representada pelo 
Comando de Policiamento Especializado, para viabilizar a concessão 
de estágio para melhoria da formação profissional de alunos do curso 
de Medicina veterinária . Em contrapartida, a Faculdade Arnaldo dispo-
nibilizará assistência médica veterinária aos cães da Cia Independente 
de Policiamento com Cães da PMMG, conforme previsto em plano de 
trabalho . o presente convênio não resulta de transferência de valores 
entre as partes . vigência: 07/06/2020 a 07/06/2025 .

3 cm -26 1368713 - 1

AvISo orDEM CroNoLÓGICA DE PAGAMENTo 
PMMG – CAA/CoMAvE – CoNTrATo 9217947 

Empresa: xL Seguros Brasil S/A- CNPJ 14 .448 .493/0001-31 – valor 
Total: r$ 254 .390,34 – Data de exigibilidade: 25/11/2019. Objeto: 
pagamento a credor fora da ordem cronológica. Unidade executora 
1250054 . JuSTIFICATIvA: A suspensão da cobertura do seguro de 
frota das aeronaves paralisaria a execução das atividades aéreas de 
segurança pública e de defesa social, causando a descontinuidade de 
serviço público de relevância .

2 cm -26 1368773 - 1

HoMoLoGAÇÃo DE LICITAÇÃo
PMMG – EM/14ª rPM . Pregão Eletrônico; objeto: Serviços de 
impressão e reprografia para as Unidades da 14ªRPM, durante o ano 
de 2020 . Processo 1259969/14/2020 . Lote único . Empresa vencedora: 
CoPYCENTro LTDA - CNPJ: 00 .487 .928/0001-42 - . valor Total: 
r$45 .993,56

2 cm -26 1368766 - 1

ATo DE rATIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Com base em toda documentação apresentada aos autos do Processo-
SEI nº 1250 .01 .0002866/2020-71, referente ao Processo Compra nº 
1255302000062/2020 . 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 ful-
cro 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 a Aquisição de Laringos-
cópios de uso adulto, pediátricos e neonatais, conforme especificado 
no Termo de Referência (ID 14666420), para atender as necessidades 
do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais . Empresa:CoMÉrCIo 
DE MATErIAIS MÉDICoS HoSPITALArES MACroSuL LTDA . 
CNPJ nº. 95.433.397/0001-11. Vigência: 06 (seis) meses,a partir da 
data da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado 
de MG. Garantia: 12(doze) meses a partir do recebimento definitivo. 
Valor total: R$47.300,00 (quarenta e sete mile trezentos reais). Dotação 
orçamentária: 1251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .4490 .52 .09 .0 .49 .2 .

5 cm -26 1368858 - 1

ATo DE rATIFICAÇÃo DE INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃo
Com base em toda documentação apresentada aos autos do Processo 
SEI  nº 1250 .01 .0002801/2020-80, referente ao Processo Compra nº 
1255302000072/2020, 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 25, inciso I, da Lei nº 
8.666/1993, RATIFICO o Ato de Inexigibilidade de Licitação do HPM, 
cujo objeto é a aquisição de eletrodos tipo pás adesivas de tamanhos 
adulto e pediátrico para o perfeito funcionamento dos equipamentos 
médico-hospitalares Cardioversores / Desfibriladores, marca Physio-
Control, modelo Lifepak 20, para o Hospital da Polícia Militar do 
Estado de MG,  conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no Termo de Referência (ID 14072609). Empresa: Dimave Equipamen-
tos Médicos Ltda. CNPJ nº. 06.316.353/0001-81. Vigência: 12(doze) 
meses, a partir da data da publicação do extrato do contrato no Diário 
Oficial do Estado de MG. Garantia: 12(doze) meses a partir do recebi-
mento definitivo. Valor total: R$26.998,00 (vinte seis mil novecentos e 
noventa e oito reais).  Dotação Orçamentária: 1251.10.302.037.2023.0
001 .3390 .30 .10 .49 .2 .0 .

4 cm -26 1368870 - 1

ATo DE rATIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Com base em toda documentação apresentada aos autos do Processo-
SEI nº 1250 .01 .0002953/2020-50, referente ao Processo Compra nº 
1255302000099/2020 . 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 aaquisição de 01 (um) EQUIPA-
MENToMÉDICo-HoSPITALAr - LArINGoSCÓPIo CoM MoNI-
TOR DE VÍDEO PORTÁTIL (VIDEOLARINGOSCÓPIO) para aten-
der as necessidades do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais . 
Empresa: H Strattner & Cia Ltda- CNPJ nº 33 .250 .713 .0002-43 . vigên-
cia: 06 (seis) meses,a partir da data da publicação do extrato do con-
trato no Diário Oficial do Estado de MG. Garantia: 12(doze) meses 
a partir do recebimento definitivo. Valor total: R$178.927,94 ( cento 
e setenta e oito mil, novecentos e vinte sete reais e noventa e quatro 
centavos). Dotação Orçamentária: 1251.10.302.037.2023.0001.4490.5
2 .09 .0 .49 .2 .

5 cm -26 1368863 - 1

ATo DE rATIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Com base em toda documentação apresentada aos autos do Processo-
SEI nº 1250 .01 .0002574/2020-98 , referente ao Processo Compra nº 
12553020000100/2020, 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 ful-
cro 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 a aquisição de FILTRO 
PArA SISTEMA rESPIrATÓrIo, visando proteger da infecção por 
COVID-19 os profissionais e usuários doHospital da Polícia Militar de 
Minas Gerais . Empresa: Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli  . CNPJ 
nº. 04.124.669/0001-46. Vigência: 03 (três) meses,a partir da data da 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de MG. 
Garantia: 12(doze) meses a partir do recebimento definitivo. Valor 
total: R$4.488,00 ( quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) Dota-
ção orçamentária :1251 10 302 037 2023 0001 339030 10 0 49 2 .

4 cm -26 1368873 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
PMMG / CTS, CNPJ 16 .695 .025/0001-97 - Contratada: oracle do Bra-
sil Sistemas Ltda ., CNPJ 59 .456 .277/0006-80 – 2º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 9192541/2018 - objeto: Prorrogação da vigência contratual 
por um período de 12 meses a partir de 29 de junho de 2020, sem rea-
juste de valor . valor: r$ 881 .965,21 .

2 cm -26 1368842 - 1

PuBLICAÇÃo EDITAL Do PrEGÃo ELETrÔNICo 
03/2020 - BPM MAMB/CPMAMB

Objeto: Aquisição de serviços de confecção de materiais gráficos (ban-
ners, carteirinhas, e cartilhas) para uso em programa ambiental do 
BPMMAmb conforme Edital de Pregão 03/2020 do processo de com-
pra 1251666 000010/2020 da unidade 1251666 com o envio de propos-
tas pelo site:www.compras.mg.gov.br com início às 09:00 horas do dia 
29/06/2020 e término às 08:59 horas do dia 10/07/2020.

2 cm -26 1368900 - 1

HoMoLoGAÇÃo DE PrEGÃo
PMMG-DS-CSC SAÚDE - Pregão Eletrônico para registro de Preços 
- Planejamento 144/2020 . – Processo SEI 1250 .01 .0001069/2020-90 . 
Objeto: aquisição de REAGENTES E MATERIAIS PARA LABORA-
TÓRIO, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de 
referência e edital de licitação . A íntegra da Ata e Termo de Conclusão 
do Pregão, disponível no site: www .compras .mg .gov .br

2 cm -26 1368881 - 1

PoLíciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JuSTIFICATIvA DA QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGICA DE PAGAMENTo

CATEGorIA I - LoCAÇÕES

Mês/ano CNPJ razão Social Datas de 
exigibilidade Justificativa valor total

CATEGorIA III – PrESTAÇÃo DE SErvIÇoS

06/2020 00604122/0001-97 TrIvALE ADMINISTrACAo 
LTDA 24/04/2020

Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do 
anexo I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribu-
nal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG) 
determina a avaliação do cumprimento do caput 
do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da 
ordem cronológica para pagamento destas despesas . 
(emp. 04/2019 e 01/2020)

r$ 685 .561,32

Harley Wallace Moreira, 
Maj PM ordenador de despesas do CMI

Ederson de Assis Carvalho, 
1º Ten PM Chefe da SoFI do CMI

8 cm -26 1368680 - 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 3202006262335230115.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.124.669

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 25956446

Data e hora da emissão 17/06/2020 14:06:41 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca
de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e
normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o
Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo
Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas
características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a
este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/04/2020 10:50:57 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como
também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1177018

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 08/04/2021 15:57:56 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 76431302191025410331-1 a 76431302191025410331-5 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ
N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b03a1d586c1f8bd1056f281e22ebc4a67b20db8a031c7fe7d84ef861d8428f67aeb7ef0469ad23a2c5782e8770da04529c24fba3ba2f4d2fc1cc74b40503d989e 
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 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
04.124.669/0001-46
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
30/10/2000 

 
NOME EMPRESARIAL 
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos
agropecuários 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R BACKER 

NÚMERO 
89 

COMPLEMENTO 

 
CEP 
01.541-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CAMBUCI 

MUNICÍPIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/01/2003 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/06/2019 às 14:42:33 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Anexo CNPJ (16098720)         SEI 1250.01.0002574/2020-98 / pg. 186



 17/06/2020  0304283 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   1630539  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 16/06/2020,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 TECNO4   PRODUTOS   HOSPITALARES   EIRELI  ,   CNPJ:   04.124.669/0001-46,   conforme   indicação 
 constante do pedido de certidão.*************************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais   do 
 Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e   às 
 filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes   do 
 nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 17 de junho de 2020. 

                0304283 
 PEDIDO N°:  
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Página 1 de 109/08/2018 15:14:16

CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN

Comprovante de Inexistência de Registros

Não foram encontradas pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN para Pessoa
Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Raiz: 04.124.669/0000-00 Data: 09/08/2018

Razão Social: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

Hora: 15:14:15

Número de Controle: 2018-0809-0299-5265

Artigo 7º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005: "A inexistência de registro no CADIN
MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos." 

Este comprovante é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Portal CADIN
da Secretaria Municipal Fazenda do Município de São Paulo, no endereço:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/ por meio do código: 2018-0809-0299-5265.
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Ǹ]dN/0d205̂05C0�N.̂ 05̂-5_4/0̂ -5̂N5̀c-5B0a3-

Anexo Documento de Habilitação CADESP (16099339)         SEI 1250.01.0002574/2020-98 / pg. 191



���������	
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Certidão nº: 8596275/2020
Expedição: 13/04/2020, às 16:00:58
Validade: 09/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que T E C N O 4  P R O D U T O S  H O S P I T A L A R E S  E I R E L I

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
04.124.669/0001-46, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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29/06/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/renovacaoCrf.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04.124.669/0001-46
Razão Social:TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Endereço: R BACKER 89 / CAMBUCI / SAO PAULO / SP / 01541-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/06/2020 a 28/07/2020 

Certificação Número: 2020062909564571635294

Informação obtida em 29/06/2020 09:56:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1255302 000100/2020

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:

FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATÓRIO  para o Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 23/06/2020

Por lote

Valor total homologado: R$ 4.488,00

Valor total previsto: R$ 4.488,00

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 000084/202026/06/2020

Decisão: Aprovado

Número do item: Código do item:1 001760254

Especificação do item de material ou serviço:

FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: PERMUTADOR DE UMIDADE PARA
TRAQUEOSTOMIA; TIPO: COM CONEXAO PARA TRAQUEOSTOMIA E TUBO ENDOTRAQUEAL;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

COM ENTRADA PARA OXIGENIO SUPLEMENTAR COM CAPACIDADE PARA AQUECER, UMI
DIFICAR E FILTRAR O AR INSPIRADO. DEVE POSSUIR ABERTURA PARA ASPIRACAO
 EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM RESPIRACAO ESPONTÂNEA. PRODUTO NAO

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD

02/07/2020   20:34

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 1 de 3
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ESTERIL, USO UNICO.

Prazo de entrega: 5

Garantia mínima: 12

Quantidade: 200,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 22,4400 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: 30/06/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1252122 000335/2020 Quantidade: 200,0000

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Preço de referência: Origem:22,4400 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:

EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

Justificativa da aquisição:

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

Observação:

Dispensa de Licitação para aquisição de filtro umidificador para traqueostomia para pacientes em
tratamento de COVID-19.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1252122 000353/2020

200,0000

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.
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Observação:

Dispensa de Licitação para aquisição de filtro umidificador para traqueostomia para pacientes em
tratamento de COVID-19.

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. (Coronavírus)

RELATIVO À PFF MAIO COVID-19

Colocação:

Fornecedor:

1

04.124.669/0001-46 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Marca: TRACH VENT

Modelo: GIBECK

Valor unitário: R$ 22,4400 Valor unitário atualizado: R$ 22,4400

Valor total: R$ 4.488,00 Valor total atualizado: R$ 4.488,00

Propostas vencedoras:

Nº do contrato: 9251651

Fornecedores:

04.124.669/0001-46 / TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Vigente não publicadoSituação:

Contratos:

Processo de compra / SIAD

02/07/2020   20:34
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Rodovia Papa João Paulo II, S/N - Prédio Minas, 6º Andar, - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 

 

Contrato Empresa Tecno-4

Processo nº 1250.01.0002574/2020-98

  

 TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº 009251651 DE
COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DO CENTRO DE
SERVIÇO COMPARTILHADO
DE SAÚDE DA PMMG E A
EMPRESA TECNO 4
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI , NA FORMA ABAIXO:

                                                                                     

A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ sob o n° 16.695.025/0001-97,
por meio do Centro de Serviços Compartilhados de Saúde, com sede no(a) Rua Pacifico
Mascarenhas, S/N°, Santa Efigênia. CEP: 32.260-010, na cidade de Belo Horizonte - MG
Estado de Minas Gerais, endereço de correio eletrônico: licitasaude@pmmg.mg.gov.br,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. George Luiz de
Matos, Ten Cel PM,  inscrito no CPF sob o nº 004.008.136-29 e a empresa Tecno4 Produtos
Hospitalares Eireli.,   endereço de correio eletrônico: e-mail:licitacao@tecno4.com.br;
inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número
04.124.669/0001-46, com sede a Rua Backer, nº. 89 - Cambuci –S P –CEP 01541-000 -
Tel/Fax: 3399 4482 / 3272 0460  , neste ato representado pelo Sra. Cristiane Ribeiro Trindade,
RG:22.827.761-9, portadora do CPF nº: 128.053.908-90, doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do Processo de
Dispensa de Licitação n° 100/2020, Processo de Compras N° 100/2020, que será regida pela
Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória 926/2020, com suas alterações
posteriores, aplicando-se ainda, a Lei 8.666/1993 e o Decreto nº 113/2020 no que couber, as
demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é a aquisição de FILTRO PARA SISTEMA
RESPIRATÓRIO visando proteger da infecção por COVID-19 os profissionais e usuários
do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, conforme especificações, exigências
e quantidades estabelecidas  no Termo de Referência e proposta comercial.

1.2. Este instrumento de Contrato vincula-se à Proposta Comercial e ao Termo
de Referência, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

LOTE
ÚNICO

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE
FORNECIMENTO QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL 
(R$)
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1

 

FILTRO PARA SISTEMA
RESPIRATORIO - APLICACAO:
PERMUTADOR DE UMIDADE
PARA TRAQUEOSTOMIA; TIPO:
COM CONEXAO PARA
TRAQUEOSTOMIA E TUBO
ENDOTRAQUEAL; COM
ENTRADA PARA OXIGENIO
SUPLEMENTAR COM
CAPACIDADE PARA
AQUECER, UMIDIFICAR E
FILTRAR O AR INSPIRADO.
DEVE POSSUIR ABERTURA
PARA ASPIRACAO EM
PACIENTES
TRAQUEOSTOMIZADOS EM
RESPIRACAO ESPONTÂNEA.
PRODUTO NAO ESTERIL, USO
UNICO.

MARCA/MODELO: TRACH VENT
-GIBECK

UNIDADE        200 R$ 22,44 R$4.488,00

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1.  Este contrato terá vigência de 3 (três) meses, podendo ser prorrogado,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência
de saúde pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a
qualquer tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência
fundada na pandemia de coronavírus. (dado o caráter de emergência e calamidade pública
existentes no Estado de Minas Gerais e no mundo e às dificuldades de obtenção dos
insumos tratados neste termo).

3. CLÁUSULA TERCEIRA –  DO PREÇO
3.1. O valor total do presente Contrato é de R$4.488,00 ( quatro mil, quatrocentos
e oitenta e oito reais), para o lote único.

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta
da dotação orçamentária, e daquelas que vierem a substituí-las: 1251 10 302 037 2023
0001 339030 10 0 49 2.

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no Termo de Referência.

6.   CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data de
apresentação da proposta.

6.2. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12
meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução
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Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade. 

6.2.1. O direito a que se refere o item 6.2 deverá ser efetivamente
exercido mediante pedido formal da contratada até 180 dias após o atingimento do
lapso de 12 meses a que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do
direito ao seu exercício. 

6.3. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado
pela contratada.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO, ENTREGA E  DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

7.1. A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo
de Referência, inclusive no tocante a prazos.

 

8. CLÁUSULA OITAVA -  DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada na forma estabelecida no
Termo de Referência.

 

9. CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
9.1. O regime de execução do objeto a ser executado pela CONTRATADA e os
materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 
10.1. Garantia mínima de 12 (doze) meses do(s) equipamento(s) descrito(s) no
lote único, a contar do recebimento definitivo, responsabilizando-se pela substituição dos
mesmos durante o período de garantia, conforme inserida na proposta da contratada.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E
DA CONTRATADA

11.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - DA FRAUDE E  DA CORRUPÇÃO
12.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.

12.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o
mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência
desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

12.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público
no processo de licitação ou execução do contrato;

12.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
contratante;

12.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento
do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais
não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

12.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

12.2.5. “prática obstrutiva” significa:
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12.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigação do contratante ou outro órgão de
Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigação; ou

12.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

12.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente,
envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o
procedimento licitatório.

12.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada
à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ANTINEPOTISMO
13.1. É vedada a utilização, na execução do objeto deste contrato, de empregado que
seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
no órgão Contratante.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3. Indenizações e multas.

15.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.

15.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

15.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES
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16.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo no art.4º-
I da Lei nº 13.979/2020, desde que devidamente motivado e autorizado pela
autoridade competente. 

16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 13.979/2020 e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
18.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa
de Minas Gerais, correrá às expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal
8.666/93 de 21/06/1993.
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
 

E, assim justas e avençadas, as partes firmam este contrato eletronicamente, para os
devidos efeitos legais.

 

 

Ten Cel. PM. George Luiz de Matos
Chefe do CSC/Saúde

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Lucas Massato Yashiro
Representante Legal

Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli

Pâmela Michelle de Medeiros
OAB/MG 150885

Assessoria Jurídica – CSC-Saúde

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS MASSATO YASHIRO,
Representante Legal, em 03/07/2020, às 14:30, 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 George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 03/07/2020, às 15:26, 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 Pamela Michelle de Medeiros, Assessora
Jurídica, em 06/07/2020, às 09:52, 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
16216860 e o código CRC 9706FC5E.
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 20 – sábado, 04 de Julho de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1

4 ToM CoMuNICAÇÃo LTDA
r$10 .000 .000,00 
(dez milhões de 
reais)

5 DEZoITo CoMuNICAÇÃo LTDA
r$10 .000 .000,00 
(dez milhões de 
reais)

6 AGuArDANDo ANáLISE DA ASES-
SorIA JurIDICA E CoNTáBIL

r$10 .000 .000,00 
(dez milhões de 
reais)

• A Comissão de Licitação, após análise da documentação da Empresa 
Lápis Raro Agência de Comunicação Ltda, verificou-se que o docu-
mento que consta a declaração da empresa JustaCausa Assessoria e 
Consultoria Contábil (página 59), apresentou na fórmula de índice de 
solvência apenas o valor do passivo circulante. A empresa, através do 
seu representante, alegou que o documento apresentado está correto 
pois a mesma não possui passivo exigível a longo prazo . A Comissão 
deliberou em realizar uma consulta aos departamentos jurídico e contá-
bil . Portanto a decisão referente ao lote 6, será publicada posteriormente 
à consulta, respeitando os prazos recursais estabelecidos legalmente .
• A representante da Agência Casasanto Ltda, solicitou a desabilitação 
da Empresa Lápis raro, conforme item 7 do Edital de Licitação deste 
certame, baseada no descumprimento parcial identificado pela Comis-
são dos itens 6 .3 .1 e 6 .3 .2 . A Comissão não reconheceu a referida ale-
gação, alegando uma vez que acatada a solicitação da representante da 
Agência Casasanto Ltda, a empresa Lápis Raro seria automaticamente 
desabilitada, mantendo portanto, o que foi deliberado no item anterior, 
ou seja, pela consulta jurídica e contábil .
• Informou que o resultado do julgamento dos documentos de habilita-
ção será publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, bem como dispo-
nibilizado no site da Secretaria de Estado de Governo, na seção Editais 
e Avisos/Editais de Publicidade ( www .governo .mg .gov .br/ download), 
quando, a partir de então será aberta vistas, mediante agendamento pré-
vio no e-mail: diull .goncalves@governo .mg .gov .br, e contado o prazo 
recursal de 5 (cinco) dias úteis .
• Nada mais havendo a registrar, às 13 horas e 55 minutos, o presidente 
encerrou a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que segue 
assinada por todos os presentes .

CoMISSÃo ESPECIAL DE LICITAÇÃo:

Juliano Fisicaro Borges
Presidente da Comissão

Mônica Secundino da Silva Augusto
1º membro da Comissão – MASP: 368 .799-3

Carlos Magno de Sales Barbosa
2º membro da Comissão – MASP: 356 .027-3

Cláudio Márcio Guisoli
3º membro da Comissão – MASP: 356 .215-4

Simone ribeiro Pereira Soares
4º membro da Comissão – MASP: 371 .665-3

AGÊNCIAS PArTICIPANTES:

Marina Lima de Queiroz Altran
Agência Casasanto Ltda EPP

Bruno Bueno Leite Cordeiro
AZ3 Publicidade e Propaganda Eireli

Ângelo roberto Souza Cruz
Consócio LFreciclo

Antônio Carlos ribeiro Moreira Júnior
Dezoito Comunicação Ltda

Evandro Augusto de Araújo do Amaral
Fazenda Comunicação & Marketing Eireli

rodrigo Figueiredo rocha
Filadélfia Comunicação Interativa Eireli

rodrigo Hiram de Freitas Novaes
Inovate Comunicação Eireli

Simone Moreira de Abreu
Lápis Raro Agência de Comunicação Ltda

Cristiane Almeida Silva ribeiro
Perfil 252 Comunicação Completa Ltda

Adriana Pinheiro Machado
Tom Comunicação Ltda

52 cm -03 1371669 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Extrato do 5º Termo Aditivo ao contrato nº 9130080, relativo à presta-
ção de serviços de propaganda e publicidade, que entre si celebram o 
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria Geral e o Consór-
cio AZ3 Comunicação e Fazenda. Objeto: Prorrogação da vigência con-
tratual por um período de 02 (dois) meses, com início em 05/07/2020 e 
término previsto para 04/09/2020 . valor estimado total do contrato é de 
r$ 2 .500 .000,00 . BHte . 03/07/2020 .

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Extrato do 6º Termo Aditivo ao contrato nº 9130141, relativo à presta-
ção de serviços de propaganda e publicidade, que entre si celebram o 
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria Geral e o Con-
sórcio LF Mercado Reciclo. Objeto: Prorrogação da vigência contra-
tual por um período de 02 (dois) meses, com início em 05/07/2020 e 
término previsto para 04/09/2020 . valor estimado total do contrato é de 
r$ 1 .458 .333,33 . BHte . 03/07/2020 .

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Extrato do 5º Termo Aditivo ao contrato nº 9129964, relativo à pres-
tação de serviços de propaganda e publicidade, que entre si cele-
bram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria Geral e 
a Lápis Raro Agência de Comunicação Ltda. Objeto: Prorrogação da 
vigência contratual por um período de 02 (dois) meses, com início em 
05/07/2020 e término previsto para 04/09/2020 . valor estimado total do 
contrato é de r$ 1 .333 .333,33 . BHte . 03/07/2020 .

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Extrato do 5º Termo Aditivo ao contrato nº 9129965, relativo à presta-
ção de serviços de propaganda e publicidade, que entre si celebram o 
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria Geral e a empresa 
Pop Corn Comunicação Ltda. Objeto: Prorrogação da vigência contra-
tual por um período de 02 (dois) meses, com início em 05/07/2020 e 
término previsto para 04/09/2020 . valor estimado total do contrato é de 
r$ 833 .333,33 . BHte . 03/07/2020 .

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Extrato do 6º Termo Aditivo ao contrato nº 9129969, relativo à presta-
ção de serviços de propaganda e publicidade, que entre si celebram o 
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria Geral e a empresa 
Tom Comunicação Ltda. Objeto: Prorrogação da vigência contratual 
por um período de 02 (dois) meses, com início em 05/07/2020 e tér-
mino previsto para 04/09/2020 . valor estimado total do contrato é de 
r$ 4 .166 .666,67 . BHte . 03/07/2020 .

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Extrato do 5º Termo Aditivo ao contrato nº 9129970, relativo à presta-
ção de serviços de propaganda e publicidade, que entre si celebram o 
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria Geral e a empresa 
Tom Comunicação Ltda. Objeto: Prorrogação da vigência contratual 
por um período de 02 (dois) meses, com início em 05/07/2020 e tér-
mino previsto para 04/09/2020 . valor estimado total do contrato é de 
r$ 2 .500 .000,00 . BHte . 03/07/2020 .

12 cm -03 1371623 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE TErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000026/2018/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Nova Módica. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 777 dias passando seu vencimento para 15/07/2022 . Assina-
tura: 03/07/2020 .

2 cm -03 1371362 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e AM EMPrEENDIMENToS IMoBILIárIoS LTDA . Espécie: 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 472/2014 . oBJETo: Prorrogar 
o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com início em 
01 de agosto de 2020 e término em 31 de julho de 2021 . valor global 
estimado: r$ 236 .902,80 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e 
dois reais e oitenta centavos) . DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: 1441 .0
3 .092 .726 .4150 .0001 .339039 .20 .0 .10 .1, conforme Lei nº 23 .579/2020 
e as despesas dos exercícios subsequentes, pelas dotações próprias que 
forem fixadas nos respectivos orçamentos. SIGNATÁRIOS: Gério 
Patrocínio Soares e Kátia Mara viana Machado . Belo Horizonte, 01 
de julho de 2020 .

3 cm -03 1371446 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
PMMG–EM/17ªRPM x Günter Frederico Reinke - ME. Contrato 
9195211; 2º Aditivo. Objeto: Serviços de assistência técnica em equipa-
mentos médico-odontológicos para os NAIS do 56º e 57º BPM. Vigên-
cia: até 03/07/21 .

1 cm -01 1370247 - 1

TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
PMMG–EM/17ªRPM x T.H.V Saneamento Eireli. Contrato 9144379; 
3º Aditivo . objeto: Prestação de serviços continuados de conservação, 
higienização, limpeza e manutenção predial nas dependências da 17ª 
RPM, 20º BPM e SAS/EM17ªRPM. Vigência: até 03/07/21.

1 cm -03 1371309 - 1

CoMoDATo 06/2020 – BPM MAMB/CPMAMB
PMMG – BPM MAmb/CPMAmb . x CoNSELHo CoMuNITárIo 
DE SEGurANÇA PÚBLICA DE BoM JESuS Do AMPAro/MG - 
CoNSEP, ano 2020 . objeto: o presente Contrato de Comodato tem por 
objeto o empréstimo gratuito de: 01 (um) veículo MITSuBISHI L200 
SPorT GL 2 .4 4x4, ano 2019/2020, chassi 93xLJKL1TLCK27528, 
placa xxxx, conforme Nota Fiscal nº 000151947 de propriedade da 
CoMoDANTE, ao uso da CoMoDATárIA, em suporte ao Poli-
ciamento de Meio Ambiente, para uso nas atividades de fiscalização 
ambiental no setor do 2° GP Mamb /4º PEL PM Mamb/12ª Cia PM 
MAMB/BPM Mamb .valor:Para a completa execução deste Contrato 
é atribuído ao mesmo o valor de r$ 128 .819,00 (Cento e vinte e oito 
mil oitocentos e dezenove reais). Vigência: O presente Contrato vigo-
rará pelo prazo de 48 meses, a contar da data de sua assinatura, em 
conformidade com o inciso II, do artigo 57 da Lei Federal nº 8 .666 
de 21Jun93 .

4 cm -03 1371264 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB/DAL – PMMG x ENGEPLY DISTrIBuIDorA E SErvI-
ÇoS - EPP, CNPJ 33 .130 .762/0001-61, Contrato 35/2020, Compras 
9251373/2020, Processo de Compras 03/2020 . objeto: Bateria para 
RPA (Drone). Valor total R$ 3.799,34. Vigência até 31/12/2020.

1 cm -03 1371306 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG –12ª RPM. Pregão Eletrônico 13/2020: Objeto: Aquisição de 
Mobiliários e Equipamentos para a 85ª Cia Esp/58º BPM em Timó-
teo .Propostas: envio ao Portal de Compras/MG até 08h59min de 
16/07/2020 .

1 cm -03 1371235 - 1

CoMoDATo 07/2020 – BPM MAMB/CPMAMB
PMMG – BPM MAmb/CPMAmb . x CoNSELHo CoMuNITá-
rIo DE SEGurANÇA PÚBLICA DE GuAxuPE/MG, CoNSEP-
GuAxuPE, ano 2020 . objeto: o presente Contrato tem por objeto o 
empréstimo gratuito de 01 (um) veículo Caminhonete, marca ForD, 
modelo rANGEr xLSCD4 22C, placa rFA8B07, ano de fabricação 
2019, modelo 2020, categoria PArTICuLAr, cor BrANCA, com-
bustível DIESEL, chassi n° 8AFAr23NxLJ172170, código rENA-
vAM 01228722690, de propriedade da CoMoDANTE para o uso 
da CoMoDATárIA no policiamento de meio ambiente na cidade 
de Guaxupé/MG, através do 3º GP/ 1º PEL/ 18ª CIA PM MAMB.
valor:Para completa execução deste Contrato de Comodato é atribuído 
o valor estimado de r$ 118 .978,15 (cento e dezoito mil, novecentos e 
setenta e oito reais e quinze dez centavos). Vigência: Este Contrato de 
Comodato terá vigência de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua publi-
cação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

4 cm -03 1371278 - 1

AuTorIZAÇÃo DE uSo
PMMG – 7º BPM Autorização de uso n° 06/2020, celebrada entre a 
PMMG e a n° 164 .806-2, ASPM valéria Araújo Soares . objeto: Autori-
zação de uso do imóvel situado à rua Tenente Garro, n° 13, vila Mili-
tar, Bom Despacho/MG. Vigência 01/07/2020 à 01/07/2025. Valor R$ 
186,42 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) .

2 cm -03 1371343 - 1

CoMoDATo 05/2020 – BPM MAMB/CPMAMB
PMMG – BPM MAmb/CPMAmb . x CoNSELHo CoMuNITárIo 
DE SEGurANÇA PÚBLICA DE BoM JESuS Do AMPAro/MG - 
CoNSEP, ano 2020 . objeto: o presente Contrato de Comodato tem por 
objeto o empréstimo gratuito de: 01 (um) veículo MITSuBISHI L200 
SPorT GL 2 .4 4x4, ano 2019/2020, chassi 93xLJKL1TLCK27509, 
placa xxxx, conforme Nota Fiscal nº 000151947 de propriedade da 
CoMoDANTE, ao uso da CoMoDATárIA, em suporte ao Poli-
ciamento de Meio Ambiente, para uso nas atividades de fiscalização 
ambiental no setor do 2° GP Mamb /4º PEL PM Mamb/12ª Cia PM 
MAMB/BPM Mamb .valor:Para a completa execução deste Contrato 
é atribuído ao mesmo o valor de r$ 128 .819,00 (Cento e vinte e oito 
mil oitocentos e dezenove reais). Vigência: O presente Contrato vigo-
rará pelo prazo de 48 meses, a contar da data de sua assinatura, em 
conformidade com o inciso II, do artigo 57 da Lei Federal nº 8 .666 
de 21Jun93 .

4 cm -03 1371261 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
CMB/DAL-PMMG – Planejamento 93/2020 . uE: 1250084 . PE para 
rP 10/2020 . objeto: AQuISIÇÃo CoLETES BALÍSTICoS DE uSo 
oSTENSIvo E DISSIMuLADo . Inicio do encaminhamento das pro-
postas: dia 13/07/2020 às 10:00h . Abertura das propostas e sessão de 
pregão: 22/07/2020 às 09:00h . Maiores informações: telefax (31) 2123-
1039, em horário comercial . Edital estará disponível no site: www .por-
talcompras .mg .gov .br

2 cm -03 1371259 - 1

rEvoGAÇÃo DE PrEGÃo
O Ordenador de Despesas do Centro de Motomecanização e Intendência 
- CMI, no uso de suas atribuições, torna público que o Pregão 06/2020 
com Processo de Compra 06/2020 para aquisição de vIATurA CoM 
CELA SW E MoToCICLETAS 300CC, CoNvÊNIo SENASP, foi 
rEvoGADo, conforme expresso na Súmula 473 do STF, 03Jul20 .

2 cm -03 1371382 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo DE INExIGIBILIDADE
PMMG-CSC-SAuDE-DS x DimaveEquipamentos MédicosL-
tda . CNPJ: 06 .316 .353/0001-81 . Contrato SIAD nº 9251656, Pro-
cessoSEI nº: 1250 .01 .0002801/2020-80, Processo Compra nº 
1255302000072/2020 . objeto é a aquisição deeletrodos tipo pás adesi-
vas de tamanhos adulto e pediátrico para o perfeito funcionamento dos 
equipamentos médico-hospitalares Cardioversores / Desfibriladores, 
marca Physio-Control, modelo Lifepak 20, para o Hospital da Polícia 
Militar do Estado de MG. Vigência: 12(doze) meses,a partir da data da 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de MG. 
Garantia: 12(doze) meses a partir do recebimento definitivo. Valor total: 
r$26 .998,00(vinte seis mil novecentos e noventa e oito reais) . Dotação 
orçamentária: 1251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .3390 .30 .10 .49 .2 .0 .

3 cm -03 1371574 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo DISPENSA DE LICITAÇÃo
PMMG-CSC/SAuDE-DS x Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli . CNPJ 
nº . 04 .124 .669/0001-46 . Contrato SIAD: 009251651 . Processo com-
pras: 1255302000100/2020, ProcessoSEI nº 1250 .01 .0002574/2020-98 . 
objeto éaaquisição de FILTro PArA SISTEMA rESPIrATÓrIo, 
visando proteger da infecção por COVID-19 os profissionais e usuários 
doHospital da Polícia Militar de Minas Gerais. Empresa: Vigência: 03 
(três) meses,a partir da data da publicação do extrato do contrato no 
Diário Oficial do Estado de MG. Garantia: 12(doze) meses a partir do 
recebimento definitivo. Valor total: R$4.488,00 ( quatro mil, quatrocen-
tos e oitenta e oito reais) Dotação orçamentária: 1251 10 302 037 2023 
0001 339030 10 0 49 2 .

3 cm -03 1371590 - 1

ExTrATo CoNTrATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
PMMG-CSC/SAuDE-DS x CoMÉrCIo DE MATErIAIS 
MÉDICoS HoSPITALArES MACroSuL LTDA . CNPJ nº . 
95 .433 .397/0001-11 . Contrato SIAD: 009251379/2020 .Processo Com-
pras: 125530200062/2020 ProcessoSEI nº 1250 .01 .0002866/2020-71 . 
Modalidade: Dispensa de Licitação . objeto: Aquisição de Laringoscó-
pios de uso adulto, pediátricos e neonatais, conforme especificado no 
Termo de Referência (ID 14666420), para atender as necessidades do 
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. Vigência: 06 (seis) meses,a 
partir da data da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial 
do Estado de MG . Garantia: 12(doze) meses a partir do recebimento 
definitivo. Valor total: R$47.300,00 (quarenta e sete mile trezentos 
reais) . Dotação orçamentária: 1251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .4490 .52 .0
9 .0 .49 .2 .

3 cm -03 1371628 - 1

ExTrATo DE ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação nº 33 / 2020 - 
0250073 . oBJETo: Contratação de empresa especializada em ser-
viço de LAvANDErIA HoSPITALAr para o Hospital Campanha de 
Minas Gerais . BENEFICIárIo: Processo de Compra nº 40 - LILAC 
ID INTELIGENCIA EM HIGIENIZAÇÃo DE TExTEIS LTDA, 
CNPJ: 30 .722 .370/0001-01 .; ENQuADrAMENTo LEGAL: Inciso 
Iv do art . 24 da Lei Nacional nº 8 .666, de 21jun1993, combinado com 
art . 4º da Lei 13 .979 de 06fev2020 e Decreto Estadual de MG nº 113 
de 12mar2020, que declarou a SITuAÇÃo DE EMErGÊNCIA em 
saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de 
doença infecciosa viral respiratória - CovID - 19, causada pelo agente 
Novo Coronavírus - SArS-Cov-2; vIGÊNCIA: 03 meses contados da 
publicação do extrato do contrato; vALor ToTAL ESTIMADo: r$ 
320 .000,00 .

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG/CAA-HC x AGILE EMPrEENDIMENToS E SErvIÇoS 
EIrELI - CNPJ 11 .312 .296/0001-00; Contrato nº 9251834 / 2020 
0250073; oBJETo: Contratação de prestação de serviços contínuos 
especializados de manutenção predial, por meio da alocação de mão de 
obra exclusiva, a serem executados no âmbito do Hospital Campanha 
da Minas Gerais; Vigência: 03 (três) meses contados a partir da publi-
cação do extrato do Contrato; valor: r$ 1 .071 .596,28 .

6 cm -03 1371641 - 1

ExTrATo CoNTrATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo 
PMMG-CSC/SAuDE-DS x Tecno Temp Com . Instalação e Manu-
tenção Ltda-EPP . CNPJ nº . 03 .887 .016/0001-56 . Contrato SIAD: 
009251762/2020 . Processo de Compras: 1255302000111/20202 . Pro-
cessoSEI nº 1250 .01 .0003181/2020-05 . objeto: AQuISIÇÃoE INS-
TALAÇÃo DE 02(DoIS) INSuFLADorES DE Ar ESTÉrIL PArA 
CrIAÇÃo DE FLuxo uNIDIrECIoNAL Do Ar CoM ExAuS-
TÃo e02(DoIS) ArES-CoNDICIoNADoS SPLITS MoDELo 
DuTADo, atendendo as necessidades das enfermarias de isolamentoda 
unidade de Internação de Clínica Médica do Hospital da Polícia Militar 
de Minas Gerais. Vigência: 06 (seis) meses,a partir da data da publica-
ção do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de MG. Garan-
tia: 12(doze) meses a partir do recebimento definitivo. Valor total R$ 
81 .200,00 (oitenta e um mil e duzentos reais) Dotação orçamentária: 1
251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .4490 .52 .04 .0 .49 .2 . Fonte0 .49 .2 .

4 cm -03 1371620 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

rESuMo DE CoNTrAToS E TErMoS ADITIvoS
Resumos dos contratos de prestação de serviços de assistência à saúde. 
Partes: o IPSM, por meio do Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Dire-
tor de Saúde do IPSM, (delegação conforme disposto no art . 16, do 
Decreto Estadual nº 45 .741, de 22/09/11 e Portaria 792/2019- DG/
IPSM), e prestadores de serviços de assistência à saúde nas regiões 
do Estado de Minas Gerais . Espécie: Contratação/credenciamento . 
Preço: Conforme Tabela do PAS (uS de acordo com o procedimento) 
PMMGxCBMMGxIPSM . Pagamento: via SIMG, conforme faturas de 
serviços/bens fornecidos .
**Dotação orçamentária:
2121 10 302 002 4001 0001 33 90 36 49 1; 2121 10 302 002 4001 
0001 33 90 36 60 1; 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 39 49 1; 2121 
10 302 002 4001 0001 33 90 39 60 1;2121 10 302 002 4002 0001 33 
90 36 49 1; 2121 10 302 002 4002 0001 33 90 36 60 1;2121 10 302 
002 4002 0001 33 90 39 49 1; 2121 10 302 002 4002 0001 33 90 39 60 
1. *Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde aos beneficiá-
rios do IPSM, através do contratados-credenciados: rMBH - Cont . nº 
415/2020 - Associação Mario Penna (Hospital Luxemburgo) – Vigên-
cia: 04-06-2020 a 04-06-2025 . Cont . nº 417/2020 - Centro Médico 

Bandeirantes CMB Ltda – Vigência:17-06-2020 a 17-06-2021. Cont. 
nº 422/2020 - Camede - Centro de Assistência Médica e Diagnóstico 
Especializado Ltda – EPP – Vigência: 24-06-2020 a 24-06-2025. Cont. 
nº 423/2020 - IAC Instituto Avançado do Coração Ltda.- Vigência: 
24-06-2020 a 24-06-2025 . Cont . nº 424/2020 - Centro de reabilita-
ção Brum Ltda - Vigência: 24-06-2020 a 24-12-2020. 7ª RPM – Cont. 
nº 52/2020 - Fundação Geraldo Corrêa (Hospital São João de Deus) 
– Vigência: 05-06-2020 a 05-06-2021. 12ª RPM – Cont. nº 15/2020 
- COC Clínica de Olhos Caratinga Eireli – Vigência: 24-06-2020 a 
24-06-2021. 14ª RPM – Cont. nº 19/2020 - Clínica Cardiológica Dr 
Geovani Eireli – Vigência: 22-06-2020 a 22-06-2021. 16ª RPM – Cont. 
nº 11/2020. - César Sousa Macêdo e Cia Ltda – Vigência: 24-06-2020 
a 24-06-2021. 18ª RPM – Cont. nº 53/2020 - Bruno Alves de Souza 
Toledo – ME – Vigência: 23-06-2020 a 23-06-2021.Cont. nº 62/2020 - 
Angiogyne Clínica Médica Ltda – Vigência: 19-06-2020 a 19-06-2021. 
Cont. nº 63/2020 - Carla Regina Modolin Barci – Vigência: 19-06-2020 
a 19-06-2021 . Foro: Belo Horizonte . Data: 03/07/2020 . Signatários: 
Cel PM Qor Fabiano villas Boas e contratados-credenciados .
IPSM-MG
resumo do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de assis-
tência à saúde. Partes: O IPSM, por meio do Cel PM QOR Fabiano 
villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (delegação conforme dis-
posto no art . 16, do Decreto Estadual nº 45 .741, de 22/09/11 e Portaria 
792/2019- DG/IPSM), e prestadores de assistência à saúde nas regi-
ões do Estado de Minas Gerais . Espécie: Contratação/credenciamento . 
Preço: Conforme Tabela do PAS (uS de acordo com o procedimento) 
PMMGxCBMMGxIPSM . Pagamento: via SIMG, conforme faturas de 
serviços/bens fornecidos .
4ª RPM –
resumo do Segundo Termo aditivo ao contrato .
**Dotação orçamentária:
*objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo alterar a razão 
Social e o parágrafo sétimo da Cláusula Sexta – Seção v - Do Proces-
samento e Pagamento ao contrato nº 31/2015- Clinestec S/S – Vigên-
cia: 28/05/2020 . Data: 03/07/2020 . Signatários: Cel PM Qor Fabiano 
villas Boas e contratado-credenciado .
7ª RPM –
resumo do Terceiro Termo aditivo ao contrato .
**Dotação orçamentária:
*objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo exclusão da espe-
cialidade de Endodontia ao contrato nº 634/2017- odontologia M & L 
LTDA – ME – Vigência: 20/05/2020. Data: 03/07/2020. Signatários: 
Cel PM Qor Fabiano villas Boas e contratado-credenciado .
9ª RPM –
resumo do Primeiro Termo aditivo ao contrato .
**Dotação orçamentária:
*objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo exclusão da espe-
cialidade de Pneumologia ao contrato nº 17/2019- Cardio Diagnosis 
Ltda– Vigência: 20/05/2020. Data: 03/07/2020. Signatários: Cel PM 
Qor Fabiano villas Boas e contratado-credenciado .
14ª RPM –
resumo do Primeiro Termo aditivo ao contrato .
**Dotação orçamentária:
*objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo incluir a espe-
cialidade de Médico Clínico Geral ao contrato nº 08/2019 - Clí-
nica de Imagens e Consultas Serro Ltda – Vigência: 15/05/2020. 
Data: 03/07/2020 . Signatários: Cel PM Qor Fabiano villas Boas e 
contratado-credenciado .
15ª RPM –
resumo do Primeiro Termo aditivo ao contrato .
**Dotação orçamentária:
*objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo incluir a especiali-
dade de Endondontia ao contrato nº 419/2016- Jacqueline Neres rama-
lho – ME – Vigência: 16/06/2020. Data: 03/07/2020. Signatários: Cel 
PM Qor Fabiano villas Boas e contratado-credenciado .
19ª RPM –
resumo do Primeiro Termo aditivo ao contrato .
**Dotação orçamentária:
*objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo alterar a razão 
social e o endereço da sede ao contrato nº 02/2019 - Clínica Auto 
Estima Eireli – Vigência: 24/06/2020. Data: 03/07/2020. Signatários: 
Cel PM Qor Fabiano villas Boas e contratado-credenciado .
resumo do Primeiro Termo aditivo ao contrato .
**Dotação orçamentária:
*objeto: Constitui objeto do presente Termo alterar os itens: 
Especialidade(s), Serviço(s) e Procedimento(s) contratados no Anexo I, 
o quadro societário, o endereço da sede e o parágrafo primeiro da Cláu-
sula Terceira ao contrato n° 00 .011/2017- Núcleo de Especialidades Clí-
nicas e Cirúrgicas Ltdai – Vigência: 19/06/2020. Data: 03/07/2020. Sig-
natários: Cel PM Qor Fabiano villas Boas e contratado-credenciado .

22 cm -03 1371592 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo, 
GESTÃo DE FINANÇAS

ExTrAToS DE CoNTrAToS
ExTrATo Do Iv TErMo ADITIvo Ao 

CoNTrATo Nº 9078233/2016
ProCESSo DE CoMPrAS Nº 1511189 198/2016

ProCESSo SEI 1510 .01 .0085423/2018-38
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica Petrus Empreendimentos 
Ltda. Do objeto: prorrogação por mais 12 (doze) do prazo de vigência 
inicial. Valor total R$ 100.223,04 (cem mil duzentos e vinte e três reais 
e quatro centavos). Vigência: 10/11/2020 a 09/11/2021. Dotação Orça-
mentária: 1511 .06 .181 .005 .4025 .0001 .3 .3 .90 .39 .20 .0 .10 .1 . Foro: B . 
Hte/MG . Assinatura: 02/07/2020 . Signatários: Fernando Dias da Silva 
(P/Contratante) e P/P S&S Imobiliária Ltda . (P/ Contratada) .

1º TErMo ADITIvo Ao ACT N .º 06/2019/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Itatiaiuçu/MG . objeto: a 
prorrogação da vigência do Acordo de Cooperação Técnica por mais 
12 (doze) meses, a contar de 01/01/2020, alterar as disposições con-
tidas nas alíneas “d” e “e” do Acordo de Cooperação Técnica origi-
nal e respectivo plano de trabalho, bem como, acrescer na alínea “h” 
outras despesas não previstas inicialmente, que serão custeadas pelo 
Município . valores: Estima-se a despesa global por parte do Municí-
pio em r$ 318 .096,50 (trezentos e dezoito mil, noventa e seis reais e 
cinquenta centavos) . Dotações orçamentárias: 05 .06 .181 .6 .2 .011 .31 .9
0 .13 .33 .90 .14 .33 .90 .30 .33 .90 .39 .33 .90 .36 .44 .90 .52 .33 .90 .4 .9 . Da Con-
validação: Ficam convalidados e ratificados os atos e efeitos a partir 
de 01/01/2020 . Do Foro: Belo Horizonte/MG . Assinatura: 01/07/2020 . 
Signatários: Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Matarazo José da 
Silva (P/Pref .) .
ExTrATo Do Ix TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo Nº 669/2011
Partes: EMG/Polícia Civil e Mauro Márcio Alves . Do objeto: Prorro-
gação do prazo de vigência do Contrato do nº 669/2011 por mais 60 
(sessenta) meses . valor anual total r$ 27 .600,00 (vinte e sete mil e seis-
centos reais). Vigência: 01/12/2020 a 30/11/2025. Dotação Orçamentá-
ria: 1511 .06 .181 .005 .4025 .0001 .3 .3 .90 .36 .11 .0 .10 .1 . Foro: B .Hte/MG . 
Assinatura: 02/07/2020 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Loca-
tária) e Nilce Maria Gonçalves Alves (P/Locador) .

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9232336/19
Partes: EMG/Polícia Civil e Elda Fernandes dos Santos versiani – 
ME. Do Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato do nº 
833/2013 por mais 12 (doze) meses . valor anual total r$ r$ 54 .219,12 
(cinquenta e quatro mil duzentos e dezenove reais e doze centavos) . 
Vigência: De 01/09/2020 a 31/08/2021. Dotação Orçamentária: 1511
 .06 .181 .005 .4025 .0001 .3 .3 .90 .39 .20 .0 .10 .1 . Foro: B .Hte/MG . Assina-
tura: 02/07/2020 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Locatária) e 
Elda Fernandes dos Santos versiani – ME P/P Marcellos Gomes ver-
siani (Locadora) .
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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 3202007040033590120.

Publicação Extrato Contrato DOU (16386999)         SEI 1250.01.0002574/2020-98 / pg. 206



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

 

 

O Tenente Coronel PM George Luiz de Matos, Ordenador de Despesas, no uso de suas
atribuições conferidas pelo art. 94 do R-AFCA, aprovado pela Resolução n° 3.316 de 06 de
setembro de 1996, combinado com o art. 67 da Lei Federal n° 8666/93, RESOLVE designar
como gestor, fiscal e substitutos do contrato n°009251651/2020 , que versa sobre a  aquisição
de FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATÓRIO visando proteger da infecção por COVID-19 os
profissionais e usuários do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM,  os militares
abaixo relacionados:

 

a) No encargo de Gestor do Contrato, o n° 124208-0,  Maj PM Fernanda Abreu Fernandes
(HPM/ DS)

b) No encargo de Fiscal Setorial do Contrato, o n° 131.111-7, 2º Ten PM QOE Jeferson
Francisco Alves,  (HPM/ DS)

 

Fica definido que o n° 131.111-7, 2º Ten PM QOE Jeferson Francisco Alves assumirá
automaticamente a função de Gestor do Contrato em caso de férias, ausência ou outros
impedimentos legais do Gestor Titular.

 

Fica definido que o servidor mais antigo da Seção da Central de Abastecimento Farmacêutico, 
sem outra atribuição neste contrato, assumirá automaticamente a função de Fiscal do Contrato
em caso do titular assumir a função de Gestor do Contrato, em caso de férias, ausência ou
outros impedimentos legais do Fiscal Titular.

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se

 

   

 

GEORGE LUIZ DE MATOS, TEN CEL PM

ORDENADOR DE DESPESAS

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel,
em 07/07/2020, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Termo de Designação de Fiscal e Gestor de Contrato PMMG/DS/CSC-Saúde/Licitação 16458637         SEI 1250.01.0002574/2020-98 / pg. 207

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=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
16458637 e o código CRC D5FF3D43.

Referência: Processo nº 1250.01.0002574/2020-98 SEI nº 16458637
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