
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Almoxarifado Geral - Saúde/DS

 
Belo Horizonte, 25 de maio de 2020.

  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO.

 

1. SETOR SOLICITANTE ALMOXARIFADO

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Aquisição com instalação de INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL COM EXAUSTÃO + ARES-
CONDICIONADOS SPLITS MODELO DUTADO para enfrentamento do COVID-19.

3. SUGESTÃO DE TIPO DE PROCESSO

Dispensa de Licitação.

LEI FEDERAL N° 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019
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. ENDEREÇO PARA
ENTREGA/EXECUÇÃO

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE SAÚDE, (Avenida do Contorno nº 2787, Santa
Efigênia, Belo Horizonte - CEP: 30.110-013).

5. PRAZO PARA ENTREGA/EXECUÇÃO

 

Prazo de entrega com instalação em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da
solicitação, por meio eletrônico, com envio do empenho ou da autorização de fornecimento.

 

6. SUGESTÃO DE MEMBROS TÉCNICOS
Newton Sérgio Freire Cangussu, Engenheiro Clínico do HPM / CREA-MG 68.089/D

Gustavo Silveira Engenheiro Eletricista, Engenheiro Clínico do HPM / CREA-MG 63.429/D

Cristiane do Vale Moreira, Engenheira Civil / CREA-MG 142.886/D

7. Justificativa

A aquisição, bem como a instalação, de insufladores de ar estéril com exaustão +
ares- condicionados splits (modelo dutado) para as enfermarias de isolamento do complexo
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM são necessárias para o atendimento às
exigências da RDC N°50, da ANVISA, de 21/02/2002, que dispõe sobre o Regulamento
Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde, no que se refere aos ambientes que requerem
condições específicas de tratamento e da qualidade do ar.

A Enfermaria de Clínica Médica do HPM possui em sua unidade de internação
leitos de isolamentos que poderão receber pacientes com doenças infecto-contagiosas,
inclusive respiratórias graves. A aquisição das unidades de insufladores de ar estéril
com filtragem do ar com eficiência, visa prover condições de trabalho seguras à área
assistencial, bem como a segurança ao paciente.

8. Disponibilidade Orçamentária

A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária
do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária  Anual relativa ao exercício financeiro
vigente:

 
1251.10.302.037.2023.0001.44.90.52.04.0.49.2

 

      9.   Parecer
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
às demandas necessárias ao cumprimento dos objetivos da Unidade, conforme determinação
legal. 

 

 

AGENTE DE ATIVIDADE

 

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ABASTECIMENTO DO HPM
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CHEFE DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS SAÚDE / CSC - SAÚDE

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Robson Barbosa da Silva, Capitão, em
09/06/2020, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Márcio Antônio Gonçalves, Major, em
10/06/2020, às 09:51, 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 10/06/2020, às 10:32, 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
14642658 e o código CRC 68417AFB.

Referência: Processo nº 1250.01.0003181/2020-05 SEI nº 14642658
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais�

Almoxarifado Geral - Saúde/DS

 

Termo de Referência - PMMG/DS/CSC-SAÚDE/ALMOXARIFADO                                                 
                                                           

      Belo Horizonte, 25 de maio de 2020.

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 

Data Órgão Solicitante Número do Pedido de Compra Número da Unidade de
Compra

25/05/2020 HPM  1255302

 

Responsável pelo Pedido Superintendência ou Diretoria

Nome:  Renata Oliveira de Paula

E-mail: hpm-almox@pmmg.mg.gov.br

Ramal para contato: 3071-5229

 

Diretoria de Planejamento do HPM

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência constitui como objeto desta licitação a

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL PARA
CRIAÇÃO DE FLUXO UNIDIRECIONAL DO AR COM EXAUSTÃO e 02 (DOIS) ARES-
CONDICIONADOS SPLITS MODELO DUTADO, atendendo as necessidades das enfermarias
de isolamento da Unidade de Internação de Clínica Médica do Hospital da Polícia Militar de
Minas Gerais - HPM, situado à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia, CEP
30.110.013 – Belo Horizonte – MG, conforme Convênio de Cooperação Mútua nº 01/2016 de
31dez2016, para execução no exercício de 2020, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas deste Edital e seus Anexos.

 

LOTE ÚNICO

Item
Elemento
Item De

Despesa

Código do
item no SIAD Quantidade Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

01 5204 1759892 02 UNIDADE

INSUFLADOR DE AR ESTÉRIL - SEM REFRIGERAÇÃO; MATÉRIA-PRIMA: CHAPA DE AÇO COM
TRATAMENTO ANTICORROSIVO; FILTRO: HEPA COM EFICIÊNCIA 99,995% DPO, CLASSE H14 (NORMA
EN 1822); VAZÃO DE AR INSUFLADO: 1000 A 1700 M3/H; CAPACIDADE TÉRMICA: NÃO
APLICÁVEL; COMPLEMENTO: EQUIPAMENTO DE FLUXO UNIDIRECIONAL DE AR PARA ISOLAMENTO
DE UM AMBIENTE EVITANDO A SAÍDA DE CONTAMINANTES PARA O EXTERIOR ATRAVÉS DA
PRESSURIZAÇÃO NEGATIVA; PRÉ-FILTRO: SINTÉTICO PLISSADO CLASSE G4 (EN 779 E ABNT 16.101);
MOTO-VENTILADOR: 220 VAC / MONOFÁSICO / 60 HZ / IP-55; EQUIPADO COM PROTEÇÃO TÉRMICA;
NÍVEL DE RUÍDO: APROXIMADAMENTE 70 DECIBÉIS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.000 X 700 X 1.000
MM; POTÊNCIA NOMINAL: APROXIMADAMENTE 500 WATTS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: DUTO FLEXÍVEL,
COLARINHO, FILTROS, VENTILADORES, MOTOR (ES), ABRAÇADEIRA(S), GRELHA PARA PORTA (SAÍDA
DE AR), FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, DISJUNTORES, E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS E
INDISPENSÁVEIS PARA POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE
12 (DOZE) MESES.

** VER ANEXO TÉCNICO**

02 5204 1759906 02 UNIDADE

AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: DUTADO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO
REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TÉRMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES:
MÍNIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERAÇÃO: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; FUNÇÃO ESPECIAL:
TEMPORIZADOR + TIMER; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS;
VOLTAGEM/FREQUÊNCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MÁXIMA CLASSE C; FLUIDO
REFRIGERANTE: GÁS ECOLÓGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEÚDO EXTRA:
MANUAL EM PORTUGUÊS; INSTALAÇÃO: INCLUSA; COMPLEMENTO: AR CONDICIONADO SPLIT
DUTADO, PRESSÃO ESTÁTICA 8 MMCA; CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL; VAZÃO DE AR
1500 M3. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

 

1.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.1.1. LOTE ÚNICO - Consultar Anexo Técnico.

 

2. DOS LOTES: 
2.1. Lote único, aberto a todos os licitantes.

2.1.1. A junção em lote único se deu em função da economicidade e a facilidade de
gestão contratual quanto à manutenção futura com reposição de peças originais, a partir do final
da garantia, considerando a necessidade de realização de contrato de manutenção, o ônus
financeiro certamente será maior para contratos com muitos fabricantes dos bens;

2.1.2. A escolha deste modelo justifica-se também pelo menor custo do frete na entrega
do material, além das condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecida para
o município de Belo Horizonte/MG.

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
3.1. Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI 12730174 que
dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no
âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, devido à pandemia mundial de doença
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a
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necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de
2020, faz-se necessária a aquisição de equipamentos para o condicionamento de ar e
ventilação de fluxo unidirecional de ar para isolamento de um ambiente, evitando a saída de
contaminantes para o exterior através da pressurização negativa;

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

3.3. A aquisição, bem como a instalação, de 02 (dois) Insufladores de ar estéril com
exaustão + 02 (dois) ares-condicionados splits modelo dutado para as enfermarias de
isolamento do complexo Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM são necessárias
para o atendimento às exigências da RDC N°50, da ANVISA, de 21/02/2002, que dispõe sobre
o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos
físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, no que se refere aos ambientes que
requerem condições específicas de tratamento e da qualidade do ar. Para esses ambientes
são observadas, ainda, a NBR 7256/2005 da ABNT e RE/ANVISA N° 9, de 2003.

3.3.1. Há recomendações da vigilância sanitária para que procedimentos que podem
gerar aerossóis devem ser realizados, preferencialmente, em uma unidade de isolamento
respiratório com pressão negativa e filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance),
preconizado pela Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (Orientações para serviços
de saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos
casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

3.3.2. A Enfermaria de Clínica Médica do HPM possui em sua unidade de internação
leitos de isolamentos que poderão receber pacientes com doenças infecto-contagiosas,
inclusive respiratórias graves. A aquisição das unidades de insufladores de ar estéril
com filtragem do ar com eficiência, visa prover condições de trabalho seguras à área
assistencial, bem como a segurança ao paciente.

3.4. Informa-se que a contratação contemplará a entrega com instalação em até 60
(sessenta) dias de 02 (dois) insufladores de ar estéril com exaustão + 02 (dois) ar condicionado
split modelo dutado. Assim, todos os equipamentos recebidos irão diretamente suprir todos as
enfermarias de isolamento (221 e 223) da Unidade de Internação de Clínica Médica do Hospital
da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, que serão utilizados em ambientes de atendimentos
de pacientes com indicação de isolamento.

 

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE:
4.1. Em conformidade com artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento SEI
12589233:

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

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

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do artigo 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.”

4.2. 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 morte para os pacientes acometidos pelo COVID-19, e com clara limitação da contratação
para atendimento da demanda existente.

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

 

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
5.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio,
considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os aparelhos
e o serviços de instalação de forma independente.

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1. Os documentos exigidos para qualificação técnica específica, poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou em cópia simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo
órgão adquirente, no momento da análise dos documentos de habilitação;

6.1.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;

6.1.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado;

6.1.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma
clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor;

6.1.4. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial,
exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da
matriz.

6.2. Comprovações de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
com as características e quantidades do objeto da licitação, através da apresentação de no
mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, comprobatório da capacidade técnica que comprove a execução, pelo licitante, de
obra de complexidade equivalente à do objeto desta licitação, com indicação do fornecimento,
qualidade do serviço, do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do
fornecimento.

6.2.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:
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6.2.1.1. Nome empresarial, dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone, fax);

6.2.1.2. Local e data de emissão;

6.2.1.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade
das informações.

6.2.1.4. Período da execução da atividade.

6.3. Junto à proposta comercial, o licitante deverá apresentar os seguintes
documentos, conforme legislação vigente:

6.3.1. Cópia autenticada do Certificado de Responsabilidade Técnica do
profissional responsável técnico da proponente, emitido pelo respectivo conselho de classe
(CREA), relativo às atividades da empresa ao atual exercício, conforme exigência da Lei
Federal nº. 5.194/66 artigo 59º. 

6.3.1.1. A Certidão deverá constar o nome do responsável técnico de nível superior com
formação em engenharia mecânica que será o responsável pela execução dos serviços de
instalação do objeto. 

6.3.2. Catálogos, Manuais de Operação e de Serviço / Manutenção dos equipamentos
ofertados.

 

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.1. A proposta comercial deverá mencionar explicitamente:

7.1.1. O preço unitário e global para cada item;

7.1.2. A MARCA e o MODELO do produto ofertado;

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

7.1.4. Nome do fabricante;

7.1.5. Número de unidades por embalagem;

7.1.6. Procedência do produto para saúde (nacional ou estrangeira);

7.1.7. Forma de descrição do item em nota fiscal quando este tiver que ser entregue.

 

8. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
8.1. DO PRAZO DE ENTREGA: 
8.1.1. O prazo para a entrega e a instalação dos equipamentos deverão ser em até 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data da solicitação, por meio eletrônico, com envio
do empenho ou da autorização de fornecimento.

8.1.2. A empresa contratada deverá apresentar no prazo em até 10 (dez) dias da
assinatura do contrato:

8.1.2.1. O Cronograma contendo o prazo para fornecimento, montagem e instalação
completa dos equipamentos e serviços previstos no objeto, respeitando todas as exigências de
prazos de entrega e de instalação estabelecidos neste anexo;

8.1.2.2. A Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional para a
execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema
Confea / CREA, conforme Lei Federal nº 6.496/1977 e a Resolução Confea nº 1.092/2017.

8.2. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:�
8.2.1. Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço: Polícia Militar de
Minas Gerais – HPM, CNPJ: 16.695.025/0001-97, localizado na Avenida do Contorno, 2787 –
bairro: Santa Efigênia – Belo Horizonte / MG – CEP: 30.110-013. Contato: (31) 3071-5218 ou
(31) 3071-5385 / Seção de Manutenção Predial, no horário de 08h00min as 12h00min de
segunda a sexta-feira.

8.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO�:
8.3.1. O objeto da presente licitação será atestado pelo preposto do contrato que
receberá os equipamentos:

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

8.3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade do material e
consequente aceitação do objeto, e este estando nos exatos termos do edital e da proposta
vencedora, será efetivado o recebimento definitivo, mediante expedição de termo
circunstanciado e recibo aposto na nota fiscal, em conformidade com as normas internas da
PMMG, que deverá acontecer em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento
provisório.

8.3.2. Caso fique constatada a irregularidade na entrega, a contratada após
comunicação do preposto deverá saná-la no prazo máximo de 03 (três) dias úteis;

8.3.2.1. Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, o preposto reduzirá a termo
os fatos ocorridos e encaminhará ao ordenador de despesa para aplicação de penalidades.

8.3.3. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada a mão-de-obra necessária.

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

8.4. Cronograma físico-financeiro:
8.4.1. Não se aplica.

 

9. DO PAGAMENTO:
9.1. 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.

9.2. 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.

9.2.1. 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;

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

9.2.3. 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.
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9.3. 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.

 

10. DO CONTRATO:
10.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante escolhido
será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de
acordo com o artigo 62, da Lei 8.666/93:

10.2. O contrato terá vigência por 06 (seis) meses, a partir da publicação do seu extrato
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais , podendo ser prorrogado nos termos do artigo 4°-
H, da Lei 13.979/2020, por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

 

11. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:
11.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do artigo 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 o contrato, como representante da Administração.

11.1.1. Será designado como Gestor / Fiscal do Contrato, o Chefe da Seção de
Manutenção Predial do HPM, 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.

11.1.2. A forma como se dará a substituição do Fiscal de contrato em caso de férias,
licenças médicas e demais impedimentos legais do titular de cada função, será regulado por
meio de ato administrativo próprio.

11.2.  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.

11.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade
d a 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.

11.4. O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta
da contratada.

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

11.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno
cumprimento do contrato.

 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta
da seguinte dotação orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária
Anual relativa ao exercício financeiro:  1251.10.302.037.2023.0001.4490.52.04.0.49.2.

 

13. DAS GARANTIAS:
13.1. A contratada deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses para os
equipamentos, acessórios e serviços de instalação, contados a partir da data do recebimento
definitivo.

13.2. A contratada deverá oferecer o serviço de manutenção preventiva mensal pelo
período de 12 (doze) meses para os equipamentos entregues, contados a partir do mês
subsequente à instalação, devendo efetuar reparação de quaisquer falhas ou defeitos que se
apresentem neste período, sem nenhum ônus adicional à contratante.

13.3. A contratada deverá emitir relatório técnico referente às manutenções preventivas
para atendimento ao Plano de Manutenção e Operação e Controle (PMOC) do Hospital da
Policia Militar.

13.4. A contratada deverá iniciar os reparos cobertos pela garantia, num prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação da CONTRATANTE, inclusive em finais de
semana e feriados. Os serviços deverão ser realizados em tempo compatível com o seu nível de
complexidade, com aprovação pela contratante.

13.5. A contratada responderá pela assistência técnica integral durante o período da
garantia dos equipamentos fornecidos, devendo substituir as peças e componentes no caso de
falha dos mesmos, acionando a seu critério o fabricante, sem qualquer ônus adicional à
contratante.

 

14.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora

ajustado.

 

15. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
15.1. DA CONTRATADA: �
15.1.1. Entregar o(s) equipamento(s) no endereço indicado pela contratante e sob sua
responsabilidade, observar quantidades e prazos estabelecidos nas condições pactuadas de
acordo com as exigências constantes neste documento.

15.1.2. Responsabilizar-se por todas as despesas com transporte dos equipamento(s),
funcionários e mão de obra necessária à execução do objeto, sem quaisquer ônus para
a contratante, devendo os equipamentos serem de boa qualidade;

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

15.1.4. Fornecer documentação fiscal e técnica após entrega do objeto;

15.1.5. Indenizar por qualquer danos causados a seus funcionários ou a terceiros, por sua
culpa, decorrentes dos serviços contratados, cabendo reparação e indenização;

15.1.6. Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho,
ainda que verificados nas dependências da contratante, os quais com esta não terão nenhum
vínculo empregatício;
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15.1.7. Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as
normas estatuídas na legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a
seus empregados, com os contratados e prepostos;

15.1.8. Respeitar as condições e especificações dos equipamentos, objetos deste
contrato;

15.1.9. Entregar o(s) equipamento(s) contratado(s) com zelo técnico e obediência aos
padrões de controle de qualidade e segurança pela legislação pertinente em vigor, e na forma
exigida neste termo de referência.

15.1.10. Solicitar a substituição dos equipamentos em que se verificarem defeitos.

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

15.1.12. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao contratante para ateste e
pagamento. 

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

15.1.14. 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 03
(três) dias. 
15.1.15. Assegurar ao contratante o direito de recusar produto que não esteja de acordo
com as normas e especificações técnicas recomendadas neste documento. 

15.1.16. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do
objeto contratado.  

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

15.2. DA CONTRATANTE: �
15.2.1. Comunicar à contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do objeto, assinalando-
lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e
contratuais previstas;

15.2.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo dos equipamento(s) no(s)
prazo(s) fixado(s);

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

15.2.4. Solicitar a substituição dos equipamentos em que se verificarem defeitos;

15.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato,  informando à contratada para
fins de supervisão;

15.2.6. Assegurar ao pessoal da contratada o livre acesso às instalações do HPM para
entrega do objeto, e documentos necessários  à entrega do objeto;

15.2.7. Efetuar o pagamento no prazo fixado neste instrumento convocatório;

15.2.8. Comunicar a contratada todas as irregularidades observadas durante o
recebimento dos itens solicitados;

15.2.9. Notificar a contratada no caso de irregularidades encontradas na entrega dos
itens solicitados;

15.2.10. Conceder o prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para
a contratada regularizar as falhas observadas.

 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual
nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

16.1.1. Advertência por escrito;

16.1.2. Multa de até:

16.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do objeto não executado;

16.1.2.2. 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 ;

16.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

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

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

16.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 16.1.1, 16.1.3 e 16.1.4.

16.3. 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.

16.4. 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.

16.5. 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.

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

16.6. 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.

16.7. As sanções relacionadas nos itens 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP.

16.8. 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:

16.8.1. Retardarem a execução do objeto;

16.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;

16.8.2.1. 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.

16.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

16.9. 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

Termo de Referência (14642795)         SEI 1250.01.0003181/2020-05 / pg. 7



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
ROBSON BARBOSA DA SILVA, CAP PM QOR

Nº 089.688-6

 

Documento assinado eletronicamente por Robson Barbosa da Silva, Capitão, em
09/06/2020, às 14:37, 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
14642795 e o código CRC 2D84BB6A.

Referência: Processo nº 1250.01.0003181/2020-05 SEI nº 14642795
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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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RESOLUÇÃO  N.º 3720-CG,  DE 09 DE JUNHO DE  2003.

Dispõe sobre a formalização dos processos de
dispensa e de inexigibilidade de licitação e o
retardamento na execução de obras e serviços
contratados e define as formalidades a serem
observadas pelas Unidades em tais procedimentos.

O CORONEL PM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, inciso
VI, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 18.445, de 15 de abril de 1977 (R-100),
e o disposto no Decreto n.º 43.320, de 08 de maio de 2003, e considerando que:

- a Lei federal n.º 8.666, de 21Jun93, estabeleceu as hipóteses de dispensa de
licitação, previstas nos §§ 2º e 4º, do art. 17, e nos incisos III a XXIV, do art. 24, de
reconhecimento de inexigibilidade de licitação, previstas no caput e incisos I a III, do
art. 25, e de eventual retardamento, previsto no final do § 2º do art. 8º;

- a mencionada Lei federal, em seu art. 26, determina o fluxo decisório a ser
seguido, nas situações de dispensa, inexigibilidade e retardamento, para ratificação e
posterior publicação, como condição de eficácia do ato;

RESOLVE:

Art. 1º O reconhecimento das situações de dispensa e de inexigibilidade de
licitação e a autorização de eventual retardamento na execução de obras ou serviços
contratados é atribuição dos Gestores de Projetos e Atividades no âmbito da Polícia
Militar.

§ 1º Os processos de dispensa de licitação previstos no art. 24, incisos III a
XXIV, e, os processos de inexigibilidade de licitação previstos no art. 25, caput, e
incisos I a III, todos da Lei federal n.º 8.666/93, antes da assinatura e execução do
respectivo contrato, serão encaminhados ao Comandate-Geral, por intermédio da Sexta
Seção do Estado-Maior, para os fins de ratificação do ato que concedeu a dispensa ou
reconheceu a hipótese de inexigibilidade de licitação.

§ 2º  Os atos previstos no caput deste artigo, serão comunicados, no prazo de 3
(três) dias ao Comandante-Geral, para ratificação e publicação do ato no “Minas
Gerais”, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prescrições contidas no art. 26 da Lei
federal n.º 8.666, de 21Jun93, e suas posteriores modificações.

Art. 2º As propostas dos atos, a que se refere o artigo anterior, serão dirigidas
aos respectivos Gestores de Projeto e Atividade, que examinarão o mérito,
considerando, inclusive, a possibilidade de realizar-se a licitação com abrangência a
outra localidade ou a outros Estados da Federação.
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Art. 3º Os processos de dispensa, de inexigibilidade e de retardamento,
apresentados pelas Unidades Executoras (UE), serão revestidos do caráter formal,
devendo conter, conforme cada caso, os seguintes elementos instrutivos:

I - capa devidamente autuada, número de ordem do processo em série anual,
o designativo da UE interessada no objeto, nome do contratado e descrição do objeto
do contrato;

II - pedido regular assinado pelo Ordenador de Despesas, ao Gestor,
expondo a descrição do objeto e o seu valor;

III - certidão e/ou declaração do Ordenador de Despesa de que existe
disponibilidade orçamentária e financeira para a execução do objeto contratado, bem
como da indicação da dotação orçamentária;

IV - documento contendo os elementos necessários à caracterização da
hipótese da dispensa ou da inexigibilidade de licitação, com a fundamentação da razão
de escolha do fornecedor ou executante ou a justificativa do preço cobrado;

V - documentação que comprove a insuficiência financeira de recursos ou
razão de ordem técnica que impece a execução total da obra ou serviço contratado,
quando se tratar de retardamento (§ 2º, do art. 8º, da Lei federal 8.666/93). Nestas
situações, deve haver comprovação dos fatos, por meios dos projetos básico e
executivo, do parecer prévio e conclusivo do setor técinico-jurídico e de despacho
motivado, com comunicação ao Comandante-Geral, no prazo de 3 (três) dias, para
ratificação e publicação do ato no “Minas Gerais”, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 26
da Lei 8.666/93);

VI - proposta do fornecedor ou executante, contendo prazo para a execução
do contrato, descrição detalhada do objeto e preço cobrado e discriminação do valor
total mensal e anual, quando houver, do bem adquirido ou da execução do serviço;

VII - pesquisa de mercado (art. 10, inciso V, da Lei nº 8.429/92, e § 2º do art.
25 da Lei nº 8.666/93);

VIII - cópia do instrumento convocatório, cópia da ata da CPL e a respectiva
justificativa, quando a dispensa fundamentar-se no inciso V, do art. 24, da Lei federal
n.º 8.666/93;

IX - Parecer Técnico-Jurídico prévio, emitido pela assessoria que atende a
UE, nos termos do art. 38, da Lei federal n.º 8.666/93;

X - Parecer Técnico emitido por setor específico da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG), contendo avaliação, quando se tratar de locação de
imóvel;

XI - autorização prévia do setor específico do Exército Brasileiro, nos casos
de aquisição de produtos controlados, conforme preceitua o seu Regulamento (R-105);

XII - documentos de habilitação, previstos nos arts. 28 a 31 da Lei federal n.º
8.666/93, de acordo com cada caso;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução PMMG / CG 3720 (13153697)         SEI 1250.01.0002027/2020-26 / pg. 2Anexo Resolução PMMG 3720-CG / 2003 (14668761)         SEI 1250.01.0003181/2020-05 / pg. 19



XIII - “Curriculum vitae” e outros documentos que comprovem a habilitação e
a capacidade de profissional especializado e a singularidade de que trata a lei, quando
a inexigibilidade fundar-se no inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93;

XIV - minuta do Termo de Contrato, incluindo a respectiva proposta (art. 54, §
2º), na hipótese de ser obrigatório (art. 62);

XV - numeração e rubrica em todas as folhas do processo, iniciando pela
capa;

XVI - ofício com exposição de motivos do Gestor ao Comandante-Geral,
encaminhando o processo e o respectivo ato, que irá ratificá-lo;

XVII - Ato de ratificação (art. 26 da Lei 8.666/93), emitido pelo Comandante-
Geral, sendo o extrato da publicação juntado posteriormente ao processo.

Art. 4º Os casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação e, também, os de
retardamento na execução de obra ou serviço contratado, constituirão procedimento
administrativo e deverão observar o seguinte fluxo:

I - o processo será montado na UE de origem, com a reunião dos
documentos descritos no artigo anterior, ordenados cronologicamente, devidamente
protocolado, numerado e autuado, conforme modelo de capa frontal, constante do
“Anexo Único” a esta Resolução;

II - os demais documentos que forem sendo produzidos, inclusive pelo
Gestor e Estado Maior (EMPM), serão igualmente reunidos no processo, em ordem
cronológica;

III - o Gestor, por intermédio da sua Assessoria Técnico-Jurídica, ficará
incumbido de avaliar os aspectos de legalidade apontados pela UE, preparando-se, a
seguir, o respectivo documento que constituirá o ato formal a ser assinado pelo
respectivo Diretor e que será publicado em BGPM, após a ratificação pelo
Comandante-Geral;

IV - o processo será finalizado com a respectiva ratificação do ato pelo
Comandante-Geral, conforme exigência contida no art. 26, da Lei federal n.º 8.666/93
e delegação de poderes contida no Decreto estadual n.º 43.320, de 08 de maio de 2003;

V - efetivada a ratificação do ato, o EMPM, por intermédio da PM6, juntará
ao respectivo processo os documentos dela decorrentes, inclusive cópia do seu extrato
publicado no “Minas Gerais” e remeterá o processo à UE de origem;

VI - recebido o processo finalizado, a UE, nos casos de ratificação do ato,
adotará as medidas subsequentes para a execução da despesa, juntando-se ao processo
uma via do respectivo contrato, ou documento equivalente, e remetê-lo-á ao Tribunal
de Contas do Estado, via DF, em cumprimento ao disposto na Instrução nº 03, de
11Mai94, daquele órgão; e, no caso de invalidação do ato, arquivará o processo.

§ 1º O Ordenador de Despesas será o responsável pelo enquadramento do fato
nos fundamentos legais que o tornem válido, bem como pela demonstração de sua
finalidade e da respectiva motivação;
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§ 2º A despesa decorrente de atos de dispensa ou de inexigibilidade de
licitação, somente será comprometida e o retardamento praticado, após a ratificação
final do ato, pelo Comandante-Geral, o que será formalmente comunicado à UE pelo
EMPM/PM6;

§ 3º Recebido o processo, o Gestor terá o prazo máximo de 3 (três) dias úteis
para examiná-lo e remetê-lo ao EMPM/PM6, com no mínimo 10 (dez) dias de
antecedência à data pretendida para aquisição do material e/ou contratação do serviço,
para apreciação e decisão pelo Comandante-Geral, ressalvados os casos excepcionais
de urgência ou emergência, devidamente motivados na forma da lei.

§ 4º Recebido o processo, o EMPM/PM6 fará as análises técnicas que se
fizerem necessárias, expedindo-se o competente parecer, e preparará o ato de
ratificação ou de não-ratificação, conforme for o caso, para assinatura pelo
Comandante-Geral e publicação do no “Minas Gerais”, no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 5º As situações excepcionais serão expostas de forma clara e objetiva, com
fundamentação de motivos, assinadas pelo Ordenador de Despesas, para que seja
submetida às análises técnica e jurídica dos Gestores e do Comandante-Geral, por
intermédio do EMPM/PM6.

Art. 6º O Diretor de Finanças, como auditoria setorial, e os Gestores, na
respectiva área de atuação, baixarão as instruções necessárias ao fiel cumprimento
desta Resolução.

Art. 7º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução n.º
3206, de 12 de setembro de 1995.

QCG em Belo Horizonte, 09 de  junho de 2003.

(a) ÁLVARO ANTÔNIO NICOLAU, CEL PM
COMANDANTE-GERAL
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ANEXO ÚNICO (Capa Frontal) À RESOLUÇÃO N.º 3720-CG, DE 09 DE JUNHO DE 2003.

                                              _______________________
                                             U E

PROCESSO N.º ________/2____

    HIPÓTESE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º ______/_____ - Gestor

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º ________/_____ - Gestor

RETARDAMENTO (CONTRATO N.º ________/_____  - UE

     OBJETO: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

      BENEFICIÁRIO (S): __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

     VALOR TOTAL: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

     ENQUADRAMENTO LEGAL: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

     DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ________________________________________________________

     VIGÊNCIA: __________________________________________________________________________

_________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS
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Belo Horizonte, 29 de maio de 2.020 

 

 

 

  

AO  

HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS  

Avenida do Contorno 2.787 – Santa Efigênia 

Belo Horizonte – MG 

A/C: Sub. Ten. Rosie 

        Depto. de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF.: PROPOSTA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR 

CONDICIONADO+ SISTEMA DE EXAUSTÃO COM FILTRO HEPA – SALAS DE 

ISOLAMENTO DAS ENFERMARIAS 221/223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezados Senhores; 

 

 

Atendendo `a solicitação de V.Sas. informamos nossos preços e demais condições comerciais para o assunto 

em referência, conforme descrito a seguir:  
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PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL 

 
1.0 – ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

 

 Fornecimento e instalação do sistema de ar condicionado com aparelhos de exaustão dotados de filtro 

G4 + HEPA para atendimento aos quartos de isolamento das enfermarias com pacientes de doenças 

infectocontagiosas com eletiva configuração de pressão negativa; 

 Calculo da carga térmica do ambiente; 

 Fornecimento do projeto de instalação; 

 Fornecimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), elaborada junto ao CREA-MG, 

assinado por Eng. Mecânico habilitado; 

 Teste de funcionamento; 

 

2.0 – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS POR QUARTO DE 

ISOLAMENTO: 

 

 01 unidades de exaustão dotada com filtro G4 + HEPA 

Fabricante: IMPERIUM 

Modelo: RLS Q 200 CLASSE II 

Vazão: 1.000 m³/h 

Pressão estática: 109,7 mmca 

Filtragem: G4 + HEPA 

 

 01 unidades de ar condicionado Built’in – 3Tr’s de alta pressão Carrier – gás R410 

 Rede de dutos de exaustão; 

 Linhas do circuito frigorifico isolados termicamente. 

 Difusores, grelhas construídas em alumínio anodizado conforme projeto. 

 

 

3.0 PREÇO GLOBAL: EQUIPAMENTOS + INSTALAÇÃO + PROJETO + IMPOSTOS: 

 

 Exaustão estéril: R$ 27.200,00 (Vinte e sete mil e duzentos reais) POR QUARTO 

 Ar condicionado built’in – R$ 13.400,00 (Treze mil e quatrocentos reais) POR QUARTO 

 Total – R$ 40.600,00 (Quarenta mil e seiscentos reais) POR QUARTO 

 

 

TOTAL PARA OS 2 (DOIS) QUARTOS: R$ 81.200,00 (Oitenta e um mil e duzentos reais). 
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4.0 – CONDIÇÕES DE PAGTO.: 

 

 100% a 30 dias. 

 

4.0 – PRAZO DE ENTREGA: 

 

 Unidade de exaustão – 20 (vinte) dias; 

 Unidade de ar condicionado – 10 (Dez) dias; 

 Instalação – 10 (dez) dias. 

 Total: 30 (trinta) dias. 

 

5.0 – GARANTIA: 

 

 Garantimos aos nossos serviços por um prazo de 12 (doze) meses, considerando que as mesmas 

sofrerão manutenção preventiva periódica mensal por profissionais e empresas credenciadas. 

 

6.0 – VALIDADE DOS PREÇOS: 

 

 30 (trinta) dias. 

 

Atenciosamente, 

  

 
 TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 

 

IVAN CHAVES DOS SANTOS             

ENGENHARIA        

           

 

CNPJ: 03.887.016/0001-56 

Anexo Propostas Comerciais (15187081)         SEI 1250.01.0003181/2020-05 / pg. 33

mailto:comercial@tecnotempengenharia.com.br


 
GC - 006/20 

 

Rua Sergipe, 1062, loja 3b – Savassi, Belo Horizonte – MG Cep: 30.130-174 
+55 (31) 3515-9143 – rw.comercial@rwengeservicos.com.br 

 

 
 
 
 
AO  
Hospital da Polícia Militar 
Departamento de Compras  
 
 
 
 Prezados, 
 
 
 Apresentamos a vocês a estimativa de preços referente a contratação especializada 
para prestação de serviços de:  
 

Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de sistema de ar condicionado e 
exaustão com filtro Hepa para as salas de isolamento das enfermarias do Hospital da Polícia 
Militar. 
 

1. Dos equipamentos fornecidos por quarto 
 

- 1 (um) built-in de alta pressão (Carrier, 3 TR); 
- 1 (uma) exaustor dotado com filtro G4+HEPA: IMPERIUM, modelo RLS Q 200 CLASSE II. 
Vazão: 1.000 m³/h. Pressão estática: 109,7 mmca. 
- Todo material utilizado para instalação e funcionamento do sistema. 

 
 

2. Da Execução: 
 
Se dará em até 60 (sessenta) dias 
 
 

3. Dados da empresa e informações da Contratação 
 
Razão Social da 
Empresa: 

 RW INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA 

CNPJ:  18.226.543/0001-97 
Endereço completo:  Rua Sergipe, n°1062 – Loja 03B, Bairro Savassi – Belo Horizonte/MG 
Responsável legal: 
(Cargo/RG/CPF) 

 Rubens Karklin do Nascimento, Sócio Administrador - CPF: 
177.212.026-04  

Prazo de entrega: Em até 60 dias 
Condições de 
garantia:   

 O prazo mínimo de garantia deverá ser de 03 (três) meses contados 
da data do aceite definitivo. 

Condições de 
Pagamento:     

30 (trinta) dias da entrega do objeto com seu aceite definitivo pelas 
partes. 

Frete: CIF 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Dados Bancários  Banco Itaú – AG: 0689 – C/C: 07545-5 
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GC - 006/20 

 

Rua Sergipe, 1062, loja 3b – Savassi, Belo Horizonte – MG Cep: 30.130-174 
+55 (31) 3515-9143 – rw.comercial@rwengeservicos.com.br 

 

 
4. Do Valor por quarto 

 
Valor de R$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais), composto de R$16.000,00 
para o ar condicionado e R$30.400,00 para o exaustor. 
 

5. Do Valor para os dois quartos 
 
Valor de R$ 92.800,00 (noventa e dois mil e oitocentos reais) 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 29 de maio de 2020. 
 

 
 
Atenciosamente, 

 
 
RW INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA-ME  
 

 
RUBENS KARKLIN DO NASCIMENTO  

SÓCIO-ADMINISTRADOR  
RG: M-3.864.400 SSP/MG  

CPF: 177.212.026-04 

Anexo Propostas Comerciais (15187081)         SEI 1250.01.0003181/2020-05 / pg. 35



 
PRO 056/20 – GC-MG – rev.02 
 

 
Belo Horizonte, 29 de maio de 2020 
 
 
 
 
HPM HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR 
 

At.:  Sub. Tenente Rose 
  
 
 
 
 
Ref.:  Proposta para fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado para o 

Hospital da Polícia Militar, em Belo Horizonte – Minas Gerais. 
 

 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Apresentamos proposta técnica e comercial para prestação de serviços em referência. 
 
 
 
Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer outros esclarecimentos que se façam 
necessários. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A. 
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PRO 056/20 – GC-MG – rev.02 
 

PROPOSTA TÉCNICA 
 
1. OBJETO 
 
Fornecimento e instalação de sistema de sistema de ar condicionado e sistema de exaustão 
para as salas de isolamento das enfermarias do Hospital da Polícia Militar, em Belo Horizonte - 
Minas Gerais. 
 
 
2. ENCARGOS DA CONTRATADA 

 
 Fornecimento e instalação do sistema de ar condicionado, incluindo, por quarto, 01 unidade 

de exaustão com filtro HEPA, 01 built-in de 3TR e toda rede frigorígena e de dutos. 

o Exaustor: Imperium, modelo RLSQ200 CLASSE II, 1.000 m³/h, 109,7 mmca, filtro G4 + HEPA 

o Ar condicionado: Carrier, 3TR, modelo built-in 

 Fornecer/manter mão-de-obra especializada para a perfeita execução dos serviços 
contratados.  

 Fornecimento de EPI’s para todos os colaboradores, bem como os EPC’s e treinamentos e 
instruções relacionados ao uso e manutenção dos mesmos. 

 Fornecimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 

 Fornecimento de projeto. 

 Prestar ao CLIENTE os esclarecimentos que forem necessários à perfeita compreensão dos 
trabalhos executados.  

 Facilitar a ação de fiscalização do CLIENTE, quando da execução dos serviços.  

 Corrigir quaisquer erros ou omissões na execução dos serviços quando da sua 
responsabilidade, arcando com todos os ônus decorrentes.  

 

 

3. RESPONSABILIDADES À CARGO DO CLIENTE 
 
 Fornecimento de ponto de força na entrada elétrica dos equipamentos. 

 Todos os serviços civis necessários (alvenaria, concreto, carpintaria, pintura, forro, base, ponto 
de dreno); 

 Fornecimento de ponto de água e dreno (ralo) próximo aos equipamentos 

 Fornecer andaimes ou plataformas elevatórias, em caso de necessidade. 

 O transporte vertical e horizontal de todo equipamento que porventura se fizer necessário, cujo 
peso e volume não permitam o transporte sem uso de equipamentos especiais; por exemplo, 
girafa, guincho e palete; 

 Assegurar livre trânsito aos empregados, previamente autorizados da CONTRATADA, aos locais 
indicados para execução dos serviços ora contratados. 

 Disponibilizar local seguro para guarda de nossos materiais e ferramentais durante o período de 
execução dos serviços, quando necessário; 

 Quaisquer outros não contemplados em nossa proposta. 
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PRO 056/20 – GC-MG – rev.02 
 
 

CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 

1. PREÇO UNITÁRIO POR QUARTO 

R$ 48.350,00 (quarenta e oito mil e trezentos e cinquenta reais). Sendo, 

 R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) para o sistema de ar condicionado tipo built-in e  

 R$ 33.150,00 (trinta e três mil e cento e cinquenta reais) para o sistema de exaustão com 
filtro HEPA. 

 
2. PREÇO GLOBAL PARA 02 QUARTOS 

R$ 96.700,00 (noventa e seis mil e setecentos reais). 

 
3. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

60 dias 
 
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Até 30 dias da execução dos serviços 
 
5. REAJUSTE 

O preço global acima é irreajustável, salvo alterações nas atuais políticas, fiscal, econômica e 
financeira, desequilíbrio da moeda vigente e/ou alteração no cronograma físico da obra 
promovido ou causado pelo cliente. 

 
6. VALIDADE DA PROPOSTA 

30 (trinta) dias após a emissão 
 

 
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários e desde já 
agradecemos a confiança. 

 
 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A. – CNPJ: 24.016.172/0001-11 
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 AIR SYSTEM 024/2020 
 

Rua Sergipe, 1062, Loja03A, Savassi – Belo Horizonte – MG Cep: 30.130-174 

 

 

Belo Horizonte, 02 de junho de 2020. 

 

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR - HPM 

Belo Horizonte - MG 

CONDIÇÕES TÉCNICAS - COMERCIAIS 

 

1 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de sistema de ar condicionado e exaustão 

para o Hospital da Polícia Militar, com emissão de ART, localizado em Belo Horizonte/MG. Será 

fornecido um sistema por quarto. Os serviços serão compostos de: 

- Fornecimento e instalação de 01 sistema de exaustão dotado de filtro HEPA (IMPERIUM / RLS Q 200 

CLASSE II). 

- Fornecimento e instalação de 01 unidade built-in de 3TR (CARRIER). 

- Fornecimento e instalação de tubo de cobre de sucção e descarga. 

- Fornecimento e instalação de rede de dutos. 

- Fornecimento e instalação de cabeamento elétrico de interligação. 

- Teste de vazamento, vácuo e balanceamento. 

- Envio de relatório de partida dos equipamentos. 

 

2 – PREÇOS 

 

VALOR POR QUARTO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): 

- Fornecimento e instalação do sistema de exaustão: R$ 32.300,00 (trinta e dois mil e trezentos reais) 

- Fornecimento e instalação do ar condicionado: R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais) 

 

VALOR TOTAL PARA DOIS QUARTOS: R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

3 – PRAZO DE ENTREGA: 

Até 60 dias após autorização de fornecimento.  

 

4 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

Até 30 dias da entrega da obra. 
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 AIR SYSTEM 024/2020 
 

Rua Sergipe, 1062, Loja03A, Savassi – Belo Horizonte – MG Cep: 30.130-174 

 

5– VALIDADE DA PROPOSTA: 

A proposta terá validade de 30 (trinta) dias 

 

6 – DADOS DA EMPRESA 

AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-EPP 

CNPJ: 09.474.018/0001-08 

Rua Sergipe, 1062, Loja03A, Savassi – Belo Horizonte – MG 

Telefone: (31) 3515-9162 

E-mail: comercial@airsystemengenharia.com.br 

 

AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-EPP 

 

 
Guilherme Vinicius Gonçalves de Souza 

Sócio-Administrador 
C.I MG-13.136.158 

CPF nº 066.054.086-08 
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Planilha1

Página 1

PLANILHA EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO –  HPM

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Objeto: INSUFLADOR DE AR ESTÉRIL + AR CONDICIONADO SPLIT MODELO DUTADO

Lote Item Descrição Quantidade

ORÇAMENTOS

Menor Valor Total

ÚNICO

1 1759892 5204 Insuflador de ar estéril Unidade 2             27.200,0000            30.400,0000        33.150,0000            32.300,0000                    54.400,0000 

2 1759906 5204 Unidade 2             13.400,0000            16.000,0000        15.200,0000            17.700,0000                    26.800,0000 

TOTAL R$ 81.200,0000

Código do 
item

Item de 
Despesa

Unidade 
Aquisição TECNO TEMP 

COMÉRCIO LTDA
RW ENGENHARIA 
E SEVIÇOS LTDA

CETEST MINAS 
ENGENHARIA E 
SERVIÇOS S/A

AIR SYSTEM 
ENGENHARIAE 

SERVIÇOS LTDA

Ar-Condicionado Split modelo 
Dutado

Empresa com Menor Preço: TECNO TEMP COMÉRCIO LTDA
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

N° DO CADASTRO: 41599 SITUAÇÃO: Ativo VALIDADE: 03/06/2021

LEGISLAÇÃO

Este cadastro é regido pela Lei 8.666/1993 e Decreto nº 47.524/2018. Demais exigências elencadas no processo de contratação, não contempladas neste
cadastro, ou documentos com vigência expirada deverão ser apresentados no ato da licitação/contratação.

IDENTIFICAÇÃO

Inscrito no CAFIMP Não Inscrito no CADIN Não

CNPJ 03.887.016/0001-56 Data de Abertura 01/07/2000

Nome Empresarial TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA -EPP

Nome Fantasia

Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada Porte da Empresa Pequeno

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone Telefone

Principal (31)3422-3107

Principal (31)2533-3100

E-mail Principal TECNOTEMPINSTALACAO@GMAIL.COM

Representante(s) Legal(is)

CPF Nome Tipo de Assinatura

009.549.156-23 GIOVANNI DE SOUZA MACHADO Isoladamente

379.282.366-72 IVAN CHAVES DOS SANTOS Isoladamente

ENDEREÇO

RUA LAMBARI, 218, SANTO ANDRE, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 31.210-540

CONTRATO SOCIAL

Objetivo Social
COMERCIO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO, E A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E
INSTALACAO NO RAMO DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO.

LINHA(S) DE FORNECIMENTO

A Linha de Fornecimento não substitui os atestados de capacidade técnica que devem ser apresentados quando solicitados no processo licitatório.

Código Descrição

112 ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALACOES DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZACAO

314 INSTALACAO E/OU MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO

420 MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCACAO

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: 09/06/2020 às 10:44:36 Versão 1.0
Página 1 de 3
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434 MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO EM AR E VENTILACAO

436 MANUTENCAO EM SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS

455 MANUTENCAO E REPAROS EM INSTALACOES PREDIAIS

468 MANUTENCAO E REPAROS EM UTENSILIOS DE COZINHA E ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA E CUTELARIA

3219
MAQUINAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA COSTURA, ESTAMPARIA, INDUSTRIA TEXTIL E
CALC

5910 ARTIGOS PARA CAMA, MESA E BANHO

DOCUMENTAÇÃO

Credenciamento do Representante Validade Situação

CPF do representante do fornecedor - Aceito

Identidade do representante do fornecedor - Aceito

Procuração para credenciamento do representante do fornecedor - Aceito

Habilitação Jurídica Validade Situação

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

Declaração de menores e fato superveniente - Aceito

Regularidade Fiscal Básica Validade Situação

Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS) 19/07/2020 Vigente

Inscrição no CNPJ - Aceito

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

30/08/2020 Vigente

Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista Validade Situação

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG) 30/08/2020 Vigente

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT) 31/07/2020 Vigente

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

- Aceito

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

08/08/2020 Vigente

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

03/07/2020 Vigente

Qualificação Econômico-Financeira Validade Situação

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

30/09/2020 Vigente

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS (para optantes pelo Simples Nacional) 30/04/2016 Vencido

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

30/04/2021 Vigente

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: 09/06/2020 às 10:44:36 Versão 1.0
Página 2 de 3
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BALANÇO PATRIMONIAL

Ano de Referência 2019

Índice:

Liquidez Geral 1.32 Liquidez Corrente 1.85 Solvência Geral 1.36

DADOS DA UNIDADE CADASTRADORA

Sigla CAGEF/SEPLAG Nome CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP

Endereço RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001

Telefone 3916-9755

A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autencidade no sítio www.compras.mg.gov.br

Código de verificação: 0528893647

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: 09/06/2020 às 10:44:36 Versão 1.0
Página 3 de 3
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CREA - MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV ÁLVARES CABRAL. 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDÃO : 004 • 289/06

FOLHA: 0001/0002

CERTIFICAMOS , PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL:

ENGENHEIRO MECÂNICO " IVAN CHAVES DOS SANTOS" ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO

DA EMPRESA CONTRATADA TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCÃO LTDA"

EFETIVOU NO CREA-MG, A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART A SEGUIR

RELACIONADA.

AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E

CHANCELA DO CREA-MG. : . .. ..

FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELO

s/A ESTADO DE MINAS" , A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E

VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA,

AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG. : : : 
• • • • • • • • • • •

CERTIFICAMOS, MAIS, QUE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E

AGRONOMIA DE MINAS GERAIS CREA-MG, NÃO EXPEDE MAIS CERTIDÃO DE ACERVO

TECNICO EM NOME DE EMPRESA POR DECISÃO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA

ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, TENDO EM VISTA O QUE ESTABELECE O

QUARTO DA RESOLUCAO N O 317, DE 31/10/1986: O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA

JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU

QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS"

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0002 FOLHAS.

Adri Wa hin ton

Insp de Belo Horizonte

CRE -MG- ortar• 6

coo. 100120
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-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

A ri 

In

AV ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001- FONE: (31) 3299-8700 • BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004.289/06 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

PROFISSIONAL :

NOME IVAN CHAVES DOS SANTOS
TITULO : ENGENHEIRO MECÂNICO
REGISTRO 0400000042346
ATRIBUICOES :

LEI : DECRETO RESOL.: 218 ART. : 012 C/EXCL.: ALINEAS :

CONTRATADA : TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

REGISTRO: 028083

NRO DA ART: 1-5014955200 DATA ANOTACÃO : 27/07/2006 DATA BAIXA : 00/00/0000
MOTIVO DA BAIXA •

CONTRATANTE s/A. ESTADO DE MINAS
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV GETULIO VARGAS 291 FUNCIONARIOS
PROPRIETARIO s/A. ESTADO DE MINAS
CIDADE BELO HORIZONTE - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S) :

3360 MANUTENCAO DE EQ./INSTALACAO / MECANICA

FINALIDADE

QUANTIFICACAO

VALOR OBRA / SERVICO
CONTRATO/HONORARIOS

TIPO DE CONTRATO

12213 MAQ.E APAR. DE AR CONDICIONADO

404,00 TON.REFRIGERACAO
R$ 12.400,00
R$ 12.400,00
PRESTACÃO DE SERVICOS

DESCRICAO COMPLEMENTAR: INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICI
ONADO - PERIODO 02/02/06 A 27/05/06

BELO HORIZONTE

o s ington Costa

ria d Belo Horizonte

DE DE

Sirley do E to

Assistent inistrativo
REG. C METROPOLITANA

cria 113/06
A- CREA-MGCR 

coo 100120

Atestado Capacidade Técnica (15198890)         SEI 1250.01.0003181/2020-05 / pg. 46



M I NAS

diaci() da tarde

CREA-MG
VINCULADO À C •RTDÃO

EXPEDIDA EM:

ASS.: FLS C)

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TECNO T • P COMÉRCIO
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, situada à rua Lambari ,218, bairro santo
André, Belo Horizonte — MG inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério
da Fazenda sob o no 03.887.016/0001-56 presta serviços de manutenção e instalação
de equipamentos de ar condicionado, instalados à Av. Getúlio Vargas no 291, Bairro
Funcionários, Belo Horizonte — MG.

O sistema tem capacidade de 404 TR's com 5.472 m2 de área climatizada e é
constituído dos seguintes equipamentos:

02 (dois) Resfriadores de Líquido CARRIER, MOD 30HR 160D500
03 (três) Bombas de Água de condensação KSB
03 (três) Bombas de Água gelada KSB
01 (uma) Torre de resfriamento Alpina
10 (dez) Unidades climatizadoras tipo FAN-COIL-HITACHI
03 (três) Unidades condicionadoras de ar tipo SPLIT-CARRIER
02 (duas) Unidades de ar tipo SELF-CARRIER
02 (duas) Bombas de circulação de produtos
04 (quatro)Ventiladores
07 (sete) Unidades condicionadoras de ar tipo janela GE
01 (uma) Unidade condicionadora de ar tipo janela CONSUL
07 (sete) Unidades condicionadoras de ar tipo SPLIT-TRANE

Período de instalação de 02/02/2006 a 27/07/2006

Responsável técnico: Ivan Chaves dos Santos — Crea: 42.346

Belo Horizonte, 27 de julho de 2006 o

ASSOCIADOS SIA ESTADO DE MINAS

Av. Getúlio Voroos, 291 
Fone (31) 32635000 

c,oM o

z
SIA ESTADOZDE INAS

EDUARD NORMAND ZENOBIO
Gerente de Hardware

Funcionários CEP 301 12-020 Belo Horizonte MG
(31) 3263 5070/ (31) 3274 6638 www.uoi.com.br
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LABORATÓRIOS osóR10 DE MORAES LTDA

CREA - W;

EXPEO!OA

ASS.

ATESTADO PE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E

MANUTENÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ N.0 03.887.016/0001-56, estabelecida a Rua Lambari, n.0 21 8,

Bairro Santo André, Belo Horizonte/MG, vem prestando serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos

equipamentos de ar condicionado do LABORATÓRIO OSÓRIO DE MORAES LTDA, composto de :

01

01

01

01

01 un
01 un

OI un
un

01

01 un
08 un
01

un
un

01 un

17 un

o

Multi Split - Camer - modelo 38MSB40226 - FR - serie 4697B71057
Multi Split - Camer - modelo NXB30226 - serie 109055339
Multi Split - - modelo NXB30226 - serie 1098B55340
Multi Split - Camer - modelo 38NXAl 8226 - serie 2000B38571
Resfriador de liquido Mecalor — modelo Gl A08R1220 — serie OS-091197
Ventilador — Sulfrn — modelo DS1510 — serie 97124445 AI
Ventilador Veco — modelo VV600 — sene FL8313
Ventilador Sulfan — modelo DS1220 — sene 95071863 AI
Ventilador Sulfan - modelo DSBOO - sene 95071863 B2
Ventilador Sulfan — modelo DS1300 — serie 95071863 BI
Exautor de parede
Exaustor Refricon - modelo TLE 630 LK - serie 970813057 AI
Exaustor Sulfan — modelo SAF450 — sene 95071864 AI
Exaustor Sulfan — modelo SAF450 — sene 95071864 A2
Exaustor Sulfan — modelo SAF315 — serie 95071803 Cl
A Condicionado Individual — Tipo Janela

Belo Horizonte, IO de Maio de 2004.

LABORATÓRIO OSÓRIO DE S LTDA

z NOtarra1do 80 011010 deoe10%Hortzon

test
s

f", Gladjst
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CREA - MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERA!S
AV. ALVARES CABRAL, 1600 • CEP 30170-001 • FONE: (31) 3299-8700 • FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE • MC

OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDÃO001.830/04

POLHA: 0001/0002

CERTIFICAMOS , PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL: ENGENHEIRO

MECÂNICO IVAN CHAVES DOS SANTOS" ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

CONTRATADA TECNO TEMP COMERCIO INSTÃLACAO E MANUTENCAO LTDA" EPETIVOU NO

CREA-MG, A ÃNOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART Ã SEGUIR RELACIONADA. : : : : : •

AS FOLHAS DESTA CERTIDÃO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS B CHANCELA

DO CREA-MG..........

FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO O ATESTADO EMITIDO PELO

LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA , A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA

EXATIDÃO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA,

AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG. : . ..

CERTIFICAMOS, MAIS, QUE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E

AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG, NÃO EXPEDE MAIS CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO

EM NOME DE EMPRESA POR DECISÃO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E

AGRONOMIA CONFEA, TENDO EM VISTA O QUE ESTABELECE O ARTIGO QUARTO, DA

RESOLUCAO N O 317, DE 31/10/1986: O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E

REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E

DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS"

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0002 FOLHAS.

Valmor J de Almeida

Acervo Tecnico

CREA-MG

do 
Horizonto

19038913->-,__•

0/

coo 100120
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CREA - MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERA.'S
AV ALVARES CABRAL. 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORA: 0600 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDÃO: 001.830/04 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

PROFISSIONAL:

IVAN CHAVES DOS SANTOS
TITULO ENGENHEIRO MECANICO
REGISTRO0400000042346
ATRIBUICOES :
LEI: DECRETO : RESOL.: 218 ART. : 012 C/EXCL.: ALINEAS :

CONTRATADA : TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

REGISTRO : 28083

NRO DA ART : 1-0304641000 DATA ANOTACAO 13/05/2004 DATA BAIXA 00/00/0000
MOTIVO DA BAIXA

CONTRATANTE LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV CARDEAL EUGENIO PACELLI 2281 CIDADE INDUSTRIA
PROPRIETARIO O MESMO
CIDADE CONTAGEM - MG
ATIVIDADE (S) TECNICA(S) :

3360 MANUTENCAO DE EQ. / INSTALACAO / MECANICA

FINALIDADE 57135 AR CONDICIONADO
QUANTIFICACAO 36, 00 TON.REFRIGERACAO
VALOR OBRA / SERVICO R$ 6.960,00
CONTRATO/HONORARIOS R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO
DESCRICAO COMPLEMENTAR : MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIS

DE AR CONDICIONADO

BELO HORIZONTE,

Valmor J e Almeida Sirle to S to
Acervo Tecnico Coord dor Ace o Tecnico

CREA-MG -MG

Portaria r. 6 de 28/04/2000

erviço Notartatdo 800ftCIOd0Be10 Horizon

f apr*en

fe ' Gladyst i s
96 .59

i 

•quái F.: 6 e

coo. 1W,2C

41126
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Relatório de histórico de solicitação de material e serviço

Aprovada

ROSIE MARCIA DE ARAUJO OLIVEIRA

Atender demanda do enfrentamento ao COVID-19.

Data: Situação:

Responsável:

Justificativa:

09/06/2020

773.120.906-72 S109469-

Pendente para aprovação

RENATA OLIVEIRA DE PAULA

Data: Situação:

Responsável:

Justificativa:

09/06/2020

711.192.306-59 S166557-

-

Gerada

RENATA OLIVEIRA DE PAULA

Data: Situação:

Responsável:

Justificativa:

09/06/2020

711.192.306-59 S166557-

-

Nº da solicitação: 1252114 000029/2020

Situações atribuídas:

09/06/2020 11:40

Processo de compra / SIAD RELATÓRIO DE HISTÓRICO DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO

Página 1 de 1
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa: 1252114 000029/2020 Pedido de material e serviço: 1252114 000029/2020

Data de criação: 09/06/2020

Responsável: RENATA OLIVEIRA DE PAULA

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 001759906

AR CONDICIONADO SPLIT -
MODELO: DUTADO; TECNOLOGIA:
CONVENCIONAL; CICLO: CICLO
REVERSO (QUENTE/FRIO);
CAPACIDADE TERMICA: 36.000
BTUS/H; NUMERO DE VELO

1,00 UNIDADE 2,0000 13.400,0000 13.400,0000 13.400,0000 26.800,00 5

2 001759892

INSUFLADOR DE AR ESTERIL -
REFRIGERACAO: SEM
REFRIGERACAO; MATERIA-PRIMA:
CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO; FILTRO: HEPA
COM EFICIENCIA 99,99

1,00 UNIDADE 2,0000 27.200,0000 27.200,0000 27.200,0000 54.400,00 5

Total orçado: 81.200,00

Detalhamento do preço de referência

Código do item de material ou serviço: 001759906 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 1

Descrição do item:

AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: DUTADO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES:
MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS;
VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO EXTRA:
MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: INCLUSA;

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

-  - 29/05/2020  - - 03.887.016/0001-56 - Tecno
Temp Com e Inst e 13.400,0000  -Inserção manual /

Pesquisa com 01

09/06/2020 11:59

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO

Página 1 de 3
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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

 - 29/05/2020  - Manutenção Ltda 13.400,0000  -fornecedores 01

Itens desconsiderados

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

-  - 29/05/2020  - -
24.016.172/0001-11 - Cetest
Minas Engenharia e Serviços

S/A
15.200,0000 10

Inserção manual /
Pesquisa com
fornecedores

03

-  - 29/05/2020  - -
18.226.543/0001-97 - RW Inst.
e Manunt. de Ar Condicionado

Ltda
16.000,0000 10

Inserção manual /
Pesquisa com
fornecedores

02

-  - 02/06/2020  - - 09.474.018/0001-08 - Air
System Engenharia e Serviços 17.700,0000 10

Inserção manual /
Pesquisa com
fornecedores

04

Itens desativados

0Total de preços homologados-ratificados desativados:

Código do item de material ou serviço: 001759892 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 2

Descrição do item:

INSUFLADOR DE AR ESTERIL -  REFRIGERACAO: SEM REFRIGERACAO; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; FILTRO: HEPA COM EFICIENCIA 99,995% DPO,
CLASSE H14; VAZAO DE AR INSUFLADO: 1000 A 1700 M3/H; CAPACIDADE TERMICA: NAO APLICAVEL;

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

-  - 29/05/2020  - -
03.887.016/0001-56 - Tecno

Temp Com e Inst e
Manutenção Ltda

27.200,0000  -
Inserção manual /

Pesquisa com
fornecedores

01

Itens desconsiderados

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

-  - 29/05/2020  - -
18.226.543/0001-97 - RW Inst.
e Manunt. de Ar Condicionado

Ltda
30.400,0000 10

Inserção manual /
Pesquisa com
fornecedores

02

-  - 29/05/2020  - -
24.016.172/0001-11 - Cetest
Minas Engenharia e Serviços

S/A
33.150,0000 10

Inserção manual /
Pesquisa com
fornecedores

03

-  - 02/06/2020  - - 09.474.018/0001-08 - Air 32.300,0000 10Inserção manual / 04

09/06/2020 11:59

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
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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

 - 02/06/2020  - System Engenharia e Serviços 32.300,0000 10Pesquisa com
fornecedores 04

Itens desativados

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:

09/06/2020 11:59:10

S166557

Emissor do certificado:

711.192.306-59

RENATA OLIVEIRA DE PAULA

Masp:

Assinatura digital - Signatário:

Código verificador: 230000159157541487712020

Código de Autenticidade:

09/06/2020 11:59

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1252114 000029/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1252114 - HPM/DS

Aprovado

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data de criação: 09/06/2020

Autor(a): RENATA OLIVEIRA DE PAULA

Unidade de compra: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILACAO,

Seção de Manutenção Predial, Av. do Contorno, 2787 - Santa Efigênia, 30110-013
- Belo Horizonte - MG

Cidade: Belo Horizonte

Justificativa de aquisição:

Atender demanda das enfermarias do HPM.

Observação:

Dispensa de Licitação.

Não

Unidade contábil: 1250014

1251 - PMMGUnidade orçamentária:

Centralizado:

R$ 81.200,00Valor 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 4 4 90 52 04 0 49 2

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

09/06/2020

Itens do Pedido

Processo de compra / SIAD

09/06/2020   13:02

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA

Página 1 de 3
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Número:

Especificação do item de material ou serviço:

AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: DUTADO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO
REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES:
MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO
ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E
ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C;
FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEUDO
EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: INCLUSA;

Código do item de material ou serviço: 0017599061252114 000029/2020 - 2

Quantidade: 2,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 13.400,0000

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 26.800,00

Aceita similar: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

2,0000Quantidade:

1252114 000029/2020

Unidade solicitante: 1252114 - HPM/DS

Justificativa:

Atender demanda das enfermarias de isolamento do complexo HPM para o atendimento às exigências
da RDC N°50, da ANVISA, de 21/02/2002, permitindo receber pacientes com doenças infecto-
contagiosas, inclusive respiratórias graves. A aquisição das unidades de insufladores de ar estéril com
filtragem do ar com eficiência, visa prover condições de trabalho seguras à área assistencial, bem como
a segurança ao paciente.

Solicitações

Número:

Especificação do item de material ou serviço:

INSUFLADOR DE AR ESTERIL -  REFRIGERACAO: SEM REFRIGERACAO; MATERIA-PRIMA: CHAPA
DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; FILTRO: HEPA COM EFICIENCIA 99,995% DPO,
CLASSE H14; VAZAO DE AR INSUFLADO: 1000 A 1700 M3/H; CAPACIDADE TERMICA: NAO
APLICAVEL;

Código do item de material ou serviço: 0017598921252114 000029/2020 - 1

Quantidade: 2,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 27.200,0000

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 54.400,00

Aceita similar: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

2,0000Quantidade:

1252114 000029/2020

Unidade solicitante: 1252114 - HPM/DS

Solicitações

Processo de compra / SIAD
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Justificativa:

Atender demanda das enfermarias de isolamento do complexo HPM para o atendimento às exigências
da RDC N°50, da ANVISA, de 21/02/2002, permitindo receber pacientes com doenças infecto-
contagiosas, inclusive respiratórias graves. A aquisição das unidades de insufladores de ar estéril com
filtragem do ar com eficiência, visa prover condições de trabalho seguras à área assistencial, bem como
a segurança ao paciente.

(*) Somatório dos valores totais homologados de todos os item de pedido.
(**): Campo apresentado somente após a homologação/ratificação do item de processo.
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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 TECNO TEMP
COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA , CNPJ: 03.887.016/0001-56, cujo objeto é
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL PARA
CRIAÇÃO DE FLUXO UNIDIRECIONAL DO AR COM EXAUSTÃO e 02 (DOIS) ARES-
CONDICIONADOS SPLITS MODELO DUTADO, atendendo as necessidades das enfermarias
de isolamento da Unidade de Internação de Clínica Médica do Hospital da Polícia Militar de
Minas Gerais - HPM, situado à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia, CEP
30.110.013 – Belo Horizonte – MG, conforme Convênio de Cooperação Mútua nº 01/2016 de
31dez2016, para execução no exercício de 2020, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas  no Termo de Referência e seus 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: 

 1251.10.302.037.2023.0001.4490.52.04.0.49.2. Fonte 0.49.2, tendo esta saldo suficiente para
cumprir o valor total da contratação de R$ 81.200,00 (oitenta e um mil e duzentos reais).

 

 

Belo Horizonte, 15 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 26/06/2020, às 14:35, 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
15304054 e o código CRC CE83354F.
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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, 15 de junho de 2020.

  

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr Cel PM Diretor de Saúde

 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL
PARA CRIAÇÃO DE FLUXO UNIDIRECIONAL DO AR COM EXAUSTÃO e 02 (DOIS) ARES-
CONDICIONADOS SPLITS MODELO DUTADO, atendendo as necessidades das enfermarias de
isolamento da Unidade de Internação de Clínica Médica do Hospital da Polícia Militar de Minas
Gerais - HPM, situado à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia, CEP 30.110.013 –
Belo Horizonte – MG, conforme Convênio de Cooperação Mútua nº 01/2016 de 31dez2016, para
execução no exercício de 2020, conforme especificações, exigências e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos.

0.1. Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI 12730174 que
dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no
âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, devido à pandemia mundial de doença
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a
necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de
2020, faz-se necessária a aquisição de equipamentos para o condicionamento de ar e
ventilação de fluxo unidirecional de ar para isolamento de um ambiente, evitando a saída de
contaminantes para o exterior através da pressurização negativa;

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

0.3. A aquisição, bem como a instalação, de 02 (dois) Insufladores de ar estéril com
exaustão + 02 (dois) ares-condicionados splits modelo dutado para as enfermarias de
isolamento do complexo Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM são necessárias
para o atendimento às exigências da RDC N°50, da ANVISA, de 21/02/2002, que dispõe sobre
o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos
físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, no que se refere aos ambientes que
requerem condições específicas de tratamento e da qualidade do ar. Para esses ambientes
são observadas, ainda, a NBR 7256/2005 da ABNT e RE/ANVISA N° 9, de 2003.

0.3.1. Há recomendações da vigilância sanitária para que procedimentos que podem
gerar aerossóis devem ser realizados, preferencialmente, em uma unidade de isolamento
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respiratório com pressão negativa e filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance),
preconizado pela Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (Orientações para serviços
de saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos
casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

0.3.2. A Enfermaria de Clínica Médica do HPM possui em sua unidade de internação
leitos de isolamentos que poderão receber pacientes com doenças infecto-contagiosas,
inclusive respiratórias graves. A aquisição das unidades de insufladores de ar estéril
com filtragem do ar com eficiência, visa prover condições de trabalho seguras à área
assistencial, bem como a segurança ao paciente.

0.4. Informa-se que a contratação contemplará a entrega com instalação em até 60
(sessenta) dias de 02 (dois) insufladores de ar estéril com exaustão + 02 (dois) ar condicionado
split modelo dutado. Assim, todos os equipamentos recebidos irão diretamente suprir todos as
enfermarias de isolamento (221 e 223) da Unidade de Internação de Clínica Médica do Hospital
da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, que serão utilizados em ambientes de atendimentos
de pacientes com indicação de isolamento.

 

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 para os pacientes e
usuários do sistema de saúde da PMMG, com clara limitação da contratação para atendimento
da demanda existente.

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e respeitados,
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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 26/06/2020, às 14:35, 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
15305196 e o código CRC B9B7D571.

Referência: Processo nº 1250.01.0003181/2020-05 SEI nº 15305196
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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 1250.01.0003181/2020-05

  

 TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº 
009251762/2020 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 TEMP COMÉRCIO
INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO LTDA, 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 Tecno Temp Com.
Instalação e Manutenção Ltda-EPP,  endereço de correio eletrônico:
comercial@tecnotempengenharia.com.br e www.tecnotempengenharia.com.br,  inscrito(a) no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número 03.887.016/0001-56, com sede
a Rua Lambari, 218 –B. Santo André –CEP 31210-5 4 0 –Belo Horizonte/MG
–Telefax:(31)3422-3107, neste ato representado pelo Sr. Ivan Chaves dos Santos, portador do
CPF nº 379.282.366-72, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
Contrato, decorrente do Processo de Dispensa de Licitação, Processo de Compras N°
111/2020, 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 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
DE 02 (DOIS) INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL PARA CRIAÇÃO DE FLUXO
UNIDIRECIONAL DO AR COM EXAUSTÃO e 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS
SPLITS MODELO DUTADO, atendendo as necessidades das enfermarias de
isolamento da Unidade de Internação de Clínica Médica do Hospital da Polícia Militar de
Minas Gerais - HPM, situado à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia, CEP
30.110.013 – Belo Horizonte – MG, conforme Convênio de Cooperação Mútua nº 01/2016
de 31dez2016, para execução no exercício de 2020, 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$)

INSUFLADOR DE AR ESTÉRIL - SEM
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1

REFRIGERAÇÃO; MATÉRIA-PRIMA: CHAPA DE
AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
FILTRO: HEPA COM EFICIÊNCIA 99,995% DPO,
CLASSE H14 (NORMA EN 1822); VAZÃO DE
AR INSUFLADO: 1000 A 1700 M3/H;
CAPACIDADE TÉRMICA: NÃO
APLICÁVEL; COMPLEMENTO: EQUIPAMENTO
DE FLUXO UNIDIRECIONAL DE AR PARA
ISOLAMENTO DE UM AMBIENTE EVITANDO A
SAÍDA DE CONTAMINANTES PARA O
EXTERIOR ATRAVÉS DA PRESSURIZAÇÃO
NEGATIVA; PRÉ-FILTRO: SINTÉTICO
PLISSADO CLASSE G4 (EN 779 E ABNT
16.101); MOTO-VENTILADOR: 220 VAC /
MONOFÁSICO / 60 HZ / IP-55; EQUIPADO COM
PROTEÇÃO TÉRMICA; NÍVEL DE RUÍDO:
APROXIMADAMENTE 70 DECIBÉIS;
DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.000 X 700 X
1.000 MM; POTÊNCIA NOMINAL:
APROXIMADAMENTE 500 WATTS.
ACESSÓRIOS INCLUSOS: DUTO FLEXÍVEL,
COLARINHO, FILTROS, VENTILADORES,
MOTOR (ES), ABRAÇADEIRA(S), GRELHA
PARA PORTA (SAÍDA DE AR), FUSÍVEIS DE
PROTEÇÃO, DISJUNTORES, E DEMAIS
MATERIAIS NECESSÁRIOS E
INDISPENSÁVEIS PARA POSSIBILITAR O
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

** VER ANEXO TÉCNICO**

UNIDADE         02 R$27.200,00 R$54.400,00

2

AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: DUTADO;
TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO
REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE
TÉRMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE
VELOCIDADES: MÍNIMO 3 VELOCIDADES;
MODO DE OPERAÇÃO: REFRIGERAÇÃO E
VENTILAÇÃO; FUNCÃO ESPECIAL:
TEMPORIZADOR + TIMER; FILTRAGEM DE AR:
FILTRO ANTIBACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS;
VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ;
CLASSIFICACÃO ENERGÉTICA: MÁXIMA
CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GÁS
ECOLÓGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM
FIO; CONTEÚDO EXTRA: MANUAL EM
PORTUGUÊS; INSTALAÇÃO: INCLUSA;
COMPLEMENTO: AR CONDICIONADO SPLIT
DUTADO, PRESSÃO ESTÁTICA 8 MMCA;
CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL;
VAZÃO DE AR 1500 M3. GARANTIA MÍNIMA DE
12 (DOZE) MESES.

UNIDADE 02 R$13.400,00 R$26.800,00

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1.  Este contrato tem vigência de 06 (seis) meses, a partir da publicação de
seu extrato no órgão oficial de imprensa, podendo ser prorrogado nos termos do art. 4°-H,
da Lei 13.979/2020, por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade
de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

3. CLÁUSULA TERCEIRA –  DO PREÇO
3.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 81.200,00 (oitenta e um mil e
duzentos 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: 1251.10.302.037.2023.0001.4490.52.04.0.49.2. Fonte 0.49.2.
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios
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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
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.
 

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
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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

Ivan Chaves dos Santos
Representante Legal

Tecno Temp Com. Instalação e Manutenção Ltda-EPP

 

 

Referência: Processo nº 1250.01.0003181/2020-05 SEI nº 15306346

Minuta de Contrato PMMG/DS/CSC-Saúde/Licitação 15306346         SEI 1250.01.0003181/2020-05 / pg. 67



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais�

Almoxarifado Geral - Saúde/DS

 

Termo de Referência Atualizado - PMMG/DS/CSC-SAÚDE/ALMOXARIFADO                               
                                                                             

      Belo Horizonte, 23 de junho de 2020.

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 

Data Órgão Solicitante Número do Pedido de Compra Número da Unidade de
Compra

23 / 06 /
2020 HPM 1252114 29 / 2020 1255302

 

Responsável pelo Pedido Superintendência ou Diretoria

Nome:  Renata Oliveira de Paula

E-mail: hpm-almox@pmmg.mg.gov.br

Ramal para contato: 3071-5229

 

Diretoria de Planejamento do HPM

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência constitui como objeto desta licitação a

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL PARA
CRIAÇÃO DE FLUXO UNIDIRECIONAL DO AR COM EXAUSTÃO e 02 (DOIS) ARES-
CONDICIONADOS SPLITS MODELO DUTADO, atendendo as necessidades das enfermarias
de isolamento da Unidade de Internação de Clínica Médica do Hospital da Polícia Militar de
Minas Gerais - HPM, situado à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia, CEP
30.110.013 – Belo Horizonte – MG, conforme Convênio de Cooperação Mútua nº 01/2016 de
31dez2016, para execução no exercício de 2020, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas deste Edital e seus Anexos.

 

LOTE ÚNICO

Item
Elemento
Item De

Despesa

Código do
item no SIAD Quantidade Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

01 5204 1759892 02 UNIDADE

INSUFLADOR DE AR ESTÉRIL - SEM REFRIGERAÇÃO; MATÉRIA-PRIMA: CHAPA DE AÇO COM
TRATAMENTO ANTICORROSIVO; FILTRO: HEPA COM EFICIÊNCIA 99,995% DPO, CLASSE H14 (NORMA
EN 1822); VAZÃO DE AR INSUFLADO: 1000 A 1700 M3/H; CAPACIDADE TÉRMICA: NÃO
APLICÁVEL; COMPLEMENTO: EQUIPAMENTO DE FLUXO UNIDIRECIONAL DE AR PARA ISOLAMENTO
DE UM AMBIENTE EVITANDO A SAÍDA DE CONTAMINANTES PARA O EXTERIOR ATRAVÉS DA
PRESSURIZAÇÃO NEGATIVA; PRÉ-FILTRO: SINTÉTICO PLISSADO CLASSE G4 (EN 779 E ABNT 16.101);
MOTO-VENTILADOR: 220 VAC / MONOFÁSICO / 60 HZ / IP-55; EQUIPADO COM PROTEÇÃO TÉRMICA;
NÍVEL DE RUÍDO: APROXIMADAMENTE 70 DECIBÉIS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.000 X 700 X 1.000
MM; POTÊNCIA NOMINAL: APROXIMADAMENTE 500 WATTS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: DUTO FLEXÍVEL,
COLARINHO, FILTROS, VENTILADORES, MOTOR (ES), ABRAÇADEIRA(S), GRELHA PARA PORTA (SAÍDA
DE AR), FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, DISJUNTORES, E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS E
INDISPENSÁVEIS PARA POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE
12 (DOZE) MESES.

** VER ANEXO TÉCNICO**

02 5204 1759906 02 UNIDADE

AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: DUTADO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO
REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TÉRMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES:
MÍNIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERAÇÃO: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; FUNÇÃO ESPECIAL:
TEMPORIZADOR + TIMER; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS;
VOLTAGEM/FREQUÊNCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MÁXIMA CLASSE C; FLUIDO
REFRIGERANTE: GÁS ECOLÓGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONTEÚDO EXTRA:
MANUAL EM PORTUGUÊS; INSTALAÇÃO: INCLUSA; COMPLEMENTO: AR CONDICIONADO SPLIT
DUTADO, PRESSÃO ESTÁTICA 8 MMCA; CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL; VAZÃO DE AR
1500 M3. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

 

1.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.1.1. LOTE ÚNICO - Consultar Anexo Técnico.

 

2. DOS LOTES: 
2.1. Lote único, aberto a todos os licitantes.

2.1.1. A junção em lote único se deu em função da economicidade e a facilidade de
gestão contratual quanto à manutenção futura com reposição de peças originais, a partir do final
da garantia, considerando a necessidade de realização de contrato de manutenção, o ônus
financeiro certamente será maior para contratos com muitos fabricantes dos bens;

2.1.2. A escolha deste modelo justifica-se também pelo menor custo do frete na entrega
do material, além das condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecida para
o município de Belo Horizonte/MG.

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
3.1. Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI 12730174 que
dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no
âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, devido à pandemia mundial de doença
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a
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necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de
2020, faz-se necessária a aquisição de equipamentos para o condicionamento de ar e
ventilação de fluxo unidirecional de ar para isolamento de um ambiente, evitando a saída de
contaminantes para o exterior através da pressurização negativa;

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

3.3. A aquisição, bem como a instalação, de 02 (dois) Insufladores de ar estéril com
exaustão + 02 (dois) ares-condicionados splits modelo dutado para as enfermarias de
isolamento do complexo Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM são necessárias
para o atendimento às exigências da RDC N°50, da ANVISA, de 21/02/2002, que dispõe sobre
o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos
físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, no que se refere aos ambientes que
requerem condições específicas de tratamento e da qualidade do ar. Para esses ambientes
são observadas, ainda, a NBR 7256/2005 da ABNT e RE/ANVISA N° 9, de 2003.

3.3.1. Há recomendações da vigilância sanitária para que procedimentos que podem
gerar aerossóis devem ser realizados, preferencialmente, em uma unidade de isolamento
respiratório com pressão negativa e filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance),
preconizado pela Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (Orientações para serviços
de saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos
casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

3.3.2. A Enfermaria de Clínica Médica do HPM possui em sua unidade de internação
leitos de isolamentos que poderão receber pacientes com doenças infecto-contagiosas,
inclusive respiratórias graves. A aquisição das unidades de insufladores de ar estéril
com filtragem do ar com eficiência, visa prover condições de trabalho seguras à área
assistencial, bem como a segurança ao paciente.

3.4. Informa-se que a contratação contemplará a entrega com instalação em até 60
(sessenta) dias de 02 (dois) insufladores de ar estéril com exaustão + 02 (dois) ar condicionado
split modelo dutado. Assim, todos os equipamentos recebidos irão diretamente suprir todos as
enfermarias de isolamento (221 e 223) da Unidade de Internação de Clínica Médica do Hospital
da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, que serão utilizados em ambientes de atendimentos
de pacientes com indicação de isolamento.

 

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE:
4.1. Em conformidade com artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento SEI
12589233:

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

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

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do artigo 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.”

4.2. 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 morte para os pacientes acometidos pelo COVID-19, e com clara limitação da contratação
para atendimento da demanda existente.

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

 

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
5.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio,
considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os aparelhos
e o serviços de instalação de forma independente.

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1. Os documentos exigidos para qualificação técnica específica, poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou em cópia simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo
órgão adquirente, no momento da análise dos documentos de habilitação;

6.1.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;

6.1.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado;

6.1.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma
clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor;

6.1.4. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial,
exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da
matriz.

6.2. Junto à proposta comercial, o licitante deverá apresentar os seguintes
documentos, conforme legislação vigente:

6.2.1. Cópia autenticada do Certificado de Responsabilidade Técnica do
profissional responsável técnico da proponente, emitido pelo respectivo conselho de classe
(CREA), relativo às atividades da empresa ao atual exercício, conforme exigência da Lei
Federal nº. 5.194/66 artigo 59º. 

6.2.1.1. A Certidão deverá constar o nome do responsável técnico de nível superior com
formação em engenharia mecânica que será o responsável pela execução dos serviços de
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instalação do objeto. 

6.2.2. Catálogo(s) e/ ou Manual (is) de Operação e de Serviço / Manutenção dos
equipamentos ofertados.

 

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.1. A proposta comercial deverá mencionar explicitamente:

7.1.1. O preço unitário e global para cada item;

7.1.2. A MARCA e o MODELO do produto ofertado;

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

7.1.4. Nome do fabricante;

7.1.5. Número de unidades por embalagem;

7.1.6. Procedência do produto para saúde (nacional ou estrangeira);

7.1.7. Forma de descrição do item em nota fiscal quando este tiver que ser entregue.

 

8. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
8.1. DO PRAZO DE ENTREGA: 
8.1.1. O prazo para a entrega e a instalação dos equipamentos deverão ser em até 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data da solicitação, por meio eletrônico, com envio
do empenho ou da autorização de fornecimento.

8.1.2. A empresa contratada deverá apresentar no prazo em até 10 (dez) dias da
assinatura do contrato:

8.1.2.1. O Cronograma contendo o prazo para fornecimento, montagem e instalação
completa dos equipamentos e serviços previstos no objeto, respeitando todas as exigências de
prazos de entrega e de instalação estabelecidos neste anexo;

8.1.2.2. A Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional para a
execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema
Confea / CREA, conforme Lei Federal nº 6.496/1977 e a Resolução Confea nº 1.092/2017;

8.1.2.3. As Comprovações de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características e quantidades do objeto da licitação, através da
apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica que comprove a
execução, pelo licitante, de obra de complexidade equivalente à do objeto desta licitação, com
indicação do fornecimento, qualidade do serviço, do atendimento, cumprimento de prazos e
demais condições do fornecimento.

8.1.2.3.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:

8.1.2.3.1.1. Nome empresarial, dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone, fax);

8.1.2.3.1.2. Local e data de emissão;

8.1.2.3.1.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade
das informações.

8.1.2.3.1.4. Período da execução da atividade.

8.2. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:�
8.2.1. Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço: Polícia Militar de
Minas Gerais – HPM, CNPJ: 16.695.025/0001-97, localizado na Avenida do Contorno, 2787 –
bairro: Santa Efigênia – Belo Horizonte / MG – CEP: 30.110-013. Contato: (31) 3071-5218 ou
(31) 3071-5385 / Seção de Manutenção Predial, no horário de 08h00min as 12h00min de
segunda a sexta-feira.

8.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO�:
8.3.1. O objeto da presente licitação será atestado pelo preposto do contrato que
receberá os equipamentos:

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

8.3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade do material e
consequente aceitação do objeto, e este estando nos exatos termos do edital e da proposta
vencedora, será efetivado o recebimento definitivo, mediante expedição de termo
circunstanciado e recibo aposto na nota fiscal, em conformidade com as normas internas da
PMMG, que deverá acontecer em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento
provisório.

8.3.2. Caso fique constatada a irregularidade na entrega, a contratada após
comunicação do preposto deverá saná-la no prazo máximo de 03 (três) dias úteis;

8.3.2.1. Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, o preposto reduzirá a termo
os fatos ocorridos e encaminhará ao ordenador de despesa para aplicação de penalidades.

8.3.3. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada a mão-de-obra necessária.

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

8.4. Cronograma físico-financeiro:
8.4.1. Não se aplica.

 

9. DO PAGAMENTO:
9.1. 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.

9.2. 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.

9.2.1. 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;

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

9.2.3. 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.
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9.3. 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.

 

10. DO CONTRATO:
10.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante escolhido
será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de
acordo com o artigo 62, da Lei 8.666/93:

10.2. O contrato terá vigência por 06 (seis) meses, a partir da publicação do seu extrato
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais , podendo ser prorrogado nos termos do artigo 4°-
H, da Lei 13.979/2020, por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

 

11. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:
11.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do artigo 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 o contrato, como representante da Administração.

11.1.1. Será designado como Gestor / Fiscal do Contrato, o Chefe da Seção de
Manutenção Predial do HPM, 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.

11.1.2. A forma como se dará a substituição do Fiscal de contrato em caso de férias,
licenças médicas e demais impedimentos legais do titular de cada função, será regulado por
meio de ato administrativo próprio.

11.2.  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.

11.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade
d a 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.

11.4. O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta
da contratada.

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

11.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno
cumprimento do contrato.

 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta
da seguinte dotação orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária
Anual relativa ao exercício financeiro:  1251.10.302.037.2023.0001.4490.52.04.0.49.2.

 

13. DAS GARANTIAS:
13.1. A contratada deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses para os
equipamentos, acessórios e serviços de instalação, contados a partir da data do recebimento
definitivo.

13.2. A contratada deverá oferecer o serviço de manutenção preventiva mensal pelo
período de 12 (doze) meses para os equipamentos entregues, contados a partir do mês
subsequente à instalação, devendo efetuar reparação de quaisquer falhas ou defeitos que se
apresentem neste período, sem nenhum ônus adicional à contratante.

13.3. A contratada deverá emitir relatório técnico referente às manutenções preventivas
para atendimento ao Plano de Manutenção e Operação e Controle (PMOC) do Hospital da
Policia Militar.

13.4. A contratada deverá iniciar os reparos cobertos pela garantia, num prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação da CONTRATANTE, inclusive em finais de
semana e feriados. Os serviços deverão ser realizados em tempo compatível com o seu nível de
complexidade, com aprovação pela contratante.

13.5. A contratada responderá pela assistência técnica integral durante o período da
garantia dos equipamentos fornecidos, devendo substituir as peças e componentes no caso de
falha dos mesmos, acionando a seu critério o fabricante, sem qualquer ônus adicional à
contratante.

 

14.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora

ajustado.

 

15. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
15.1. DA CONTRATADA: �
15.1.1. Entregar o(s) equipamento(s) no endereço indicado pela contratante e sob sua
responsabilidade, observar quantidades e prazos estabelecidos nas condições pactuadas de
acordo com as exigências constantes neste documento.

15.1.2. Responsabilizar-se por todas as despesas com transporte dos equipamento(s),
funcionários e mão de obra necessária à execução do objeto, sem quaisquer ônus para
a contratante, devendo os equipamentos serem de boa qualidade;

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

15.1.4. Fornecer documentação fiscal e técnica após entrega do objeto;

15.1.5. Indenizar por qualquer danos causados a seus funcionários ou a terceiros, por sua
culpa, decorrentes dos serviços contratados, cabendo reparação e indenização;

15.1.6. Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho,
ainda que verificados nas dependências da contratante, os quais com esta não terão nenhum
vínculo empregatício;
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15.1.7. Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as
normas estatuídas na legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a
seus empregados, com os contratados e prepostos;

15.1.8. Respeitar as condições e especificações dos equipamentos, objetos deste
contrato;

15.1.9. Entregar o(s) equipamento(s) contratado(s) com zelo técnico e obediência aos
padrões de controle de qualidade e segurança pela legislação pertinente em vigor, e na forma
exigida neste termo de referência.

15.1.10. Solicitar a substituição dos equipamentos em que se verificarem defeitos.

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

15.1.12. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao contratante para ateste e
pagamento. 

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

15.1.14. 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 03
(três) dias. 
15.1.15. Assegurar ao contratante o direito de recusar produto que não esteja de acordo
com as normas e especificações técnicas recomendadas neste documento. 

15.1.16. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do
objeto contratado.  

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

15.2. DA CONTRATANTE: �
15.2.1. Comunicar à contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do objeto, assinalando-
lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e
contratuais previstas;

15.2.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo dos equipamento(s) no(s)
prazo(s) fixado(s);

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

15.2.4. Solicitar a substituição dos equipamentos em que se verificarem defeitos;

15.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato,  informando à contratada para
fins de supervisão;

15.2.6. Assegurar ao pessoal da contratada o livre acesso às instalações do HPM para
entrega do objeto, e documentos necessários  à entrega do objeto;

15.2.7. Efetuar o pagamento no prazo fixado neste instrumento convocatório;

15.2.8. Comunicar a contratada todas as irregularidades observadas durante o
recebimento dos itens solicitados;

15.2.9. Notificar a contratada no caso de irregularidades encontradas na entrega dos
itens solicitados;

15.2.10. Conceder o prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para
a contratada regularizar as falhas observadas.

 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual
nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

16.1.1. Advertência por escrito;

16.1.2. Multa de até:

16.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do objeto não executado;

16.1.2.2. 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 ;

16.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

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

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

16.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 16.1.1, 16.1.3 e 16.1.4.

16.3. 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.

16.4. 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.

16.5. 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.

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

16.6. 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.

16.7. As sanções relacionadas nos itens 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP.

16.8. 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:

16.8.1. Retardarem a execução do objeto;

16.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;

16.8.2.1. 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.

16.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

16.9. 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
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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
ROBSON BARBOSA DA SILVA, CAP PM QOR

Nº 089.688-6

 

Documento assinado eletronicamente por Robson Barbosa da Silva, Capitão, em
29/06/2020, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 29/06/2020, às 13:39, 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
15727390 e o código CRC BDB45E91.

Referência: Processo nº 1250.01.0003181/2020-05 SEI nº 15727390
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Belo Horizonte, 23 de junho de 2.020 

 

 

 

  

AO  

HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS  

Avenida do Contorno 2.787 – Santa Efigênia 

Belo Horizonte – MG 

A/C: Sub. Ten. Rosie 

        Depto. de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF.: PROPOSTA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR 

CONDICIONADO+ SISTEMA DE EXAUSTÃO COM FILTRO HEPA – SALAS DE 

ISOLAMENTO DAS ENFERMARIAS 221/223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezados Senhores; 

 

 

Atendendo `a solicitação de V.Sas. informamos nossos preços e demais condições comerciais para o assunto 

em referência, conforme descrito a seguir:  
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PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL 

 
1.0 – ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

 

 Fornecimento e instalação do sistema de ar condicionado com aparelhos de exaustão dotados de filtro 

G4 + HEPA para atendimento aos quartos de isolamento das enfermarias com pacientes de doenças 

infectocontagiosas com eletiva configuração de pressão negativa; 

 Calculo da carga térmica do ambiente; 

 Fornecimento do projeto de instalação; 

 Fornecimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), elaborada junto ao CREA-MG, 

assinado por Eng. Mecânico habilitado; 

 Teste de funcionamento; 

 

2.0 – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS POR QUARTO DE 

ISOLAMENTO: 

 

 01 unidades de exaustão dotada com filtro G4 + HEPA 

Fabricante: IMPERIUM 

Modelo: RLS Q 200 CLASSE II 

Vazão: 1.000 m³/h 

Pressão estática: 109,7 mmca 

Filtragem: G4 + HEPA 

 

 01 unidades de ar condicionado Built’in – 3Tr’s de alta pressão Carrier – gás R410 modelo 

condensadora: 38CCL036515MC / modelo evaporadora 42BQA036510 

 Rede de dutos de exaustão; 

 Linhas do circuito frigorifico isolados termicamente. 

 Difusores, grelhas construídas em alumínio anodizado conforme projeto. 

 

 

3.0 PREÇO GLOBAL: EQUIPAMENTOS + INSTALAÇÃO + PROJETO + IMPOSTOS: 

 

 Exaustão estéril: R$ 27.200,00 (Vinte e sete mil e duzentos reais) POR QUARTO 

 Ar condicionado built’in – R$ 13.400,00 (Treze mil e quatrocentos reais) POR QUARTO 

 Total – R$ 40.600,00 (Quarenta mil e seiscentos reais) POR QUARTO 

 

 

TOTAL PARA OS 2 (DOIS) QUARTOS: R$ 81.200,00 (Oitenta e um mil e duzentos reais). 
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4.0 – CONDIÇÕES DE PAGTO.: 

 

 100% a 30 dias. 

 

4.0 – PRAZO DE ENTREGA: 

 

 Unidade de exaustão – 20 (vinte) dias; 

 Unidade de ar condicionado – 10 (Dez) dias; 

 Instalação – 10 (dez) dias. 

 Total: 30 (trinta) dias. 

 

5.0 – GARANTIA: 

 

 Garantimos aos nossos serviços por um prazo de 12 (doze) meses, considerando que as mesmas 

sofrerão manutenção preventiva periódica mensal por profissionais e empresas credenciadas. 

 

6.0 – VALIDADE DOS PREÇOS: 

 

 30 (trinta) dias. 

 

Atenciosamente, 

  

 
 TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 

 

IVAN CHAVES DOS SANTOS             

ENGENHARIA        

           

 

CNPJ: 03.887.016/0001-56 
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De : ENGENHARIA CSC-SAUDE <cscsaude.engenhariaclinica@pmmg.mg.gov.br>

Assunto : Fwd: Atestado de Capacidade Técnica da empresa Tecnotemp.

Para : hpm-almox@pmmg.mg.gov.br

Zimbra hpm-almox@pmmg.mg.gov.br

Fwd: Atestado de Capacidade Técnica da empresa Tecnotemp.

ter, 23 de jun de 2020 07:08

Bom dia, Subtenente Rosie!

    Segue a resposta do pessoal do Odilon Behrens.

Respeitosamente;

Gustavo Silveira.

De: "ENGENHARIA CSC-SAUDE" <cscsaude.engenhariaclinica@pmmg.mg.gov.br>
Para: "simonerabello" <simonerabello@pbh.gov.br>
Cc: "Ludmila Cardoso Fagundes Mendes" <ludmila.fagundes@pbh.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 23 de junho de 2020 7:04:14
Assunto: Re: Atestado de Capacidade Técnica da empresa Tecnotemp.

Muito obrigado, Simone!

De: "simonerabello" <simonerabello@pbh.gov.br>
Para: "ENGENHARIA CSC-SAUDE" <cscsaude.engenhariaclinica@pmmg.mg.gov.br>
Cc: "Ludmila Cardoso Fagundes Mendes" <ludmila.fagundes@pbh.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 22 de junho de 2020 16:32:55
Assunto: Re: Atestado de Capacidade Técnica da empresa Tecnotemp.

Prezado Gustavo,

A emissão de Atestado de Capacidade técnica é uma competência da Gerência de Controle de Suprimentos da Secretaria Municipal da Coordenação de Administração e Recursos Humanos da PBH, conforme Decreto Municipal nº 11.245/03, Art. 25. A empresa nos solicitou o Atestado
e encaminharemos as informações para emissão pelo órgão competente.
Mas, desde já, informo que a empresa executou os serviços descritos com rapidez e competência, não gerando qualquer prejuízo para a instituição ou para a qualidade do atendimento à população. Ou seja, o serviço prestado foi de qualidade e competência.

Att.

Simone Rabelo l Arquiteta l Gerência de Arquitetura Predial - GARP-HOB
Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HOB l Rua Formiga, n°50 Bairro São Cristóvão l BH/MG
3277-6204 l www.pbh.gov.br

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter

recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as
mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.
Decreto Municipal nº 15.423/13

Em seg., 22 de jun. de 2020 às 14:36, ENGENHARIA CSC-SAUDE <cscsaude.engenhariaclinica@pmmg.mg.gov.br> escreveu:
Boa tarde, Sra. Simone.

    Por gentileza, conforme conversado com a Subtenente Rosie, vimos solicitar que vocês emitam um atestado de capacidade técnica para a empresa Tenotemp, referente ao serviço de instalação de insufladores de ar estéril no Hospital Municipal Odilon Behrens.
    Desde já, agradecemos.

Cordialmente;

Gustavo Silveira.

--
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM
CSC Saúde - Engenharia Clínica

Zimbra https://webmail.policiamilitar.mg.gov.br/h/printmessage?id=6467&xim=1
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Av. Contorno, 2787 - Santa Efigênia
Belo Horizonte - MG - CEP. 30-110.013
CNPJ: 16.695.025/0001-97
F(31) 3071-5322 / 5268 / 1530

--
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM
CSC Saúde - Engenharia Clínica
Av. Contorno, 2787 - Santa Efigênia
Belo Horizonte - MG - CEP. 30-110.013
CNPJ: 16.695.025/0001-97
F(31) 3071-5322 / 5268 / 1530

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

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

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

--
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM
CSC Saúde - Engenharia Clínica
Av. Contorno, 2787 - Santa Efigênia
Belo Horizonte - MG - CEP. 30-110.013
CNPJ: 16.695.025/0001-97
F(31) 3071-5322 / 5268 / 1530

--
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM
CSC Saúde - Engenharia Clínica
Av. Contorno, 2787 - Santa Efigênia
Belo Horizonte - MG - CEP. 30-110.013
CNPJ: 16.695.025/0001-97
F(31) 3071-5322 / 5268 / 1530

Zimbra https://webmail.policiamilitar.mg.gov.br/h/printmessage?id=6467&xim=1
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Procedência:

Interessado:

Número: 86/2020

Data: 25/06/2020

Classificação Temática:

Precedentes:

Ementa: PARECER JURÍDICO - DISPENSA LICITAÇÃO - AQUISIÇÃO - COVID-19

Referências normativas:

 

AO SR. ORDENADOR DE DESPESAS, GEORGE LUIZ DE MATOS, TEN CEL PM

 

 

 

Parecer nº 86/2020 Ass-Jur/CSC-SAÚDE
Assunto: Parecer Jurídico.

Referência: Análise de Processo de Dispensa de Licitação n° SEI 1250.01.0003181/2020-05

 

 

 

I – CONSULTA

 

Trata-se, o presente parecer, de análise de Processo de Dispensa de Licitação expedido pelo
Centro de Serviços Compartilhados – Saúde, tendo como objeto a aquisição de AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL PARA CRIAÇÃO DE FLUXO
UNIDIRECIONAL DO AR COM EXAUSTÃO e 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS SPLITS
MODELO DUTADO, atendendo as necessidades das enfermarias de isolamento da Unidade de
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Internação de Clínica Médica do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, situado
à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia, CEP 30.110.013 – Belo Horizonte
– MG, conforme Convênio de Cooperação Mútua nº 01/2016 de 31dez2016, 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 12730174 que dispõe sobre
medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais, devido à pandemia mundial de doença infecciosa viral
respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a necessidade do emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020, faz-se necessária a
aquisição de equipamentos para o condicionamento de ar e ventilação de fluxo unidirecional de ar
para isolamento de um ambiente, evitando a saída de contaminantes para o exterior através da
pressurização negativa;

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

A aquisição, bem como a instalação, de 02 (dois) Insufladores de ar estéril com exaustão + 02
(dois) ares-condicionados splits modelo dutado para as enfermarias de isolamento do complexo
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM são necessárias para o atendimento às
exigências da RDC N°50, da ANVISA, de 21/02/2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico
para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos
assistenciais de saúde, no que se refere aos ambientes que requerem condições específicas de
tratamento e da qualidade do ar. Para esses ambientes são observadas, ainda, a NBR 7256/2005
da ABNT e RE/ANVISA N° 9, de 2003.

Há recomendações da vigilância sanitária para que procedimentos que podem gerar aerossóis
devem ser realizados, preferencialmente, em uma unidade de isolamento respiratório com
pressão negativa e filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance), preconizado pela Nota
Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (Orientações para serviços de saúde: Medidas de
prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

A Enfermaria de Clínica Médica do HPM possui em sua unidade de internação leitos de
isolamentos que poderão receber pacientes com doenças infecto-contagiosas, inclusive
respiratórias graves. A aquisição das unidades de insufladores de ar estéril com filtragem do ar
com eficiência, visa prover condições de trabalho seguras à área assistencial, bem como a
segurança ao paciente.

Informa-se que a contratação contemplará a entrega com instalação em até 60 (sessenta) dias de
02 (dois) insufladores de ar estéril com exaustão + 02 (dois) ar condicionado split modelo dutado.
Assim, todos os equipamentos recebidos irão diretamente suprir todos as enfermarias de
isolamento (221 e 223) da Unidade de Internação de Clínica Médica do Hospital da Polícia Militar
de Minas Gerais - HPM, que serão utilizados em ambientes de atendimentos de pacientes com
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indicação de isolamento.

 

 

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.

 

 

III – ANÁLISE
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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:

 

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e
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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.

 

 

Parecer Jurídico 86/2020 (15914101)         SEI 1250.01.0003181/2020-05 / pg. 100



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.

 

 

III.4 – DAS DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS
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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.

Observando-se o art. 3º da Resolução nº 3720-CG/2003, entre as outras normas aplicáveis,
verifica-se, no processo, também, a solicitação (14642658) de abertura de processo de
aquisição, com descrição genérica do objeto, Minuta do Termo de Referência (15727390), Anexo
Técnico (15185845), Plantas 2º Pavimento (14649415 e 14649526), Propostas Comerciais
(15187081), Planilha Referência (15196143), CRC da empresa Tecno Temp (15198787),
Atestado de Capacidade Técnica (15198890), Relatório de Histórico de Solicitação (15206120),
Mapa de Preços (15206181), Relatório de Detalhes do Pedido de Compra (15208931),
Legislação aplicável (14668394, 14668499 e 14668761), Parecer Técnico (15766584), Pedido
Regular (15305196) do Ordenador de Despesas, Declaração de Disponibilidade Orçamentária
(15304054), Minuta do Contrato (15306346), Ofício de encaminhamento à DS (15321580),
Proposta Comercial atualizada (14809256) e Comprovação de Execução de Serviços
(15769834).

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 1250.01.0003181/2020-05,
por estar em consonância com os dispositivos legais de regência.
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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.

 

“Sem prejuízo de opinião em contrário, é o parecer à consideração superior”.

 

Belo Horizonte, 25 de junho de 2020.

 

PÂMELA MICHELLE DE MEDEIROS

ASSESSORA JURÍDICA

OAB/MG 150.885

 

 

 

        

          

Aprovado em: 25/06/2020

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Pamela Michelle de Medeiros, Assessora
Jurídica, em 26/06/2020, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15914101 e o código CRC C44518EF.

Referência: Processo nº 1250.01.0003181/2020-05 SEI nº 15914101
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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. 47/2020

Belo Horizonte, 15 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 1250.01.0003181/2020-05

 
Senhora Diretora,

 

A Seção de Almoxarifado, solicitou a  AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS)
INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL PARA CRIAÇÃO DE FLUXO UNIDIRECIONAL DO AR COM
EXAUSTÃO e 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS SPLITS MODELO DUTADO, atendendo as
necessidades das enfermarias de isolamento da Unidade de Internação de Clínica Médica do Hospital
da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, situado à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia,
CEP 30.110.013 – Belo Horizonte – MG, conforme Convênio de Cooperação Mútua nº 01/2016 de
31dez2016, para execução no exercício de 2020, conforme especificações, exigências e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência e proposta comercial, e  tal objeto será fornecido pela empresa
Tecno Temp Com. Instalação e Manutenção Ltda-EPP ,  inscrita no CNPJ sob o número
03.887.016/0001-56.

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
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Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 26/06/2020, às 14:35, 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
15321580 e o código CRC DAE895A9.

Referência: Processo nº 1250.01.0003181/2020-05 SEI nº 15321580

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

 

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 e instalação de 02 (dois) insufladores de ar estéril para criação de fluxo
unidirecional do ar com exaustão e 02 (dois) ares-condicionados splits modelo Dutado,
atendendo as necessidades das enfermarias de isolamento da Unidade de Internação Clínica
Médica do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais- HPM, localizado na Avenida
do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia, CEP 30.110.013 – Belo Horizonte – MG, conforme
Convênio de Cooperação Mútua nº 01/2016 de 31dez2016, para execução no exercício de
2020, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de
Referência (ID 15727390) e seus Anexos;

 

BENEFICIÁRIA: TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP,
sediada na Rua Lambari, nº. 218, Belo Horizonte/MG, CEP.: 31.210-540, inscrita no CNPJ
nº 03.887.016/0001-56;
 

VALOR TOTAL: R$ 81.200,00 (oitenta e um mil e duzentos reais);

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.44.90.52.04.0.49.2
                                      

VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a partir da publicação do seu extrato
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 4°-
H, da Lei 13.979/2020, por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

 

 

Belo Horizonte, 29 de junho de 2020.
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EUGÊNIO PASCOAL DA CUNHA VALADARES, CEL PM
Diretor de Saúde da PMMG

 

Documento assinado eletronicamente por Eugênio Pascoal da Cunha Valadares,
Coronel PM, em 29/06/2020, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16043849 e o código CRC 9F37FF14.

Referência: Processo nº 1250.01.0003181/2020-05 SEI nº 16043849
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Militar de Minas Gerais�
Diretoria de Saúde da PMMG

 

Ofício PMMG/DS nº. 40/2020

Belo Horizonte, 29 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 pronto
atendimento de pacientes e usuários do sistema de saúde da PMMG, bem como a prevenção
de contágio de profissionais que atuam na linha de frente do COVID-19, e a escassez de
materiais médicos provocada pela alta na demanda e dificuldade de importação.

 

 A Unidade Executora fundamentou a dispensa de licitação pelos seguintes
argumentos:
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 [...] a aquisição será realizada em questão, sendo desconsiderados
preços de contratações similares ou bancos ou sítios oficiais, uma vez
tratar-se situação emergencial, nos termos da Medida Provisória nº 926 de
de 20 de março de 2020. Há a necessidade de obtenção dos
equipamentos, cada vez mais escassos em todo território brasileiro e no
resto do mundo, cuja falta traz riscos concretos à vida de pacientes. Se
utilizássemos preços registrados ou atas como referência, não
conseguiríamos contratar.
[...]
A aquisição, bem como a instalação, de 02 (dois) Insufladores de ar estéril
com exaustão + 02 (dois) ares-condicionados splits modelo dutado para as
enfermarias de isolamento do complexo Hospital da Polícia Militar de
Minas Gerais - HPM são necessárias para o atendimento às exigências da
RDC N°50, da ANVISA, de 21/02/2002, que dispõe sobre o Regulamento
Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, no que se
refere aos ambientes que requerem condições específicas de tratamento e
da qualidade do ar. Para esses ambientes são observadas, ainda, a NBR
7256/2005 da ABNT e RE/ANVISA N° 9, de 2003.
Há recomendações da vigilância sanitária para que procedimentos que
podem gerar aerossóis devem ser realizados, preferencialmente, em uma
unidade de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro HEPA
(High Efficiency Particulate Arrestance), preconizado pela Nota
Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (Orientações para serviços
de saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas
durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

 

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 empresa TECNO COMÉRCIO
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA – EPP 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,
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EUGÊNIO PASCOAL DA CUNHA VALADARES, CEL PM
Diretor de Saúde da PMMG

  

Documento assinado eletronicamente por Eugênio Pascoal da Cunha Valadares,
Coronel PM, em 29/06/2020, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16045747 e o código CRC 9D697FD6.

Referência: Processo nº 1250.01.0003181/2020-05 SEI nº 16045747

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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

 

 

INTERESSADO: Hospital da Polícia Militar (HPM)
 

BENEFICIÁRIA: TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA -
EPP, sediada na Rua Lambari, nº. 218, Belo Horizonte/MG, CEP.: 31.210-540, inscrita no
CNPJ nº 03.887.016/0001-56;
 

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 e instalação de 02 (dois) insufladores de ar estéril para criação de fluxo
unidirecional do ar com exaustão e 02 (dois) ares-condicionados splits modelo Dutado,
atendendo as necessidades das enfermarias de isolamento da Unidade de Internação Clínica
Médica do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais- HPM, localizado na Avenida
do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia, CEP 30.110.013 – Belo Horizonte – MG, conforme
Convênio de Cooperação Mútua nº 01/2016 de 31dez2016, para execução no exercício de
2020, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de
Referência (ID 14642795) e seus Anexos;

 

VALOR TOTAL: VALOR TOTAL: R$ 81.200,00 (oitenta e um mil e duzentos reais);

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.44.90.52.04.0.49.2
                                      

VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a partir da publicação do seu extrato
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 4°-
H, da Lei 13.979/2020, por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

 

DESPACHO: nos termos do artigo 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 43.817, de 14 de junho
de 2014, Resolução nº 3.720-CG, de 09 de junho de 2003, e com fulcro no artigo 24, inciso IV,
da Lei nº 8.666/1993, RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação.

Ato 132 (16057856)         SEI 1250.01.0003181/2020-05 / pg. 111



 

 

Belo Horizonte, 29 de junho de 2020.
 
 
 
 

RODRIGO SOUSA RODRIGUES, CEL PM
Comandante-Geral da PMMG

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Sousa Rodrigues, Coronel, em
30/06/2020, às 16:30, 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
16057856 e o código CRC E9726B6A.

Referência: Processo nº 1250.01.0003181/2020-05 SEI nº 16057856
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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, Chefe do CSC- Saúde, 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 substituto do contrato n°   009251762/2020, que versa sobre a 
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL PARA
CRIAÇÃO DE FLUXO UNIDIRECIONAL DO AR COM EXAUSTÃO e 02 (DOIS) ARES-
CONDICIONADOS SPLITS MODELO DUTADO, atendendo as necessidades das enfermarias
de isolamento da Unidade de Internação de Clínica Médica do Hospital da Polícia Militar de
Minas Gerais - HPM, os militares abaixo relacionados:

 

a) No encargo de Gestor/Fiscal do Contrato, o n° 096853-7, Cap PM Carlos Renato Inácio de
Miranda, (CSC-SAUDE/DS)

  Fica definido que  o n° 095795-1, 2° Ten PM Vani Lucindo Couto Alves,  (CSC-SAÚDE/ DS), 
assumirá automaticamente a função de Fiscal do Contrato,  em caso de férias, ausência ou outros
impedimentos legais do Fiscal Titular.

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 

   

 

TENENTE CORONEL PM GEORGE LUIZ DE MATOS,

CHEFE DO CSC- SAÚDE

 

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 07/07/2020, às 11:11, 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
16271625 e o código CRC 0EB2542B.

Referência: Processo nº 1250.01.0003181/2020-05 SEI nº 16271625
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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 Temp

Processo nº 1250.01.0003181/2020-05

  

 TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº 
009251762/2020 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 TEMP COMÉRCIO
INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO LTDA, 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 Tecno Temp Com.
Instalação e Manutenção Ltda-EPP,  endereço de correio eletrônico:
comercial@tecnotempengenharia.com.br e www.tecnotempengenharia.com.br,  inscrito(a) no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número 03.887.016/0001-56, com sede
a Rua Lambari, 218 –B. Santo André –CEP 31210-5 4 0 –Belo Horizonte/MG
–Telefax:(31)3422-3107, neste ato representado pelo Sr. Ivan Chaves dos Santos, portador do
CPF nº 379.282.366-72, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
Contrato, decorrente do Processo de Dispensa de Licitação, Processo de Compras N°
111/2020, 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 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
DE 02 (DOIS) INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL PARA CRIAÇÃO DE FLUXO
UNIDIRECIONAL DO AR COM EXAUSTÃO e 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS
SPLITS MODELO DUTADO, atendendo as necessidades das enfermarias de
isolamento da Unidade de Internação de Clínica Médica do Hospital da Polícia Militar de
Minas Gerais - HPM, situado à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia, CEP
30.110.013 – Belo Horizonte – MG, conforme Convênio de Cooperação Mútua nº 01/2016
de 31dez2016, para execução no exercício de 2020, 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$)

INSUFLADOR DE AR ESTÉRIL - SEM
REFRIGERAÇÃO; MATÉRIA-PRIMA: CHAPA DE
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1

AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
FILTRO: HEPA COM EFICIÊNCIA 99,995% DPO,
CLASSE H14 (NORMA EN 1822); VAZÃO DE
AR INSUFLADO: 1000 A 1700 M3/H;
CAPACIDADE TÉRMICA: NÃO
APLICÁVEL; COMPLEMENTO: EQUIPAMENTO
DE FLUXO UNIDIRECIONAL DE AR PARA
ISOLAMENTO DE UM AMBIENTE EVITANDO A
SAÍDA DE CONTAMINANTES PARA O
EXTERIOR ATRAVÉS DA PRESSURIZAÇÃO
NEGATIVA; PRÉ-FILTRO: SINTÉTICO
PLISSADO CLASSE G4 (EN 779 E ABNT
16.101); MOTO-VENTILADOR: 220 VAC /
MONOFÁSICO / 60 HZ / IP-55; EQUIPADO COM
PROTEÇÃO TÉRMICA; NÍVEL DE RUÍDO:
APROXIMADAMENTE 70 DECIBÉIS;
DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.000 X 700 X
1.000 MM; POTÊNCIA NOMINAL:
APROXIMADAMENTE 500 WATTS.
ACESSÓRIOS INCLUSOS: DUTO FLEXÍVEL,
COLARINHO, FILTROS, VENTILADORES,
MOTOR (ES), ABRAÇADEIRA(S), GRELHA
PARA PORTA (SAÍDA DE AR), FUSÍVEIS DE
PROTEÇÃO, DISJUNTORES, E DEMAIS
MATERIAIS NECESSÁRIOS E
INDISPENSÁVEIS PARA POSSIBILITAR O
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

** VER ANEXO TÉCNICO**

UNIDADE         02 R$27.200,00 R$54.400,00

2

AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: DUTADO;
TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO
REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE
TÉRMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE
VELOCIDADES: MÍNIMO 3 VELOCIDADES;
MODO DE OPERAÇÃO: REFRIGERAÇÃO E
VENTILAÇÃO; FUNCÃO ESPECIAL:
TEMPORIZADOR + TIMER; FILTRAGEM DE AR:
FILTRO ANTIBACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS;
VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ;
CLASSIFICACÃO ENERGÉTICA: MÁXIMA
CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GÁS
ECOLÓGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM
FIO; CONTEÚDO EXTRA: MANUAL EM
PORTUGUÊS; INSTALAÇÃO: INCLUSA;
COMPLEMENTO: AR CONDICIONADO SPLIT
DUTADO, PRESSÃO ESTÁTICA 8 MMCA;
CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL;
VAZÃO DE AR 1500 M3. GARANTIA MÍNIMA DE
12 (DOZE) MESES.

UNIDADE 02 R$13.400,00 R$26.800,00

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1.  Este contrato tem vigência de 06 (seis) meses, a partir da publicação de
seu extrato no órgão oficial de imprensa, podendo ser prorrogado nos termos do art. 4°-H,
da Lei 13.979/2020, por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade
de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

3. CLÁUSULA TERCEIRA –  DO PREÇO
3.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 81.200,00 (oitenta e um mil e
duzentos 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: 1251.10.302.037.2023.0001.4490.52.04.0.49.2. Fonte 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
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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
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.
 

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
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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

Ivan Chaves dos Santos
Representante Legal

Tecno Temp Com. Instalação e Manutenção Ltda-EPP

 

 

Documento assinado eletronicamente por IVAN CHAVES DOS SANTOS, Usuário
Externo, em 03/07/2020, às 15:48, 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 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16308328 e o código CRC 9FF55F71.

Referência: Processo nº 1250.01.0003181/2020-05 SEI nº 16308328
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Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1255302 000111/2020

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:

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL PARA O HPM

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 01/07/2020

Por lote

Valor total homologado: R$ 81.200,00

Valor total previsto: R$ 81.200,00

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

10 302 37 2023 11251 4 4 90 52 4 49 20

Parecer Jurídico: Nº 000086/202002/07/2020

Decisão: Aprovado

Número do item: Código do item:1 001759906

Especificação do item de material ou serviço:

AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: DUTADO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO
REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES:
MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO
ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E
ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE
C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO;
CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: INCLUSA;

Natureza de despesa: 02 - MATERIAL PERMANENTE

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD

02/07/2020   20:35

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 1 de 4
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AR CONDICIONADO SPLIT DUTADO, PRESSAO ESTATICA 8 MMCA;  CONDENSADORA C
OM DESCARGA VERTICAL; VAZAO DE AR 1500 M3.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 30

Garantia mínima: 12

Quantidade: 2,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 13400,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 02/07/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1252114 000029/2020 Quantidade: 2,0000

Elemento-item de despesa: 5204 - MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE

Preço de referência: Origem:13400,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1252114 - HPM/DS

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

Seção de Manutenção Predial, Av. do Contorno, 2787 - Santa Efigênia, 30110-013 - Belo Horizonte -
MG

Linha de fornecimento:

REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILACAO, COMPONENTES E ACESSORIOS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda das enfermarias do HPM.

Observação:

Dispensa de Licitação.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1252114 000029/2020

2,0000

HPM/DS

Justificativa:

Atender demanda das enfermarias de isolamento do complexo HPM para o atendimento às exigências
da RDC N°50, da ANVISA, de 21/02/2002, permitindo receber pacientes com doenças infecto-
contagiosas, inclusive respiratórias graves. A aquisição das unidades de insufladores de ar estéril com
filtragem do ar com eficiência, visa prover condições de trabalho seguras à área assistencial, bem
como a segurança ao paciente.
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Colocação:

Fornecedor:

1

03.887.016/0001-56 - TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA -EPP

Marca: IMPERIUM

Modelo:  RLS Q 200 CLASSE II

Valor unitário: R$ 13.400,0000 Valor unitário atualizado: R$ 13.400,0000

Valor total: R$ 26.800,00 Valor total atualizado: R$ 26.800,00

Propostas vencedoras:

Número do item: Código do item:2 001759892

Especificação do item de material ou serviço:

INSUFLADOR DE AR ESTERIL -  REFRIGERACAO: SEM REFRIGERACAO; MATERIA-PRIMA:
CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; FILTRO: HEPA COM EFICIENCIA 99,995%
DPO, CLASSE H14; VAZAO DE AR INSUFLADO: 1000 A 1700 M3/H; CAPACIDADE TERMICA: NAO
APLICAVEL;

Natureza de despesa: 02 - MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTO DE FLUXO UNIDIRECIONAL DE AR PARA ISOLAMENTO DE UM AMBIENT
E EVITANDO A SAIDA DE CONTAMINANTES PARA O EXTERIOR ATRAVES DA PRESSUR
IZACAO NEGATIVA; FILTRO HEPA COM EFICIENCIA 99,995% DPO, CLASSE H14 (N
ORMA EN 1822); PRE-FILTRO: SINTETICO PLISSADO CLASSE G4 (EN 779 E ABNT
 16.101); MOTO-VENTILADOR: 220 VAC / MONOFASICO / 60 HZ / IP-55; EQUIP
ADO COM PROTECAO TERMICA; NIVEL DE RUIDO: APROXIMADAMENTE 70 DECIBEIS;
 DIMENSOES APROXIMADAS: 1.000 X 700 X 1.000 MM; VAZAO NOMINAL DE INSUF
LAMENTO: 1.000 A 1700 M3/H; POTENCIA NOMINAL: APROXIMADAMENTE 500 WATT
S.ACESSÓRIOS INCLUSOS: DUTO FLEXIVEL, COLARINHO, FILTROS, VENTILADORES
, MOTOR (ES), ABRACADEIRA(S), GRELHA PARA PORTA (SAIDA DE AR), FUSIVEI
S DE PROTECAO, DISJUNTORES, E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS E INDISPENS
AVEIS PARA POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 30

Garantia mínima: 12

Quantidade: 2,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 27200,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 02/07/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1252114 000029/2020 Quantidade: 2,0000

Elemento-item de despesa: 5204 - MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE

Preço de referência: Origem:27200,0000 Banco de melhores preços
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Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1252114 - HPM/DS

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

Seção de Manutenção Predial, Av. do Contorno, 2787 - Santa Efigênia, 30110-013 - Belo Horizonte -
MG

Linha de fornecimento:

REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILACAO, COMPONENTES E ACESSORIOS

Justificativa da aquisição:

Atender demanda das enfermarias do HPM.

Observação:

Dispensa de Licitação.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1252114 000029/2020

2,0000

HPM/DS

Justificativa:

Atender demanda das enfermarias de isolamento do complexo HPM para o atendimento às exigências
da RDC N°50, da ANVISA, de 21/02/2002, permitindo receber pacientes com doenças infecto-
contagiosas, inclusive respiratórias graves. A aquisição das unidades de insufladores de ar estéril com
filtragem do ar com eficiência, visa prover condições de trabalho seguras à área assistencial, bem
como a segurança ao paciente.

Colocação:

Fornecedor:

1

03.887.016/0001-56 - TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA -EPP

Marca: IMPERIUM

Modelo:  RLS Q 200 CLASSE II

Valor unitário: R$ 27.200,0000 Valor unitário atualizado: R$ 27.200,0000

Valor total: R$ 54.400,00 Valor total atualizado: R$ 54.400,00

Propostas vencedoras:

Nº do contrato: 9251762

Fornecedores:

03.887.016/0001-56 / TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA -EPP

Vigente não publicadoSituação:

Contratos:

Processo de compra / SIAD
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 16 – sexta-feira, 03 de Julho de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
III – Os casos omissos serão definidos pelo COEPE, ouvidos os Cole-
giados de Pós-graduação .
Art . 4º As atividades de pesquisa no âmbito da uEMG deverão ocorrer 
mediante observância das seguintes diretrizes:
I – As atividades de pesquisa poderão ser ajustadas quanto aos pro-
cedimentos e instrumentos para coleta de dados que envolvam seres 
humanos, resguardados os objetivos, o objeto e a metodologia do pro-
jeto avaliado;
II – As coordenações de pesquisa deverão acompanhar os pesquisado-
res que queiram reorganizar os procedimentos e instrumentos de cole-
tas de dados de seus projetos, com mediação das tecnologias digitais, 
dentro das ações previstas;
III – O projeto classificado no Edital PAPq nº 06/2019, e não desenvol-
vido por opção do coordenador proponente, será substituído por outro 
projeto classificado, observadas as retificações aplicadas ao respectivo 
edital;
Iv – os projetos de pesquisa deverão priorizar o acesso remoto às 
comunidades-alvo de suas ações;
V – Os projetos de pesquisa que necessariamente exigirem interação 
presencial, semipresencial ou híbrida, deverão seguir rigorosamente 
os protocolos sanitários estabelecidos pela universidade e demais 
órgãos competentes, guardadas as especificidades de cada Unidade 
Acadêmica;
VI – O 22º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG, para os pro-
jetos referentes ao Edital PAPq nº 06/2019 e Edital PAPq nº 01/2020, 
ocorrerá por meio de atividades remotas, em formato a ser oportuna-
mente divulgado;
Parágrafo único . As coordenações de pesquisa deverão comunicar à 
ProPPG as alterações realizadas nos projetos de pesquisa em atendi-
mento às diretrizes estabelecidas no presente artigo .
Art. 5º As atividades de extensão no âmbito da UEMG deverão ocorrer 
mediante observância das seguintes diretrizes:
I – As coordenações de ações de extensão cadastradas no Sistema 
SIGA-ExtENSÃo – Programa PAEx – poderão rever as metas, os 
procedimentos e as metodologias, reorientando-as, nos casos em que 
possível, para ações voltadas ao combate da CovID-19;
II – As coordenações de ações de extensão cadastradas no Sistema 
SIGA-ExtENSÃo poderão contatar os seus colaboradores para reor-
ganização de projetos e estabelecimento de alternativas de atividades 
não presenciais, com mediação das tecnologias digitais disponíveis, 
observadas as ações inicialmente previstas;
III – As ações de extensão deverão priorizar o acesso remoto às comu-
nidades-alvo de suas ações;
IV – As ações de extensão que necessariamente exigirem atendimento 
presencial, semipresencial ou híbrido deverão seguir rigorosamente 
os protocolos sanitários estabelecidos pela universidade, e demais 
órgãos competentes, guardadas as especificidades de cada Unidade 
Acadêmica;
V – Os cursos e eventos previstos nas ações de extensão deverão ser 
realizados, na medida das possibilidades institucionais, preferencial-
mente de forma remota;
vI – o número de bolsas distribuídas e início do pagamento depende-
rão da disponibilidade financeira da Universidade, respeitando a pro-
porcionalidade estabelecida pelo programa PAEx e observadas as reti-
ficações aplicadas aos respectivos editais;
VII – Os Projetos de extensão classificados nos editais PAEX que não 
forem contemplados com bolsas mas que vierem a ser desenvolvidos 
voluntariamente serão certificados pela PROEX;
VIII – O 22º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG, referente aos 
Editais PAEx, ocorrerá por meio de atividades remotas, em formato a 
ser oportunamente divulgado;
Parágrafo único. As coordenações de extensão deverão comunicar à 
PROEX as alterações realizadas nos projetos de extensão em atendi-
mento às diretrizes estabelecidas no presente artigo .
Art . 6º As atividades remotas previstas nesta resolução serão realiza-
das com observância da readequação do calendário acadêmico apro-
vado pelo CoEPE para o primeiro semestre de 2020 .
Art . 7º As ações deliberadas pelo Colegiado de Curso deverão ser ins-
truídas em processo no Sistema Eletrônico de Informação – SEI para 
fins de comprovação das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e 
extensão realizadas de forma remota e emergencial durante a pandemia 
da CovID-19 .
Art . 8º Caberá ao CoEPE deliberar sobre os casos omissos referentes 
às atividades remotas de ensino, pesquisa e extensão disciplinadas na 
presente resolução .
Art . 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 02 de julho de 2020
Lavínia rosa rodrigues

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
02 1371192 - 1

universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

ATO Nº 094 - DDRH/2020 - O Diretor da Diretoria de Desenvolvi-
mento de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes 
Claros - uNIMoNtES, IrINEu rIBEIro LoPES, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publi-
cada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro 
de 2019, TORNA SEM EFEITO, no ato nº 046/DDRH/2020, publicado 
no DOEMG de 27/03/2020, as concessões de férias-Prêmio para gozo 
oportuno, referentes ao servidor: Masp 1201280-3, Aylsson Macena 
Queiroz, tuNIv, Admissão 01, por motivo de publicação indevida .

02 1370804 - 1

PORTARIA Nº 077 – REITOR/2020
o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, estatu-
tárias e regimentais que lhe são conferidas e, considerando: o princípio 
constitucional da descentralização administrativa; a necessidade de ser 
agilizada a tramitação e a execução dos atos administrativos no âmbito 
da universidade, resolve: Art . 1º Delegar competência, pró tempore, 
ao Assessor da Pró-reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças, otil 
Carlos Dias dos Santos - MASP 10464568, para: - Autorizar a aber-
tura de processo licitatório de bens ou materiais a serem adquiridos ou 
de serviços a serem contratados; - Julgar recursos em processos licita-
tórios; - Homologar, revogar ou anular licitação; - Firmar contratos e 
convênios de interesse da Instituição, obedecidas as formalidades legais 
e regimentais . Art . 2º Sempre que julgar conveniente, o reitor deli-
berará sobre qualquer assunto referido nesta Portaria, sem prejuízo da 
delegação de competência, a qual prevalecerá até ser revogada por ato 
expresso. Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria 
terá seu efeitos jurídicos a contar a partir de 06/07/2020. Registre-se. 
Divulgue-se . Cumpra-se .

02 1371101 - 1

PORTARIA Nº 076 – REITOR/2020
o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto e regimento Geral vigentes, resolve: Art . 1º 
Determinar que não haverá expediente em todas as unidades adminis-
trativas da unimontes no município de Montes Claros no dia 03 de 
julho, sexta-feira, em razão do feriado municipal em comemoração aos 
163 anos de Montes Claros . Art . 2° Estabelecer que os efeitos desta 
Portaria não se aplicam aos serviços de natureza médico-hospitalar con-
siderados imprescindíveis, bem como deverão ser preservadas a segu-
rança e vigilância em todos os prédios da universidade no período . Art . 
3º revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor 
nesta data . registre-se . Divulgue-se . Cumpra-se .

02 1371097 - 1

Editais e Avisos
PoLíciA miLitAr Do EStADo 

DE miNAS GErAiS
ExtrAto DE CoNtrAto

PMMG/CAA-HC X LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ 
00.101.401/0002-19; Contrato nº 9251742 / 2020 0250073; OBJETO: 
prestação de serviços contínuos de alimentação e nutrição para pacien-
tes e funcionários atuantes no Hospital de Campanha do Governo do 
Estado de Minas Gerais; vigência: 03 (três) meses contados a partir da 
publicação do extrato do Contrato; Valor: R$ 2.125.979,80.

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG/CAA-HC X AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELI - CNPJ 11.312.296/0001-00; Contrato nº 9251380 / 2020 
0250073; oBJEto: prestação de serviços contínuos especializados de 
manutenção de equipamentos médico-hospitalares, por meio da aloca-
ção de mão de obra exclusiva, a serem executados no âmbito do Hos-
pital Campanha da Minas Gerais; vigência: 03 (três) meses contados a 
partir da publicação do extrato do Contrato; Valor: R$ 504.204,09.

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG/CAA-HC X MED CENTER COMERCIAL LTDA - CNPJ 
00.874.929/0001-40; Contrato nº 9250235 / 2020 0250073; OBJETO: 
aquisição de EQuIPAMENtoS MÉDICo-HoSPItALArES, para 
equipar o Hospital de Campanha de Minas Gerais; vigência: 03 (três) 
meses contados a partir da publicação do extrato do Contrato; Valor: 
r$ 37 .237,20 .

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG/CAA-HC X MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTA-
ÇÕES COMERCIAIS LTDA - CNPJ 32.311246/0001-70; Contrato nº 
9250236 / 2020 0250073; OBJETO: aquisição de EQUIPAMENTOS 
MÉDICo-HoSPItALArES, para equipar o Hospital de Campanha de 
Minas Gerais; vigência: 03 (três) meses contados a partir da publicação 
do extrato do Contrato; Valor: R$ 28.800,00.

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG/CAA-HC X ASSOSSIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À 
PESQUISA (AFIP) - CNPJ 47.673.793/0113-70; Contrato nº 20 / 2020 
0250073; oBJEto: realização de serviços de suporte à assistência à 
saúde compostos por exames laboratoriais para os pacientes do Hospi-
tal de Campanha de Minas Gerais; vigência: 03 (três) meses contados a 
partir da publicação do extrato do Contrato; Valor: R$ 8.175.798,60.

9 cm -02 1371010 - 1

ExtrAto DE PuBLICAÇÃo AuDIÊNCIA PuBLICA
Aviso de Audiência Pública: Polícia Militar de Minas Gerais - Pregão 
Presencial Internacional para registro de Preços com vistas a aquisição 
e implantação de infraestrutura de radiocomunicação digital na tecno-
logia P25, faixa de frequência VHF, e terminais LTE robustecidos para 
interoperabilidade com sistema de rádio P25, em atendimento ao con-
vênio SENASP 879900/2018; Audiência pública para subsidiar a defi-
nição doedital de licitação, termo de referência e respectivos anexos e 
posterior realização de Pregão Presencial Internacional para registro 
de Preços . o EStADo DE MINAS GErAIS, através da Polícia Militar 
de Minas Gerais, CoNvIDA por meio desta publicação, os interessa-
dos para Audiência Pública que ocorrerá no dia 17/07/2020 às 13hs 
no auditório do Centro de Tecnologia em Telecomunicações (CTT/
PMMG) sito à Av. Amazonas, 6455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/
MG .Com vistas a garantir maior celeridade na análise das propostas, as 
manifestações prévias poderão ser encaminhadas até às 13 horas do dia 
15/07/2020, para o e-mail csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br e consulta 
para informações completas no site: www .policiamilitar .mg .gov .br, na 
aba Serviços – compras e licitações .

4 cm -02 1371134 - 1

Ato DE rAtIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICItAÇÃo
Com base em toda documentação apresentada aos autos do Pro-
cessoSEI nº 1250.01.0004180/2020-95, Processo de Compras: 
1255302000110/2020, 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 éaaquisição de MEDICAMENTOS 
ALoPátICoS para o Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais . 
Empresa: CoMErCIAL CIrurGICA rIoCLArENSE LtDA . CNPJ 
nº. 67.729.178/0004-91. Vigência: 06 (seis) meses, podendo ser pror-
rogado, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos 
da situação de emergência de saúde pública . valor total: r$295 .000,00 
(duzentos e noventa e cinco mil reais) . Dotação orçamentária: 1251 10 
302 037 2023 0001 339030 120 49 2, Fonte 0 .49 .2 .

4 cm -02 1370893 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
PMMG – EM4RPM. Pregão Eletrônico 12/2020, Processo SEI nº 
1250.01.0004232/2020-49. Processo de Compra nº 21/2020, Unidade 
de compra nº 1253828 . objeto: Aquisição de cães de trabalho, com 
treinamento e prontos para faro, não castrados, para uso policial no 
Canil do 21º BPM da 4ª rPM, na cidade de ubá-MG, com recurso de 
Emenda Parlamentar do Deputado Betão, indicação nº 42822 e prescri-
ções previstas no Memorando nº 40.080.2 /2020 – EMPM, conforme 
Edital. Propostas: envio ao Portal de Compras/MG de 09:00 horas de 
07/07/2020 até 08:30 horas de 20/07/2020. Pregão no site www.com-
pras .mg .gov .br . 

Juiz de Fora, 02 de Julho de 2020,
Alessandro Heleno Bernardo, ten Cel PM, ordenador 

de Despesas da 4ª rPM – PMMG .
3 cm -02 1371005 - 1

ExtrAto DE CoNtrAtAÇÃo
PMMG – 7ª rPM – PrEGÃo ELEtrÔNICo

Unidade Executora: 1259975. Processo de Compras nº. 12/2020. Con-
trato nº. 9251755/2020. Objeto: contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais 
e serviços de impressão/reprografia para a 7ª Região de Polícia Mili-
tar e unidades apoiadas . Fornecedor Contratado: AGMr CoMEr-
CIO E SERVICOS LTDA – ME, CNPJ 11.770.656/0001-00. Valor: R$ 
48.936,00. Data: 02/07/2020. Vigência: 06/07/2020 à 05/07/2021. O 
processo de compras encontra-se a disposição dos interessados no site 
www .compras .mg .gov .br .

3 cm -02 1371111 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG-19ª RPM x COPYCENTRO LTDA EPP. Objeto: contratação 
de empresa especializada para fornecimento de serviços de locação 
de impressoras monocromáticas com uma franquia de cópias repro-
gráficas/impressões, que serão prestados nas condições estabelecidas 
no Edital, anexo ao processo de compras 1259974 00014/2020 Valor 
anual: r$11 .000,00 - vigência: 12 meses a partir da data de publicação 
em Diário Oficial.

2 cm -02 1370892 - 1

ExtrAto DE AtA DE rEGIStro DE PrEÇoS
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 e exigências constantes no Anexo I 
- termo de referência e do Edital de Licitação . A Íntegra da Ata de 
Registro de Preços 119/2020, disponível no site www.compras.mg.gov.
br .

2 cm -02 1371153 - 1

ExtrAto DE CoNtrAtAÇÃo
A PMMG/CAA-1 realizou o Pregão Eletrônico, processo nº 
1250165/14/2020, destinado aquisição de ares condicionados instalados 
e com a retirada dos anteriores para unidades da 1ª rPM . A empresa 
PHB Junior Refrigeração EIERELI, CNPJ 23.936.600/0002-42, 
sagrou-se vencedora do lote 1 do certame com proposta comercial no 
valor de R$ 114.750,00 e celebrou-se o contrato nº 9251288/2020.

2 cm -02 1370717 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
PMMG/CAA-1 x Artur Macieira, CPF nº 216.695.976-87 celebram o 
4º termo Aditivo relativo ao contrato 9187483, concernentes à locação 
do imóvel da 10ª Cia do 5º BPM, pelo prazo de 12 (doze) meses, de 
20/06/2021.

1 cm -02 1370739 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
PMMG – EM4RPM. Pregão Eletrônico 11/2020, Processo SEI nº 
1250.01.0004256/2020-80. Processo de Compra nº 20/2020, Unidade 
de compra nº 1253828 . objeto: Aquisição de Materiais de construção, 
hidráulicos, elétricos e ferragens para a manutenção predial do Canil do 
21º BPM da 4ª rPM, na cidade de ubá-MG, com entrega parcelada, 
através de recurso de Emenda Parlamentar do Deputado Betão, indica-
ção nº 42821 e prescrições previstas no Memorando nº 40.109.2 /2020 
–EMP, conforme Edital. Propostas: envio ao Portal de Compras/MG de 
09:00 horas de 06/07/2020 até 08:30 horas de 16/07/2020. Pregão no 
site www .compras .mg .gov .br . 

Juiz de Fora, 02 de Julho de 2020,
Alessandro Heleno Bernardo, ten Cel PM, ordenador 

de Despesas da 4ª rPM – PMMG .
3 cm -02 1371004 - 1

ExtrAto DE CoNtrAtAÇÃo
A PMMG/CAA-1 realizou o Pregão Eletrônico, processo nº 
1250165/14/2020, destinado aquisição de ventiladores de parede e 
teto para unidades da 1ª rPM . A empresa DSI Comercio Importação 
e Exportação LTDA, CNPJ 28.881.671/0001-28, sagrou-se vencedora 
do lote 3 do certame com proposta comercial no valor de r$ 5 .345,80 e 
celebrou-se o contrato nº 9251295/2020 .

2 cm -02 1370720 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto4
PMMG - CTS Contrato nº 9.251.455/2020, celebrado entre a PMMG e 
a empresa repremig representação e Comercio de Minas Gerais Ltda, 
CNPJ 65.149.197/0001-70. Objeto: aquisição de 01 unidade de impres-
sora HPLasserjet ProM404DW no valor de r$ 1 .431,00, vigência até 
03/07/2021.

ExtrAto DE tErMo ADItIvo A CoNtrAto
PMMG - CTS 1º Termo aditivo ao Contrato nº 9.251.268/2020, cele-
brado entre a PMMG e a empresa Gabriel vital Soares 1294231260, 
CNPJ 36.344.388/0001-95. Objeto: aquisição de 01(um)disco rígido, 
no valor unitário der$ 1 .500,00, correspondendo a um acréscimo de 
25% do valor do contrato, passando o valor final para R$ 7.500,00.

3 cm -02 1370988 - 1

ExtrAto DE CoNtrAtAÇÃo
A PMMG/CAA-1 realizou o Pregão Eletrônico, processo nº 
1250165/14/2020, destinado aquisição de ventiladores/circuladores 
de ar para as BSC da 1ª rPM . A empresa MS Serviços de Manuten-
ção LTDA, CNPJ 19.499.671/0001-77, sagrou-se vencedora do lote 2 
do certame com proposta comercial no valor de r$ 18 .899,90 e cele-
brou-se o contrato nº 9251293/2020.

2 cm -02 1370718 - 1

Ato DE rAtIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICItAÇÃo
Com base em toda documentação apresentada aos autos do Processo-
SEI nº 1250.01.0003181/2020-05, referente ao Processo Compra nº 
12553020000111/2020. 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 a AQUISIÇÃOE INSTALAÇÃO DE 
02(DoIS) INSuFLADorES DE Ar EStÉrIL PArA CrIAÇÃo DE 
FLuxo uNIDIrECIoNAL Do Ar CoM ExAuStÃo e02(DoIS) 
ArES-CoNDICIoNADoS SPLItS MoDELo DutADo, atendendo 
as necessidades das enfermarias de isolamentoda unidade de Interna-
ção de Clínica Médica do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - 
Empresa: tecno temp Com . Instalação e Manutenção Ltda-EPP . CNPJ 
nº. 03.887.016/0001-56. 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$ 81 .200,00 (oitenta e um mil e duzentos reais) Dotação orçamentá-
ria: 1251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .4490 .52 .04 .0 .49 .2 . Fonte 0 .49 .2 .

5 cm -02 1370714 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS SErviDorES miLitArES - iPSm
rESuMo DE INABILItADoS

O Cel PM QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (delegação conforme disposto no art. 16, do Decreto Estadual nº 45.741, de 22/09/11 
e Portaria 792/2019 - DG/IPSM), cumprindo o disposto no subitem 9.4 do Edital de Credenciamento nº 05/2019, divulga os prestadores NÃO HABI-
LITADOS em credenciar-se no Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito da região da Polícia Militar/MG. Data: 02/07/2020
10ª rPM – Montes Claros

Município Interessado Itens Pendentes Anexo II
São Gotardo Instituto de olhos São Gotardo Ltda xII; xIII; xx .

12ª rPM – Ipatinga
Município Interessado Itens Pendentes Anexo II

Caratinga Amanda Patricia Leite Paiva II; III; Iv;vI; Ix . xvI; xx; xxvI;
Manhumirim Célio Genelhu Soares Eireli Iv; Ix; xxvII; Apêndices .
Ponte Nova Movimento reabilitação Ltda Ix;Apêndices

Nos termos estabelecidos no subitem 9.5 do Edital de Credenciamento nº 05/2019, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do pri-
meiro dia útil subsequente a esta divulgação, para a apresentação de recurso pelos interessados em relação à avaliação da documentação entregue 
no ato de inscrição .

8 cm -02 1371119 - 1

Ato DE DEFErIMENto EDItAL 05-2019 
- PJ, DE 02 DE JuLHo DE 2020 .

O Cel PM QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde/IPSM (nos ter-
mos do art. 18, do Decreto Estadual nº 45.741, de 22/09/2011, c/c o art. 
1º, inciso II, alínea “f” da Portaria nº 792/2019- DG/IPSM), cumprindo 
o disposto nos itens 9.6 e 9.11 do Edital de Credenciamento nº 05/2019 , 
realiza o DEFErIMENto do recurso interposto pelo Instituto Mineiro 
Especializado em Exames Gastroenterológicos “IMEEG” Ltda., CPNJ 
01.444.455/0001-69 .Este Ato entra em vigor na data de publicação de 
seu extrato no Diário Oficial da União. Data 02-07-2020

3 cm -02 1371117 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo - PrEGÃo 
ELETRÔNICO Nº 03/2020-SLMT

Processo de Compra nº 2121022 000024/2020. A Autoridade Compe-
tente do IPSM torna público que estará recebendo propostas para con-
tratação de empresa especializada em serviços de atualização de versão 
de MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY e migração de caixas postais 
de e-mails internos para serviços de correio eletrônico na nuvem . con-
templa o fornecimento de 700 caixas de e-mails na nuvem, incluindo 
serviços de sustentação do ambiente, configuração adicional do login 
integrado ao AZurE, sincronizar o DC local com o portal AZurE, 
suporte e manutenção baseados na atuação de técnico de forma remota 
e on-site, renovação de cobertura de suporte de fabricante e, ainda, pro-
posta de melhorias no ambiente de tI do IPSM, conforme práticas de 
cada fabricante, conforme especificações constantes do Anexo I do Edi-
tal do Pregão Eletrônico supracitado . A Sessão Pública deste Pregão 
Eletrônico ocorrerá às 09h30min do dia 21/julho/2020, no Portal de 
Compras do Estado: www .compras .mg .gov .br . As propostas comerciais 
deverão ser encaminhadas eletronicamente pelo sítio supracitado na 
opção “FORNECEDOR”, até a data de 21/julho/2020, desde que pré-
vio à abertura da Sessão Pública . A íntegra do Edital poderá ser obtida 
no sítio acima e demais informações por meio do e-mail: cpl@ipsm .
mg .gov .br . o edital encontra-se disponível em www .compras .mg .gov .
br, Aba Pregão/Consulta a pregões, inserindo Número do processo de 
compra, Ano do processo de compra e Órgão ou entidade - 2120-Inst .
Prev .Dos Serv . Militares Do Estado M . Gerais .

Belo Horizonte, 01 de julho de 2020 .
(a) Paulo de vasconcelos Júnior, Cel . PM Qor Diretor 

de Planejamento, Gestão e Finanças/IPSM
6 cm -02 1370744 - 1

Ato torNANDo SEM EFEIto INABILItAÇÃo
o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (dele-
gação conforme disposto no art . 16, do Decreto Estadual nº 45 .741, de 
22/09/11 e Portaria 792/2019 - DG/IPSM), exclui do MG nº 130 de 
27/06/2020 e tornar sem efeito a Inabilitação da Clínica - Monitorar Ser-
viços Médicos Ltda. Foro: Belo Horizonte/MG. Data: 02/07/2020. Sig-
natários: Cel PM QOR Fabiano Villas Boas e contratado/credenciado.

2 cm -02 1371115 - 1

PoLíciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

SuPErINtENDÊNCIA DE PLANEJAMENto, 
GEStÃo DE FINANÇAS

ExtrAtoS DE CoNtrAtoS
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 46/2020/PCMG

Partes: EMG/Polícia Civil e a Câmara Municipal de Esmeraldas/MG. 
objeto: Estabelecimento de base de cooperação entre a Polícia Civil e 
a Câmara Municipal . Duração: 11 (onze) meses, contados a partir de 
03/02/2020 a 31/12/2020. Valores: Estima-se a despesa global por parte 
do Município em r$ 9 .790,00 (nove mil setecentos e noventa reais) . 
Dotações orçamentárias: 01 .01 .01 .01 .031 .1001 .4004 .3 .3 .90 .36 .00 . Da 
convalidação: 03/02/2020. Do Foro: Belo Horizonte/MG. Assinatura: 
01/07/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Mauro 
Lúcio Bibiano (P/ Câm.).

EXTRATO DO X TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 570/2010
Partes: EMG/Polícia Civil e Paulo Ferreira Mares p/p Maria das Dores 
Mares . Do objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato do nº 
570/2010 por mais 12 (doze) meses. Valor anual total R$ R$ 82.485,68 
(oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito 
centavos). Vigência:21/04/2020 a 20/04/2021. 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 Paulo Ferreira Mares p/p Maria das Dores Mares (Locador).

EXTRATO DO X TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 625/2011
Partes: EMG/Polícia Civil e Gibran Volpe Chaves Petter, Maria The-
reza Chaves Pedro Ferreira e Soraya Maria Chaves Pedro Fernan-
des Barreto . Do objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Con-
trato do nº 625/2011 por mais 60 (sessenta) meses. Valor anual total 
é de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). Vigência: 01/05/2020 a 
30/04/2025. Dotação Orçamentária: 1511.06.181.005.4025.0001.3.3.9
0.36.11.0.10.1. Foro: B.Hte/MG. Assinatura: 02/07/2020. Signatários: 
Fernando Dias da Silva (P/Locatária) e Gibran Volpe Chaves Petter, 
Maria thereza Chaves Pedro Ferreira e Soraya Maria Chaves Pedro 
Fernandes Barreto (Locadores) .

8 cm -02 1371137 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS

-2º COB – RESUMO DO TERMO DE DOAÇÃO S/N° 
2ª Companhia Araxá/8º BBM. Partes: CBMMG X Companhia Bra-
sileira de Metalurgia e Mineração .  Espécie: Doação . objeto: doação 
de 01 Contanier metálico usado à 2ª Cia Araxá. Valor: R$ 20.000,00. 
Araxá/MG, 16/09/2019. Signatários: Thiago Augusto Pereira, Cap BM, 
Cmt da Companhia Araxá e William Salomão Júnior, Representante da 
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração .

-DLF - AvISo DE LICItAÇÃo – PrEGÃo ELEtrÔNICo 
PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 190/2020. 

A Coronel BM Diretora de Logística e Finanças, Gestora de registros 
de Preços do CBMMG, torna público que estará recebendo propostas 
para registrar preços, visando a aquisição de Medalhas e troféus, com 
o objetivo de suprir as necessidades do CBMMG, conforme as especi-
ficações detalhadas no Anexo I do Edital. A Sessão Pública deste pre-
gão eletrônico ocorrerá às 09h00min, do dia 20 de julho de 2020, no 
Portal de Compras do Estado . A íntegra do Edital poderá ser acessada 
no portal: http://www.compras.mg.gov.br e outras informações poderão 
ser obtidas na Seção de Gestão orçamentária e Licitações da DLF, loca-
lizada à rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, B . Serra verde – 8º Andar 
- Prédio “Minas”, BH/MG, tels. (31) 3915-7478 e 3916-8882. 

BH, 02jul20. Daniela Lopes Rocha da Costa, Coronel BM/Gestora.

-2ºBBM-rESuMo Do ProtoCoLo DE INtENÇÕES ANo 2020 . 
Partes: CBMMG e o Município Betim . objeto: Estabelecer as inten-
ções entre os partícipes, em firmar um Instrumento Público Específico, 
com vistas à execução pelo CBMMG, dos Serviços de Prevenção e de 
Combate a Incêndio, Busca e Salvamento, resgate e Defesa Civil no 
Município de Betim/MG, inicialmente mediante a reforma do prédio 
anexo ao Centro Administrativo da prefeitura e a destinação de mobiliá-
rios e material de informática para funcionar a sede do Posto Avançado 
BM no município de Betim a cargo da Prefeitura Municipal, que deverá 
ocorrer no prazo de vigência deste instrumento, com previsão de sede 
definitiva até 2021. Vigência 01/10/2020. 
Belo Horizonte 02 de julho de 2020 . Edgard Estevo da Silva, Coronel 

BM Cmt-Geral e vittorio Medioli . Prefeito Municipal de Betim .

-BoA- AvISo DE LICItAÇÃo-PrEGÃo 
ELETRÔNICO nº 1401608-04/2020

Batalhão de operações Aéreas . o ordenador de Despesas do BoA, torna 
público que estará recebendo propostas para contratação de empresa 
para a execução da reforma da cobertura do Hangar do Batalhão de 

 
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 3202007022329110116.

Publicação Ato Ratificação no DOU (16334606)         SEI 1250.01.0003181/2020-05 / pg. 124



 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) .

10 cm -03 1371631 - 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 3202007040033590120.
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Relatório de dados do contrato original

Contrato:

PMMG - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

009251762

Órgãos ou entidades:

Unidade gestora:

5302CSC-SAUDE/DS - CSC-SAUDE/DS

Tipo de contrato: Serviço e Fornecimento

Objeto:

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) INSUFLADORES DE AR ESTÉRIL  e 02 (DOIS) ARES-
CONDICIONADOS SPLITS MODELO DUTADO PARA O HPM

MúltiploClassificação:

Gestores:

S165655 - APARECIDA DA LUZ ESPINULA

S133311 - IGOR KAISER GARCIA GOMES

S061363 - ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA

S166557 - RENATA OLIVEIRA DE PAULA

S109469 - ROSIE MARCIA DE ARAUJO OLIVEIRA

Contempla todos os itens do processo de compra: Sim

Processo de compra: 1255302 000111/2020 - 01/07/2020

Sipro: - Unidade de compra: 1255302

Procedimento de contratação: Dispensa de Licitação

Fiscal(is) do contrato:

A fiscalização da execução do objeto será efetuada na forma estabelecida no Termo de Referência.

Parecer da assessoria jurídica: 86/2020

-Parecer da auditoria interna / seccional:

Edital de licitação: -

-Data de publicação do edital:

Datas do contrato:

03/01/2021Início de vigência: Fim de vigência:04/07/2020

Assinatura: Publicação:03/07/2020 04/07/2020

Limite de vigência (excluindo a prorrogação em caráter excepcional): -

Sigiloso: Não
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Agrega comodato: Não

Dados da contratada:

03.887.016/0001-56CNPJ:

Nome empresarial:

Nome fantasia:

TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA -EPP

Telefones:

(31) 2533-3100, (31) 3422-3107

Endereço:

RUA LAMBARI, 218 - SANTO ANDRE - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31210-540

Fax:

Página:

3422-3107

tecnotempinstalacao@gmail.com

-

E-mail:

Representante principal:

CPF:

Nome:

E-mail(s):

Telefone(s):

379.282.366-72

 Ivan Chaves dos Santos

www.tecnotempengenharia.com.br

(31)3422-3107

Valores gerais do contrato:

Estimado inicial: R$ 81.200,00 Inicial atualizado: R$ 81.200,00

NãoExecução continuada:

Prazo de pagamento: Integral - até 30 dias após o recebimento definitivo

Data de reajuste: -

-Índices de reajuste:

-

Garantia do contrato:

Dotações orçamentárias:

1251.10.302.037.2023.0001.449052.04.0.49.2 - Ativa

Convênios do contrato:

-
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