
  

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Central de Abastecimento Farmacêutico

 

Termo de Abertura PMMG/DS/HPM/CAF nº. 15761136/2020
Belo Horizonte, 24 de junho de 2020.

  

 

 
  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO

 

1. Setor solicitante  1252122 - Almoxarifado de Medicamentos do HPM

2. Descrição do produto/serviço    Medicamentos para enfrentamento do COVI-19

3. Sugestão de tipo de processo Dispensa de licitação

    4. Número(s)do(s)pedido(s)        
    SIAD Não se aplica

    5. Endereço para                            
entrega/execução Av. Jequitinhonha, 700 - B. Vera Cruz - Belo Horizonte/MG - CAF/ HPM/PMMG

     6. Prazo para entrega/                  
   execução Até 10 dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

     7. Justificativa Atender a demanda dos usuários do SISAU, acometidos pelo COVID-19, internados no Hospital da
Polícia Militar de Minas Gerais.

     8. Disponibilidade                        
   Orçamentária (Dotação)

1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.12.0.49.2
Há disponibilidade orçamentária na fonte citada. O gasto foi previamente programado junto ao gestor do
crédito. A contratação atende a finalidade do gasto, bem como as demandas necessárias ao
cumprimento dos objetivos da Unidade, conforme determinação legal.

     9. Sugestão de membros         
      técnicos Não se aplica.

     10. Haverá amostra Não se aplica.

 

 

 

 

Edicarlos Batista de Araújo, 2º Ten PM QOS
Nº 135.897-7

Agente de Atividade

           

Márcio Antônio Gonçalves, Maj PM
Nº081.994-6

Agente Coordenador de Projeto ou Correspondente
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Alex Louzada de Souza, Ten Cel PM

Nº116.270-0
Diretor Geral do HPM

Documento assinado eletronicamente por Márcio Antônio Gonçalves, Major, em
30/06/2020, às 10:44, 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 Edicarlos Batista de Araujo, 2º Tenente, em
30/06/2020, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alex Louzada de Souza, Tenente Coronel,
em 01/07/2020, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15761136 e o código CRC 3AC1093F.

Referência: Processo nº 1250.01.0004180/2020-95 SEI nº 15761136
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Central de Abastecimento Farmacêutico

 
Belo Horizonte, 30 de junho de 2020.

  

 

 
  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO

 

1. Setor solicitante  1252122 - Almoxarifado de Medicamentos do HPM

2. Descrição do produto/serviço  Medicamentos para enfrentamento do COVI-19

3. Sugestão de tipo de processo Dispensa de Licitação

    4. Número(s)do(s)pedido(s)        
    SIAD 366

    5. Endereço para                            
entrega/execução Av. Jequitinhonha, 700 - B. Vera Cruz - Belo Horizonte/MG - CAF/ HPM/PMMG

     6. Prazo para entrega/                  
   execução Até 10 dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

     7. Justificativa Atender a demanda dos usuários do SISAU.

     8. Disponibilidade                        
   Orçamentária (Dotação)

1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.12.0.49.2
Há disponibilidade orçamentária na fonte citada. O gasto foi previamente programado junto ao gestor do
crédito. A contratação atende a finalidade do gasto, bem como as demandas necessárias ao
cumprimento dos objetivos da Unidade, conforme determinação legal.

     9. Sugestão de membros         
      técnicos Não se aplica.

     10. Haverá amostra Não se aplica.

 

 

 

 

Edicarlos Batista de Araújo, 2º Ten PM QOS
Nº 135.897-7

Agente de Atividade

           

Márcio Antônio Gonçalves, Maj PM
Nº081.994-6

Agente Coordenador de Projeto ou Correspondente
 
 

Alex Louzada de Souza, Ten Cel PM
Nº116.270-0
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Diretor Geral do HPM

Documento assinado eletronicamente por Márcio Antônio Gonçalves, Major, em
30/06/2020, às 10:44, 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 Edicarlos Batista de Araujo, 2º Tenente, em
30/06/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Alex Louzada de Souza, Tenente Coronel,
em 01/07/2020, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16133909 e o código CRC B22C566A.

Referência: Processo nº 1250.01.0004180/2020-95 SEI nº 16133909
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Central de Abastecimento Farmacêutico

Versão v.20.08.2019.

 TERMO DE REFERÊNCIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

DATA Órgão
Solicitante

Número do Pedido
de Compra

Número da Unidade
de Compra

24/06/2020    
CAF/HPM                      1255302

 

Responsável pelo
Pedido

Superintendência
ou Diretoria

Nome: Edicarlos
Batista de Araújo

E-mail: 135.897-
7@pmmg.mg.gov.br

Ramal para contato:
2123-1646

Diretoria de
Planejamento/HPM

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS
para atendimento dos usuários do SISAU acometidos pelo COVID-19 e internados no Hospital
da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, situado à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa
Efigênia – 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 neste documento.

Lote Item Cod. Item
SIAD Quant. Unid. de

aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512552       10.000 AMPOLA MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

2 1 1487353 8.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM:
2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML;
COMPONENTE: .;

1.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
Para todos os lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
2.1. CONSIDERANDO a situação de pandemia pela qual o país está passando, com
um aumento exponencial na utilização de medicamentos como os antibióticos, anestésicos,
sedativos e bloqueadores neuromusculares, utilizados como primeira linha no tratamento de
pacientes acometidos pelo COVID-19. O que resultou em um desabastecimento não só no
mercado nacional, mas também do mercado global como um todo.

2.2. CONSIDERANDO que, neste contexto, os laboratórios e as distribuidoras
detentoras de grande maioria dos medicamentos constantes nas atas de Registro de Preço da
SEPLAG, das quais a PMMG é órgão participante, tem encontrado grandes dificuldades em
efetivar a entrega dos itens que são solicitados. E que tais fornecedores têm protocolado
pedidos de cancelamento ou mesmo de realinhamento de preço junto ao órgão gestor, sob a
alegação de que dependem quase que exclusivamente de insumos importados (tais como
matéria-prima e embalagens), os quais tiveram um aumento considerável no custo e no prazo
de envio pelo fato das fronteiras de países como a CHINA estarem fechadas, ou mesmo pelo
fato do governo desses países determinarem o direcionamento de toda a produção somente
para atendimento do mercado interno.

2.3. CONSIDERANDO que, no caso específico do HPM, mesmo tendo trabalhado de
forma preventiva e realizando os pedidos com muita antecedência, algumas entregas já contam
com mais de 90 dias de atraso, sem previsão de normalização. E que alguns medicamentos já
estão em situação muito crítica com relação ao estoque, com iminente risco de interrupção do
tratamento de pacientes acometidos pelo COVID-19.

2.4. CONSIDERANDO que mesmo possuindo os itens com preço registrado em atas
de Registro de Preços, temendo o risco de desabastecimento e como alternativa excepcional,
foram esgotadas todas as outras vias de aquisição como PREGÃO, COTEP e até mesmo
empréstimos junto a outras instituições, porém sem sucesso.

2.5. Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 15761353,
que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento,
no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, devido a pandemia mundial de
doença infecciosa viral respiratória, causada pelo agente Novo Coronavírus - (COVID-19),
visando a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos a saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro
de 2020, evento SEI! 15761340. Bem como o Decreto Estadual nº 47.891 de 20 de março de
2020, evento SEI! 15830277, e a Resolução nº 5.529 de 25 de março de 2020 evento SEI!
15830411, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que reconhecem o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia. Torna-se evidente e inquestionável a necessidade
de se adquirir, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, os medicamentos considerados vitais nesse
momento delicado de pandemia, como forma não só de se manter o atendimento mas também
de garantir a vida dos pacientes internados no HPM.

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

 

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E ESCOLHA DO FORNECEDOR
3.1. Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento SEI!
15761340:

"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."

3.2. 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.” 

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

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

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.1. Junto à proposta comercial final, o licitante deverá apresentar os seguintes
documentos, com validade em vigor, conforme legislação vigente:

4.1.1. Alvará sanitário (ou Licença sanitária / Licença de Funcionamento) da empresa
licitante, expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária do Estado ou Município, da sede do
LICITANTE;

4.1.2. Comprovação de registro dos produtos ou da notificação simplificada ou da
dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade
(dia/mês/ano), por meio de:

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

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

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

4.1.2.4. Os números de Registros/Certificado de Dispensa de Registro deverão ser
identificados com o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar o
julgamento.

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

4.1.2.6. O ÓRGÃO GESTOR se reserva ao direito de consultar a regularidade do Registro
do Produto junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA do Ministério da Saúde,
através de consulta “via Internet”.

4.2. 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
pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de
habilitação.

4.3. 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.

4.3.1. 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.

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

4.3.3. 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.

4.3.4.  

5. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
5.1. A s propostas deverão conter o preço ofertado observado o limite máximo do
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PREÇO DE FÁBRICA DOS MEDICAMENTOS OU PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO
GOVERNO conforme tabela CMED/ANVISA vigente.

5.2. As empresas licitantes deverão aplicar o Coeficiente de Adequação de Preço –
CAP, correspondente à taxa mínima de desconto sobre o preço de fábrica dos produtos
ofertados para obtenção do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, conforme
Resolução CMED n° 03 de 02 de março de 2011, Resolução CMED n° 04 de 18 de dezembro
de 2006, Comunicado CMED n° 07 de 02 de agosto de 2011, Comunicado CMED n° 06 de 14
de junho de 2016 e Orientação Interpretativa CMED n° 02 de 13 de novembro de 2006.

5.3. As partes deverão observar o TETO CMED desde o início do certame até a
entrega dos medicamentos, especialmente quando da entrega da proposta, formalização do
contrato, expedição da autorização de fornecimento e emissão de notas fiscais, sendo vedadas
as aquisições ou pagamentos de quaisquer medicamentos incompatíveis ao preço do mercado
ou inobservado os preços máximos definidos na tabela CMED vigente.

5.4. As proponentes deverão anexar à sua proposta comercial, obrigatoriamente, sob
pena de desclassificação, a Página da Tabela CMED - Câmara de Regulação de
medicamentos vigente para compras públicas, que consiste o item da marca proposta.

5.5. A s propostas comerciais iniciais inseridas no Portal de Compras antes da
realização da sessão de pregão deverão mencionar explicitamente:

5.5.1. O preço unitário e global para cada item;

5.5.2. A MARCA e o MODELO do produto ofertado;

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

5.6. A s propostas comerciais finais após declaração do fornecedor classificado em
primeiro lugar deverão mencionar explicitamente:

5.6.1. O preço unitário e global para cada item;

5.6.2. A MARCA e o MODELO do produto ofertado;

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

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

5.6.5. Nome do fabricante;

5.6.6. Número de unidades por embalagem;

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

5.6.8. Forma de descrição do item em nota fiscal quando este for entregue.

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
6.1. Prazo de Entrega:
6.1.1. Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de
Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

6.2. Local e horário de entrega:
6.2.1. As entregas deverão ser agendadas pelo fornecedor com pelo menos 03 (três)
dias de antecedência da data de entrega do material.

6.2.1.1. O agendamento deverá ser feito exclusivamente pelo e-mail
cfarmrecebimento@gmail.com enviando em anexo cópia da nota fiscal para fins de conferência
e adequação logística do setor de recebimento.

6.2.1.2. Não serão aceitas notas fiscais com dados incompletos ou incorretos.

6.2.1.3. Não receberemos mercadorias sem agendamento prévio.

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

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

7. DO PAGAMENTO:
7.1. 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.

7.2. 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.

7.2.1. 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;

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

7.2.3. 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.

7.3. 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.

8. DO CONTRATO:
8.1. O representante legal será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93. 

8.2. Este contrato terá vigência de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência
de saúde pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a
qualquer tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência
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fundada na pandemia de coronavírus. (dado o caráter de emergência e calamidade pública
existentes no Estado de Minas Gerais e no mundo e às dificuldades de obtenção dos
insumos tratados neste termo). 

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

8.4. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.

 

9. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

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

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

9.2.  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.

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

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

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

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

 

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

11. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
11.1. Da Contratada: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

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

12.1.1. advertência por escrito;

12.1.2. multa de até:

12.1.2.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;

12.1.2.2. 20 % (vinte por cento)  sobre o valor do fornecimento após

PADRÃO - Termo de Referência de Bem PMMG/DS/HPM/CAF 15761566         SEI 1250.01.0004180/2020-95 / pg. 8



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 ;

12.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

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

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

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

12.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. 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.

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

12.6. 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.

12.7. As sanções relacionadas nos itens 12.1.3, 12.1.4 e 12.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

12.8. 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:

12.8.1. Retardarem a execução do objeto;

12.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;

12.8.2.1. 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.

12.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

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

 

Responsável

EDICARLOS BATISTA DE ARAÚJO, 2° TEN PM QOS

N° 135.897-7

Documento assinado eletronicamente por Edicarlos Batista de Araujo, 2º Tenente, em
30/06/2020, às 11:15, 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
15761566 e o código CRC E22F558B.

Referência: Processo nº 1250.01.0004180/2020-95 SEI nº 15761566
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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

 

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

      Belo Horizonte, 01 de julho de 2020.

 TERMO DE REFERÊNCIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

DATA Órgão
Solicitante

Número do Pedido
de Compra

Número da Unidade
de Compra

24/06/2020    
CAF/HPM                      1255302

 

Responsável pelo
Pedido

Superintendência
ou Diretoria

Nome: Edicarlos
Batista de Araújo

E-mail: 135.897-
7@pmmg.mg.gov.br

Ramal para contato:
2123-1646

Diretoria de
Planejamento/HPM

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS
para atendimento dos usuários do SISAU acometidos pelo COVID-19 e internados no Hospital
da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, situado à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa
Efigênia – 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 neste documento.

Lote Item Cod. Item
SIAD Quant. Unid. de

aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512552       10.000 AMPOLA MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

2 1 1487353 8.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM:
2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML;
COMPONENTE: .;

1.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
Para todos os lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
2.1. CONSIDERANDO a situação de pandemia pela qual o país está passando, com
um aumento exponencial na utilização de medicamentos como os antibióticos, anestésicos,
sedativos e bloqueadores neuromusculares, utilizados como primeira linha no tratamento de
pacientes acometidos pelo COVID-19. O que resultou em um desabastecimento não só no
mercado nacional, mas também do mercado global como um todo.

2.2. CONSIDERANDO que, neste contexto, os laboratórios e as distribuidoras
detentoras de grande maioria dos medicamentos constantes nas atas de Registro de Preço da
SEPLAG, das quais a PMMG é órgão participante, tem encontrado grandes dificuldades em
efetivar a entrega dos itens que são solicitados. E que tais fornecedores têm protocolado
pedidos de cancelamento ou mesmo de realinhamento de preço junto ao órgão gestor, sob a
alegação de que dependem quase que exclusivamente de insumos importados (tais como
matéria-prima e embalagens), os quais tiveram um aumento considerável no custo e no prazo
de envio pelo fato das fronteiras de países como a CHINA estarem fechadas, ou mesmo pelo
fato do governo desses países determinarem o direcionamento de toda a produção somente
para atendimento do mercado interno.

2.3. CONSIDERANDO que, no caso específico do HPM, mesmo tendo trabalhado de
forma preventiva e realizando os pedidos com muita antecedência, algumas entregas já contam
com mais de 90 dias de atraso, sem previsão de normalização. E que alguns medicamentos já
estão em situação muito crítica com relação ao estoque, com iminente risco de interrupção do
tratamento de pacientes acometidos pelo COVID-19.

2.4. CONSIDERANDO que mesmo possuindo os itens com preço registrado em atas
de Registro de Preços, temendo o risco de desabastecimento e como alternativa excepcional,
foram esgotadas todas as outras vias de aquisição como PREGÃO, COTEP e até mesmo
empréstimos junto a outras instituições, porém sem sucesso.

2.5. Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 15761353,
que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento,
no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, devido a pandemia mundial de
doença infecciosa viral respiratória, causada pelo agente Novo Coronavírus - (COVID-19),
visando a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos a saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro
de 2020, evento SEI! 15761340. Bem como o Decreto Estadual nº 47.891 de 20 de março de
2020, evento SEI! 15830277, e a Resolução nº 5.529 de 25 de março de 2020 evento SEI!
15830411, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que reconhecem o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia. Torna-se evidente e inquestionável a necessidade
de se adquirir, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, os medicamentos considerados vitais nesse
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momento delicado de pandemia, como forma não só de se manter o atendimento mas também
de garantir a vida dos pacientes internados no HPM.

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

 

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E ESCOLHA DO FORNECEDOR
3.1. Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento SEI!
15761340:

"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."

3.2. 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.” 

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

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

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.1. Junto à proposta, o fornecedor deverá apresentar os seguintes documentos, com
validade em vigor, conforme legislação vigente:

4.1.1. Alvará sanitário (ou Licença sanitária / Licença de Funcionamento) da empresa
licitante, expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária do Estado ou Município, da sede do
LICITANTE;

4.1.2. Comprovação de registro dos produtos ou da notificação simplificada ou da
dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade
(dia/mês/ano), por meio de:

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

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

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

4.1.2.4. Os números de Registros/Certificado de Dispensa de Registro deverão ser
identificados com o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar o
julgamento.

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

4.1.2.6. O ÓRGÃO GESTOR se reserva ao direito de consultar a regularidade do Registro
do Produto junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA do Ministério da Saúde,
através de consulta “via Internet”.

4.2. 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
pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de
habilitação.

4.3. 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.

4.3.1. 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.

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

4.3.3. 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
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matriz.

4.3.4.  

5. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
5.1. A s propostas deverão conter o preço ofertado observado o limite máximo do
PREÇO DE FÁBRICA DOS MEDICAMENTOS OU PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO
GOVERNO conforme tabela CMED/ANVISA vigente.

5.2. As empresas licitantes deverão aplicar o Coeficiente de Adequação de Preço –
CAP, correspondente à taxa mínima de desconto sobre o preço de fábrica dos produtos
ofertados para obtenção do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, conforme
Resolução CMED n° 03 de 02 de março de 2011, Resolução CMED n° 04 de 18 de dezembro
de 2006, Comunicado CMED n° 07 de 02 de agosto de 2011, Comunicado CMED n° 06 de 14
de junho de 2016 e Orientação Interpretativa CMED n° 02 de 13 de novembro de 2006.

5.3. As partes deverão observar o TETO CMED desde o início do certame até a
entrega dos medicamentos, especialmente quando da entrega da proposta, formalização do
contrato, expedição da autorização de fornecimento e emissão de notas fiscais, sendo vedadas
as aquisições ou pagamentos de quaisquer medicamentos incompatíveis ao preço do mercado
ou inobservado os preços máximos definidos na tabela CMED vigente.

5.4. As proponentes deverão anexar à sua proposta comercial, obrigatoriamente, sob
pena de desclassificação, a Página da Tabela CMED - Câmara de Regulação de
medicamentos vigente para compras públicas, que consiste o item da marca proposta.

5.5. As propostas deverão mencionar explicitamente:

5.5.1. O preço unitário e global para cada item;

5.5.2. A MARCA e o MODELO do produto ofertado;

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

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

5.5.5. Nome do fabricante;

5.5.6. Número de unidades por embalagem;

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

5.5.8. Forma de descrição do item em nota fiscal quando este for entregue.

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
6.1. Prazo de Entrega:
6.1.1. Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de
Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

6.2. Local e horário de entrega:
6.2.1. As entregas deverão ser agendadas pelo fornecedor com pelo menos 03 (três)
dias de antecedência da data de entrega do material.

6.2.1.1. O agendamento deverá ser feito exclusivamente pelo e-mail
cfarmrecebimento@gmail.com enviando em anexo cópia da nota fiscal para fins de conferência
e adequação logística do setor de recebimento.

6.2.1.2. Não serão aceitas notas fiscais com dados incompletos ou incorretos.

6.2.1.3. Não receberemos mercadorias sem agendamento prévio.

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

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

7. DO PAGAMENTO:
7.1. 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.

7.2. 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.

7.2.1. 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;

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

7.2.3. 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.

7.3. 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.

8. DO CONTRATO:
8.1. O representante legal será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93. 

8.2. Este contrato terá vigência de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência
de saúde pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a
qualquer tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência
fundada na pandemia de coronavírus. (dado o caráter de emergência e calamidade pública
existentes no Estado de Minas Gerais e no mundo e às dificuldades de obtenção dos
insumos tratados neste termo). 
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8.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses,
contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

8.4. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.

 

9. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

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

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

9.2.  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.

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

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

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

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

 

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

11. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
11.1. Da Contratada: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

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

12.1.1. advertência por escrito;

12.1.2. multa de até:

12.1.2.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;

12.1.2.2. 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
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contratadas ;

12.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

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

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

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

12.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. 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.

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

12.6. 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.

12.7. As sanções relacionadas nos itens 12.1.3, 12.1.4 e 12.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

12.8. 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:

12.8.1. Retardarem a execução do objeto;

12.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;

12.8.2.1. 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.

12.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

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

 

Responsável

EDICARLOS BATISTA DE ARAÚJO, 2° TEN PM QOS

N° 135.897-7

Documento assinado eletronicamente por Edicarlos Batista de Araujo, 2º Tenente, em
01/07/2020, às 11:37, 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
16203367 e o código CRC 04D65136.

Referência: Processo nº 1250.01.0004180/2020-95 SEI nº 16203367
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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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Diário Do ExEcutivo

Governo do Estado
Governador: romeu Zema Neto

Leis e Decretos

DEcrEto Nº 47 .891, DE 20 DE MArÇo DE 2020 .

reconhece o estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia 
causada pelo agente coronavírus 
(coviD-19) .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, 
no uso de atribuição que lhe confere o inciso vii do art . 90 da cons-
tituição do Estado, considerando o disposto no art . 65 da Lei com-
plementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei Federal nº 
13 .979, de 6 de fevereiro de 2020, e em razão dos efeitos decorrentes 
da pandemia causada pelo agente coronavírus (coviD-19),

DEcrEtA :

Art. 1º – Fica decretado, para fins de aplicação do art. 65 da 
Lei complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, estado de 
calamidade pública no âmbito de todo o território do Estado, com 
efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020, em razão dos impactos 
socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada 
pelo agente coronavírus (coviD-19) .

Parágrafo único – o estado de calamidade pública de que 
trata o caput será submetido, para reconhecimento, à deliberação da 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG, nos 
termos do art . 65 da Lei complementar Federal nº 101, de 2000 .

Art . 2º– Ficam autorizados, nos termos do § 3º do art . 40 da 
constituição do Estado, a ocupação e o uso temporário de bens e ser-
viços necessários ao enfrentamento da crise causada pelo coviD-19, 
garantida a indenização justa, em dinheiro e imediatamente após 
a cessação da situação de calamidade pública, dos danos e custos 
decorrentes .

Parágrafo único – compete aos dirigentes máximos dos 
órgãos e entidades da Administração Pública decidir, motivadamente, 
sobre a ocupação e o uso de bens e serviços de que trata o caput  .

Art . 3º – Ficam os dirigentes máximos dos órgãos e entidades 
da Administração Pública autorizados a adotar, em caso de necessi-
dade, medidas extraordinárias para viabilizar o pronto atendimento à 
população durante a situação de calamidade pública em saúde .

Parágrafo único – As medidas adotadas nos termos do caput 
serão submetidas à ratificação do Comitê Gestor do Plano de Preven-
ção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extra-
ordinário coviD-19, instituído pelo Decreto nº 47 .886, de 15 de 
março de 2020 .

Art . 4º – Aplica-se ao período de calamidade pública, no 
âmbito do Poder Executivo, o disposto no inciso iv do art . 24 da Lei 
Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 1993 .

Art . 5º – Este decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, condicionada a eficácia do art. 1º à aprovação da ALMG.

Belo Horizonte, aos 20 de março de 2020; 232º da Inconfi-
dência Mineira e 199º da Independência do Brasil .

roMEu ZEMA NEto
20 1337998 - 1

EDiÇÃo ExtrA

 
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 320200320175517111.
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RESOLUÇÃO 5529, DE 25/03/2020 - TEXTO ORIGINAL

Reconhece o estado de calamidade pública em
decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo
Coronavírus.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e
eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º – Fica reconhecido, até 31 de dezembro de 2020, o estado de calamidade
pública em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo Coronavírus, nos termos do
Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020.

§ 1º – Até 20 de julho de 2020, o estado de calamidade pública será revisto pela
Assembleia Legislativa, cabendo ao Governador o envio de mensagem justificando a
necessidade da manutenção do prazo a que se refere o art. 1º.

§ 2º – O Poder Executivo encaminhará para a Assembleia Legislativa relatórios
trimestrais detalhados para acompanhamento da evolução da receita e da despesa do Estado,
bem como das medidas adotadas durante o período em que perdurar a situação de
calamidade pública de que trata esta resolução.

Art. 2º – As medidas adotadas pelo Poder Executivo devido ao estado de
calamidade pública de que trata esta resolução observarão a autonomia dos demais Poderes e
do Ministério Público em relação ao seu funcionamento e na definição das suas ações e de
seus programas.

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 25 de março de 2020; 232º da

Inconfidência Mineira e 199º da Independência do Brasil.
Deputado Agostinho Patrus – Presidente
Deputado Tadeu Martins Leite – 1º-Secretário
Deputado Carlos Henrique – 2º-Secretário

Resolução N° 5529 (15830411)         SEI 1250.01.0004180/2020-95 / pg. 23

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=47891&ano=2020&tipo=DEC


Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
1 mensagem

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: Eduardo Godinho - Licitação Costa Camargo <licitacao10@costacamargo.com.br>

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial dev
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPON

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORM
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/DOSA
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENT
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Gmail - Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac...

1 of 1 30/06/2020 08:37
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: ricardo.serravite@cristalia.com.br

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial dev
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPON

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORM
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/DOSA
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENT
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Gmail - **URGENTE**Dispensa de Licitação HP... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac...

1 of 1 30/06/2020 08:30
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
1 mensagem

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: wesleyferreira@hospfar.com.br

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial dev
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPON

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORM
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/DOSA
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENT
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Gmail - **URGENTE**Dispensa de Licitação HP... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac...
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
1 mensagem

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: "cotacaopublica@grupoelfa.com.br" <cotacaopublica@grupoelfa.com.br>, "elza.santos@grupoelfa.com.br" <elza.santos@grupoelfa.com.br>

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial dev
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPON

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORM
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/DOSA
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENT
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Gmail - **URGENTE**Dispensa de Licitação HP... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac...
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
1 mensagem

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: BHFARMA - LICITAÇÃO - Brenda Priscila <licitacao@bhfarma.com.br>, BHFARMA | COMPRAS | Gilson Rocha <gilson@bhfarma.com.br>, "comercial@bhfarma.com.br" <
"diretoria@bhfarma.com.br" <diretoria@bhfarma.com.br>, "paulanutriminas@bhfarma.com.br" <paulanutriminas@bhfarma.com.br>

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial dev
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPON

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORM
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/DOSA
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENT
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Gmail - **URGENTE**Dispensa de Licitação HP... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac...
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
1 mensagem

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: licitacao1@jrgdistribuidora.com.br

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial dev
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPON

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORM
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/DOSA
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENT
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Gmail - **URGENTE**Dispensa de Licitação HP... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac...
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
1 mensagem

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: adm.uberlandia@medilar.com.br

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial dev
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPON

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORM
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/DOSA
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENT
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Gmail - **URGENTE**Dispensa de Licitação HP... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac...
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
1 mensagem

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: adriana.soares@anbioton.com
Cc: rodrigo.dias@anbioton.com

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial dev
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPON

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORM
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/DOSA
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENT
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Gmail - **URGENTE**Dispensa de Licitação HP... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac...
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
1 mensagem

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: Douglas Oliveira <douglasoliveira@oregonfarmaceutica.com.br>

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial dev
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPON

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORM
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/DOSA
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENT
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Gmail - **URGENTE**Dispensa de Licitação HP... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac...
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
1 mensagem

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: licitacao4.mg@somahospitalar.com.br

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial dev
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPON

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORM
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/DOSA
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENT
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Gmail - **URGENTE**Dispensa de Licitação HP... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac...
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
1 mensagem

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: Licitação UNIQUE - Carlos Eduardo <licitacao2@uniquemedicamentos.com.br>

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial dev
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPON

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORM
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/DOSA
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENT
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Gmail - Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac...
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
1 mensagem

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: paulo@nunesfarma.com.br

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial dev
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPON

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORM
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/DOSA
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CONCENT
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMPONE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
2 mensagens

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: dispensa01@biohosp.com.br

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abai

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercia
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTR
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; CO

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; F
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRA
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENT

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CON
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Dispensa Biohosp <dispensa01@biohosp.com.br> 29 de junho de 2020 08:49
Para: Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Cc: Egidio Santo <egidio.santo@biohosp.com.br>, Rafael Carmo <rafael.carmo@biohosp.com.br>, Marco Erler <marco.erler@biohosp.com.br>

Bom dia,

Informo que não temos cotação para a dispensa.
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Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
3 mensagens

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: Cirúrgica São Mateus <carrilho@cirurgicasaomateus.com>

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abai

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercia
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTR
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; CO

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; F
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRA
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENT

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CON
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com> 26 de junho de 2020 16:24
Para: Guilherme Souza <licitacao@cirurgicasaomateus.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Guilherme Souza <licitacao@cirurgicasaomateus.com> 26 de junho de 2020 16:31
Para: Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
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Boa Tarde, Infelizmente esses medicamentos estão em falta, ou não estamos trabalhando, pois não tem como adquirir compromisso devido ao
cenário atual, com a alta oscilação do preço em até 10x em alguns itens e a falta repentina.

Obrigado pela solicitação.

Att;

Guilherme Souza

Departamento Administrativo - Licitação

licitacao@cirurgicasaomateus.com   

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
2 mensagens

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: Cotação | Dupatri Hospitalar <cotacao@dupatri.com>

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abai

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercia
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTR
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; CO

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; F
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRA
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENT

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CON
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Cotação | Dupatri Hospitalar <cotacao@dupatri.com> 25 de junho de 2020 14:09
Para: Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Prezados, bom dia!
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Não temos condições comerciais a informar.

Falta do produto em estoque.

Att,

Guilherme Maia
Licitações

tel: 13 3228-8700 | 8709

e-mail: cotacao@dupatri.com

skype: guilherme.maia_11

OBS: NESTE PERÍODO DE QUARENTENA E HOME OFFICE, A EMPRESA ESTARÁ TRABALHANDO MEDIANTE OS
SEGUINTES TELEFONES:

CONTRATOS (Bianca): contratos@dupatri.com / (13) 98143-4040

COMPRA DIRETA (Guilherme): cotacao@dupatri.com / (13) 98178-2121

JURÍDICO (Bianca): juridico@dupatri.com / (13) 98143-4040

FATURAMENTO (Tayane) empenho@dupatri.com / (13) 98143-6218

DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) (Larissa): documentos@dupatri.com / (13) 918143-4646

PREGÃO ELETRÔNICO (Ana Paula): eletronico4@dupatri.com / (13) 98143-3762

PREGÃO PRESENCIAL (Igor): cotacao.presencial@dupatri.com / (13) 98143- 6726

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
2 mensagens

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: licitacoes04@hipolabor.com.br

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abai

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercia
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTR
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; CO

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; F
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRA
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENT

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CON
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

licitacoes04 <licitacoes04@hipolabor.com.br> 29 de junho de 2020 08:22
Para: Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Bom dia!

Cotação não autorizada, dos itens listados abaixo comercializamos somente o Midazolam inj. e a Norepinefrina e no
momento não temos disponibilidade dos mesmos para entrega imediata.
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Miria dos Reis
Setor de Vendas Institucionais
(31) 3408-1824

"Ser o maior fabricante de genéricos injetáveis do Brasil até 2022."

De: "Hospital da Polícia Militar" <hpm.licita@gmail.com>
Para: licitacoes04@hipolabor.com.br
Enviadas: Sexta-feira, 26 de junho de 2020 15:54:59
Assunto: **URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail - **URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac4c&view=pt&search=a...

2 of 2 29/06/2020 14:09
Cotação Negativa Hipolabor (16133158)         SEI 1250.01.0004180/2020-95 / pg. 43



Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
2 mensagens

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: Amanda Rodrigues - Multifarma <licitacao8@multifarma.com.br>

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abai

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercia
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTR
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; CO

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; F
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRA
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENT

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CON
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Amanda Rodrigues - Multifarma <licitacao8@multifarma.com.br> 26 de junho de 2020 16:22
Para: Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Prezada Karla, boa tarde!

Agradecemos o envio da cotação, mas os itens solicitados estão em falta.

Atenciosamente,
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[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
3 mensagens

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: licitacao@promefarma.com.br, licitacao1@promefarma.com.br

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abai

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercia
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTR
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; CO

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; F
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRA
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENT

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CON
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Jeferson Mastaler <comercial2@promefarma.com.br> 25 de junho de 2020 21:14
Para: hpm.licita@gmail.com

Declinamos,
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POSSUÍMOS MÁSCARA (BICO DE PATO) TIPO PFF2 e TESTE COVID-19

Jeferson Campos Mastaler

Supervisor de Vendas – Divisão Hospitalar

Telefone (41) 3052 7929  Celular (41) 9 9623 2205

Email hospitalar@promefarma.com.br

Skype comercial.promefarma

Promefarma Rep Comerciais Ltda

CNPJ 81.706.251/0001-98

De: Sirlei Zambrin [mailto:licitacao1@promefarma.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 25 de junho de 2020 16:42
Para: 'Jeferson Mastaler' <comercial2@promefarma.com.br>
Assunto: ENC: **URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Livre de vírus. www.avast.com.

Jeferson Mastaler <comercial2@promefarma.com.br> 26 de junho de 2020 08:43
Para: hpm.licita@gmail.com

Declinamos,

POSSUÍMOS MÁSCARA (BICO DE PATO) TIPO PFF2 e TESTE COVID-19

Jeferson Campos Mastaler

Supervisor de Vendas – Divisão Hospitalar

Telefone (41) 3052 7929  Celular (41) 9 9623 2205

Email hospitalar@promefarma.com.br

Skype comercial.promefarma

Promefarma Rep Comerciais Ltda

CNPJ 81.706.251/0001-98
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De: Renata Teixeira [mailto:licitacao@promefarma.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 26 de junho de 2020 08:36
Para: 'Jeferson Mastaler' <comercial2@promefarma.com.br>
Assunto: ENC: **URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos

De: Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 25 de junho de 2020 16:05
Para: licitacao@promefarma.com.br; licitacao1@promefarma.com.br
Assunto: **URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos

Prezados(as) senhores(as),

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Este email foi escaneado pelo Avast an vírus.
www.avast.com
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
2 mensagens

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: compras7@qualitymedicalsp.com.br

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abai

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercia
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTR
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; CO

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; F
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRA
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENT

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CON
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Caroline - Quality Medical <compras7@qualitymedicalsp.com.br> 26 de junho de 2020 16:27
Para: Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Prezados, 

Boa tarde!
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Infelizmente não dispomos destes ítens em estoque, em nenhum quantitativo no momento.

Att,

Simone
Quality Medical
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Atenciosamente, 

                Caroline Magalhães
Quality Medical Com. e Dist. de Medicamentos Ltda.
Avenida Alberto Ramos, 274 - Jardim Independência

  São Paulo – SP
       Fone: (11) 2021-4004 - Ramal: 212
E-mail: Compras7@qualitymedicalsp.com.br
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

**URGENTE**Dispensa de Licitação HPM - Medicamentos
2 mensagens

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>
Para: Cotação Solumed <cotacao@solumeddistribuidora.com.br>

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados abai

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercia
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENTR
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; CO

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; F
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACAO/
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRA
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENT

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CON
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; COMP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

Cotação Solumed <cotacao@solumeddistribuidora.com.br>
Para: Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Boa tarde!!

Agradecemos a cotação, mas não temos os produtos solicitados.
Qualquer dúvida por gen leza entrar em contato.
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Um ó mo dia.

Atenciosamente,

Solumed Distr. Med. Saúde Ltda.

 A Solumed Distribuidora Informa e Orienta os Responsáveis Técnicos da Área da Saúde, que de acordo com as

Portarias de nºs. 802 de 08/10/1998 e 344 de 12/05/1998 emitidas pela Secretaria de Vigilância

em Saúde do Ministério da Saúde e Exigências das Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais

que é Terminantemente proibido o Distribuidor proceder ao fracionamento/violar as

embalagens.

Em qui., 25 de jun. de 2020 às 13:52, Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com> escreveu:
Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para os itens discriminados ab

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comer
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Lote Item
Cod. Item
SIAD

Quant. Unid. de aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1512285 600 FRASCO-AMPOLA
DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO; CONCENT
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; C

2 1 1512552       6.000 AMPOLA
MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML
INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

3 1 1488864 600 FRASCO-AMPOLA
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; CONCENTRACA
FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONEN

4 1 1487353 5.000 AMPOLA
NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENT
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONEN

5 1 1525883 18.000 AMPOLA
  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE CISATRACURIO; CO
FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; CO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Para o LOTE 5 a entrega será parcelada em até 04 (QUATRO) VEZES, para os demais lotes descritos na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Edicarlos: 98564-4033
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1252122 000366/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1252122 - CAF/HPM

Aprovado

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data de criação: 30/06/2020

Autor(a): KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Unidade de compra: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

MEDICAMENTOS ALOPATICOS

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

Cidade: Belo Horizonte

Justificativa de aquisição:

Aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento das necessidades de saúde dos usuários.

Observação:

Dispensa de Licitação - Covid-19

Não

Unidade contábil: 1250014

1251 - PMMGUnidade orçamentária:

Centralizado:

R$ 295.000,00Valor total previsto do pedido:

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

Dotações orcamentárias:

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

C GD EDM
ITEM IPG F IPU

1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 30 12 0 49 2

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

30/06/2020

Itens do Pedido

Processo de compra / SIAD

30/06/2020   10:14

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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Número:

Especificação do item de material ou serviço:

MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

Código do item de material ou serviço: 0015125521252122 000366/2020 - 2

Quantidade: 10000,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

AMPOLA

Valor do preço de referência: R$ 21,5000

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 215.000,00

Aceita similar: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

10000,0000Quantidade:

1252122 000424/2020

Unidade solicitante: 1252122 - CAF/HPM

Justificativa:

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

Observações:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PFF DE JUNHO

Solicitações

Número:

Especificação do item de material ou serviço:

NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL;
APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

Código do item de material ou serviço: 0014873531252122 000366/2020 - 1

Quantidade: 8000,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

AMPOLA

Valor do preço de referência: R$ 10,0000

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 80.000,00

Aceita similar: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

8000,0000Quantidade:

1252122 000424/2020

Unidade solicitante: 1252122 - CAF/HPM

Justificativa:

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

Solicitações

Processo de compra / SIAD

30/06/2020   10:14

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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Observações:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PFF DE JUNHO

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

Processo de compra / SIAD

30/06/2020   10:14

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa: 1252122 000363/2020 Pedido de material e serviço: 1252122 000366/2020

Data de criação: 30/06/2020

Responsável: KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Objetivo:

Instruir o pedido de compras - Disponibilidade orçamentária

Itens do mapa

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

Valor máximo
(R$)

Valor de
referência

unitário(R$)

Valor de
referência total (R$)

(*) Justificativas para
menos 3 orçamentos

1 001512552

MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO:
MIDAZOLAM;
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5
MG/ML; FORMA FARMACEUTICA:
SOLUCAO INJETAVEL;
APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML;
COMPONENTE: .

AMPOLA 10.000,0000 21,5000 21,5000 21,5000 215.000,00 5

2 001487353

NOREPINEFRINA - PRINCIPIO
ATIVO: NOREPINEFRINA,
HEMITARTARATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2
MG/ML; FORMA FARMACEUTICA:
SOLUCAO INJETAVEL;
APRESENTACAO: AMPO

AMPOLA 8.000,0000 10,0000 10,0000 10,0000 80.000,00 5

Total orçado: 295.000,00

Detalhamento do preço de referência

Código do item de material ou serviço: 001512552 Unidade de aquisição: AMPOLAN.º: 1

Descrição do item:

MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

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

-  - 30/06/2020  - -
67.729.178/0004-91 -
Comercial Cirúrgica
Rioclarense LTDA

21,5000  -
Inserção manual /

Pesquisa com
fornecedores

1

30/06/2020 10:15
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Itens desconsiderados

nenhum item desconsiderado

Itens desativados

0Total de preços homologados-ratificados desativados:

Código do item de material ou serviço: 001487353 Unidade de aquisição: AMPOLAN.º: 2

Descrição do item:

NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML;
COMPONENTE: .;

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

-  - 30/06/2020  - -
67.729.178/0004-91 -
Comercial Cirúrgica
Rioclarense LTDA

10,0000  -
Inserção manual /

Pesquisa com
fornecedores

1

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

0500005 000054/2020 33.000,0000 01/06/2020 12:38 HYPOFARMA /  -

Dispensa de Licitação -
Casos de

emergência/calamidad
e pública

18.269.125/0001-87 -
BIOHOSP PRODUTOS

HOSPITALARES SA
8,0000 10

Itens
homologados-
ratificados / -

 -

Itens desativados

0Total de preços homologados-ratificados desativados:

30/06/2020 10:15

Melhores preços / SIAD
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(*) 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:

30/06/2020 09:47:02

I1433978

Emissor do certificado:

040.224.576-86

KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Masp:

Assinatura digital - Signatário:

Código verificador: 230000179426432987702020

Código de Autenticidade:

30/06/2020 10:15

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

N° DO
CADASTRO:

89121 SITUAÇÃO: Ativo VALIDADE: 25/06/2021

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 67.729.178/0004-91 Data de Abertura 01/10/2008

Nome
Empresarial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Nome
Fantasia

Rioclarense

Natureza
Jurídica

Sociedade Empresária Limitada Porte da Empresa Outro

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone Telefone

Principal (19)3522-5800

Página de
Internet

www.rioclarense.com.br

E-mail
Principal

VANESSA.MARTINS@RIOCLARENSE.COM.BR

Representante(s) Legal(is)

CPF Nome Tipo de Assinatura

110.027.848-
67

ANA LUCIA BARBOSA PROCHNOW Isoladamente

139.498.468-
59

WALTER PROCHNOW JUNIOR Isoladamente

ENDEREÇO

RUA SAUDADE/JOAO PINHEIRO, 45, CAMPO DA MOGIANA, POCOS DE CALDAS, MG, CEP: 37.701-331

CONTRATO SOCIAL

Objetivo
Social

COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO, ARMAZENAGEM, EXPEDICAO, TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS PARA
SAUDE, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, SANEANTES, PRODUTOS NUTRICIONAIS E ALIMENTICIOS, SUPLEMENTOS, VITAMINAS,
FORMULAS INFANTIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAIS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E
PECAS.

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

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
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5111 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COMPONENTES E ACESSORIOS

5210 INSTRUMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, COMPONENTES E ACESSORIOS

5212 EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

5235 MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR

5310 MEDICAMENTOS ALOPATICOS

5442 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS

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

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) 23/07/2020 Vigente

Inscrição no CNPJ - Aceito

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

20/09/2020 Vigente

Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista Validade Situação

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG) 20/09/2020 Vigente

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT) 31/10/2020 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)

19/12/2020 Vigente

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

18/08/2020 Vigente

Qualificação Econômico-Financeira Validade Situação

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

24/09/2020 Vigente

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

30/04/2021 Vigente

BALANÇO PATRIMONIAL

Ano de
Referência

2019
Índice:

Liquidez Geral 1.82 Liquidez Corrente 1.76 Solvência Geral 1.92

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
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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: 119457424

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
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CNPJ / IE: 67.729.178/0004-91

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

20050153856-72

29/05/2020 08:51:26

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Certidão nº: 10295161/2020
Expedição: 05/05/2020, às 09:47:32
Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 67.729.178/0004-91, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA

Nome da Empresa
Detentora do Registro

HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

CNPJ 19.570.720/0001-10 Autorização 1.01.343-0

Processo 25351.250077/2005-
92

Categoria Regulatória Genérico Data do registro 19/12/2005

Nome Comercial HEMITARTARATO
DE
NOREPINEFRINA

Registro 113430126 Vencimento do
Registro

12/2025

Princípio Ativo HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA MONOIDRATADA Medicamento de
referência

HYPONOR

Classe Terapêutica VASOCONSTRITORES E HIPERTENSORES ATC VASOCONSTRITORES
E HIPERTENSORES

Parecer Público - Bula Paciente Bula Profissional

Nº Apresentação Registro Forma Farmacêutica Data de
Publicação

Validade

1 2 MG/ ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X
4ML ATIVA

1134301260016 SOLUÇAO INJETAVEL 19/12/2005 24 meses

Nº Apresentação Registro Forma Farmacêutica Data de
Publicação

Validade

2 2 MG/ ML SOL INJ CX 10 AMP VD AMB X
4ML ATIVA

1134301260024 SOLUÇAO INJETAVEL 19/12/2005 24 meses

Nº Apresentação Registro Forma Farmacêutica Data de
Publicação

Validade

3 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X
4ML ATIVA

1134301260032 SOLUÇAO INJETAVEL 19/12/2005 24 meses

Princípio
Ativo

HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA MONOIDRATADA

Complemento
Diferencial da
Apresentação

-

Embalagem Primária - AMPOLA DE VIDRO AMBAR
Secundária - CAIXA DE CARTOLINA COM COLMEIA

Local de
Fabricação

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - 19.570.720/0001-10 - SABARÁ - MG - BRASIL

Via de
Administração

INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSO

Conservação CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ( AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC)
PROTEGER DA LUZ

Restrição de
prescrição

Venda sob Prescrição Médica

Destinação -
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Tarja -

Apresentação
fracionada

Não
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Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: MIDAZOLAM

Nome da Empresa
Detentora do Registro

HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

CNPJ 19.570.720/0001-10 Autorização 1.01.343-0

Processo 25351.117387/2005-
04

Categoria Regulatória Genérico Data do registro 11/06/2007

Nome Comercial MIDAZOLAM Registro 113430143 Vencimento do
Registro

06/2027

Princípio Ativo MIDAZOLAM Medicamento de
referência

DORMONID

Classe Terapêutica HIPNOTICOS ATC HIPNOTICOS

Parecer Público - Bula Paciente Bula Profissional

Nº Apresentação Registro Forma Farmacêutica Data de
Publicação

Validade

1 1 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD TRANS X 5
ML ATIVA

1134301430019 SOLUÇAO INJETAVEL 11/06/2007 24 meses

Nº Apresentação Registro Forma Farmacêutica Data de
Publicação

Validade

2 1 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 5
ML ATIVA

1134301430027 SOLUÇAO INJETAVEL 11/06/2007 24 meses

Nº Apresentação Registro Forma Farmacêutica Data de
Publicação

Validade

3 1 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X
5 ML ATIVA

1134301430035 SOLUÇAO INJETAVEL 11/06/2007 24 meses

Nº Apresentação Registro Forma Farmacêutica Data de
Publicação

Validade

4 5 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD TRANS X 3
ML ATIVA

1134301430043 SOLUÇAO INJETAVEL 11/06/2007 24 meses

Nº Apresentação Registro Forma Farmacêutica Data de
Publicação

Validade

5 5 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 3
ML ATIVA

1134301430051 SOLUÇAO INJETAVEL 11/06/2007 24 meses

Nº Apresentação Registro Forma Farmacêutica Data de
Publicação

Validade

6 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X
3 ML ATIVA

1134301430061 SOLUÇAO INJETAVEL 11/06/2007 24 meses
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Nº Apresentação Registro Forma Farmacêutica Data de
Publicação

Validade

7 5 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD TRANS X 10
ML ATIVA

1134301430078 SOLUÇAO INJETAVEL 11/06/2007 24 meses

Nº Apresentação Registro Forma Farmacêutica Data de
Publicação

Validade

8 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS
X 10 ML ATIVA

1134301430086 SOLUÇAO INJETAVEL 11/06/2007 24 meses

Princípio
Ativo

MIDAZOLAM

Complemento
Diferencial da
Apresentação

-

Embalagem Primária - AMPOLA DE VIDRO TRANSPARENTE

Local de
Fabricação

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - 19.570.720/0001-10 - SABARÁ - MG - BRASIL

Via de
Administração

INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSO

Conservação CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ( AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC)

Restrição de
prescrição

Venda Sob Prescrição Médica Sujeita a Notificação de Receita "B"

Destinação Hospitalar

Tarja Vermelha sob restrição

Apresentação
fracionada

Não
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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, 30 de junho de 2020.

  

PEDIDO REGULAR

Ao Sr Cel PM Diretor de Saúde
 

ASSUNTO: Aquisição de a aquisição de MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS para atendimento
dos usuários do SISAU acometidos pelo COVID-19 e internados no Hospital da Polícia Militar
de Minas Gerais - HPM, situado à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia – 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 anexos.

 

0.1. CONSIDERANDO a situação de pandemia pela qual o país está passando, com
um aumento exponencial na utilização de medicamentos como os antibióticos, anestésicos,
sedativos e bloqueadores neuromusculares, utilizados como primeira linha no tratamento de
pacientes acometidos pelo COVID-19. O que resultou em um desabastecimento não só no
mercado nacional, mas também do mercado global como um todo.

0.2. CONSIDERANDO que, neste contexto, os laboratórios e as distribuidoras
detentoras de grande maioria dos medicamentos constantes nas atas de Registro de Preço da
SEPLAG, das quais a PMMG é órgão participante, tem encontrado grandes dificuldades em
efetivar a entrega dos itens que são solicitados. E que tais fornecedores têm protocolado
pedidos de cancelamento ou mesmo de realinhamento de preço junto ao órgão gestor, sob a
alegação de que dependem quase que exclusivamente de insumos importados (tais como
matéria-prima e embalagens), os quais tiveram um aumento considerável no custo e no prazo
de envio pelo fato das fronteiras de países como a CHINA estarem fechadas, ou mesmo pelo
fato do governo desses países determinarem o direcionamento de toda a produção somente
para atendimento do mercado interno.

0.3. CONSIDERANDO que, no caso específico do HPM, mesmo tendo trabalhado de
forma preventiva e realizando os pedidos com muita antecedência, algumas entregas já contam
com mais de 90 dias de atraso, sem previsão de normalização. E que alguns medicamentos já
estão em situação muito crítica com relação ao estoque, com iminente risco de interrupção do
tratamento de pacientes acometidos pelo COVID-19.

0.4. CONSIDERANDO que mesmo possuindo os itens com preço registrado em atas
de Registro de Preços, temendo o risco de desabastecimento e como alternativa excepcional,
foram esgotadas todas as outras vias de aquisição como PREGÃO, COTEP e até mesmo
empréstimos junto a outras instituições, porém sem sucesso.

0.5. Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 15761353,
que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento,
no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, devido a pandemia mundial de
doença infecciosa viral respiratória, causada pelo agente Novo Coronavírus - (COVID-19),
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visando a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos a saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro
de 2020, evento SEI! 15761340. Bem como o Decreto Estadual nº 47.891 de 20 de março de
2020, evento SEI! 15830277, e a Resolução nº 5.529 de 25 de março de 2020 evento SEI!
15830411, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que reconhecem o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia. Torna-se evidente e inquestionável a necessidade
de se adquirir, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, os medicamentos considerados vitais nesse
momento delicado de pandemia, como forma não só de se manter o atendimento mas também
de garantir a vida dos pacientes internados no HPM.

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

 

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

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

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

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

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

 

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 01/07/2020, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16152482 e o código CRC 988C10FC.

Referência: Processo nº 1250.01.0004180/2020-95 SEI nº 16152482
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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 COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA , CNPJ:67.729.178/0004-91, cujo objeto é a Aquisição
aquisição de MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS para atendimento dos usuários do SISAU
acometidos pelo COVID-19 e internados no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM,
situado à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia – Belo Horizonte – MG, conforme
Convênio de Cooperação Mútua nº 01/2016 de 31dez2016, para execução no exercício de
2020 e especificações, exigências e quantidades estabelecidas   no Termo de Referência e
anexos, apresenta adequação orçamentária e financeira com o corrente orçamento aprovado,
bem como compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com base na Lei
Orçamentária Anual nº23.290 de 09/01/2019 e na Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000,
que este Centro de Serviços Compartilhados de Saúde possui disponibilidade
orçamentária para cobrir as despesas.

 

A despesa será custeada pela dotação orçamentária: 

1251 10 302 037 2023 0001 339030 12 0 49 2, Fonte 0.49.2, tendo esta saldo suficiente para
cumprir o valor total da contratação de R$295.000,00 ( duzentos e noventa e cinco mil reais).

 

 

Belo Horizonte, 30 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 01/07/2020, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16182183 e o código CRC 18CCEC42.
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Declaração de Disponibilidade Orçamentária PMMG/DS/CSC-Saúde/Licitação 16182183         SEI 1250.01.0004180/2020-95 / pg. 122



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE SAÚDE

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS EM SAÚDE

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

ASSESSORIA JURÍDICA

 

PARECER JURÍDICO No 37/2020

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

Processo SEI No 1250.01.0004180/2020-95 – Dispensa de Licitação

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

I – Finalidade e Abrangência do Parecer Jurídico

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

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

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

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

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

II – Da Análise do Processo

Trata-se de análise do processo de dispensa de licitação, fundamentada em legislação especial,
art. 4º, da Lei 13.979, de 06/02/2020, e Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020, por situação de
emergência em saúde pública, para aquisição de medicamentos alopáticos, para atendimento
aos usuários do SISAU acometidos pelo Covid-19 e internados no HPM, conforme
especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (15761566).

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

CONSIDERANDO a situação de pandemia pela qual o país está passando, com um
aumento exponencial na utilização de medicamentos como os antibióticos, anestésicos,
sedativos e bloqueadores neuromusculares, utilizados como primeira linha no tratamento de
pacientes acometidos pelo COVID-19. O que resultou em um desabastecimento não só no
mercado nacional, mas também do mercado global como um todo.

CONSIDERANDO que, neste contexto, os laboratórios e as distribuidoras detentoras de
grande maioria dos medicamentos constantes nas atas de Registro de Preço da SEPLAG,
das quais a PMMG é órgão participante, tem encontrado grandes dificuldades em efetivar a
entrega dos itens que são solicitados. E que tais fornecedores têm protocolado pedidos de
cancelamento ou mesmo de realinhamento de preço junto ao órgão gestor, sob a alegação
de que dependem quase que exclusivamente de insumos importados (tais como matéria-
prima e embalagens), os quais tiveram um aumento considerável no custo e no prazo de
envio pelo fato das fronteiras de países como a CHINA estarem fechadas, ou mesmo pelo
fato do governo desses países determinarem o direcionamento de toda a produção somente
para atendimento do mercado interno.

CONSIDERANDO que, no caso específico do HPM, mesmo tendo trabalhado de forma
preventiva e realizando os pedidos com muita antecedência, algumas entregas já contam
com mais de 90 dias de atraso, sem previsão de normalização. E que alguns medicamentos
já estão em situação muito crítica com relação ao estoque, com iminente risco de
interrupção do tratamento de pacientes acometidos pelo COVID-19.

CONSIDERANDO que mesmo possuindo os itens com preço registrado em atas de
Registro de Preços, temendo o risco de desabastecimento e como alternativa excepcional,
foram esgotadas todas as outras vias de aquisição como PREGÃO, COTEP e até mesmo
empréstimos junto a outras instituições, porém sem sucesso.

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 15761353, que dispõe
sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no
âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, devido a pandemia mundial de
doença infecciosa viral respiratória, causada pelo agente Novo Coronavírus - (COVID-19),
visando a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção
de riscos, danos e agravos a saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de
fevereiro de 2020, evento SEI! 15761340. Bem como o Decreto Estadual nº 47.891 de 20
de março de 2020, evento SEI! 15830277, e a Resolução nº 5.529 de 25 de março de 2020
evento SEI! 15830411, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que
reconhecem o estado de calamidade pública decorrente da pandemia. Torna-se evidente e
inquestionável a necessidade de se adquirir, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, os
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medicamentos considerados vitais nesse momento delicado de pandemia, como forma não
só de se manter o atendimento mas também de garantir a vida dos pacientes internados no
HPM.

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

A justificativa da modalidade adotada foi a seguinte:

Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento SEI! 15761340:

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

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

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

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

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

I  -  ocorrência de situação de emergência;

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

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

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

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

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.

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

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

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

Entretanto, a Lei 8.666/93 prevê duas possibilidades de não realização do devido processo
licitatório, quais sejam dispensa e inexigibilidade de licitação. Na primeira, a licitação não é
exigível, uma vez que há inviabilidade de competição. Na segunda, no caso de dispensa, existe a
possibilidade de realização do certame, mas pelas circunstâncias e particularidades do caso, o
legislador decidiu deixar à discricionariedade do gestor a realização do processo.

No caso ora analisado trata-se de situação de emergência em saúde pública, causada por um
vírus de contágio muito rápido, causando graves quadros de doença respiratória, muitas com risco
de óbito, e levando os hospitais à sua capacidade máxima de atendimento às necessidades
geradas.

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

Art. 24.  É dispensável a licitação:

(...)

IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;  (grifa-se)

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

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

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

(...)

Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se
atendidas as condições de:
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I – ocorrência de situação de emergência;

II – necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

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

IV – limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência. (grifa-se)

Da mesma forma, o Decreto Estadual nº 113/2020 prevê:

Art. 3º – Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus de que trata este decreto, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº
13.979, de 2020. (grifa-se)

O art. 26, da Lei 8.666/93, traz as comprovações imprescindíveis à instrução do processo de
dispensa de licitação:

Art. 26. (…)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I – caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à
segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II – razão da escolha do fornecedor ou executante;

III – justificativa do preço.

(…) (grifa-se)

A despeito da previsão do art. 4º-B, da Lei 13.979/2020, observe-se a lição de Hely Lopes
Meirelles:

A emergência caracteriza-se pela urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, exigindo rápidas
providências da Administração para debelar ou minorar suas consequências lesivas à
coletividade. (Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999)

Vale ressaltar que a situação emergencial que enseja a dispensa deve ser resultante de fato
imprevisível, como o caso ora analisado, importando que a utilização do burocrático procedimento
licitatório implicaria em gravosos danos ao interesse público que se busca atender, que, no caso
em voga, é a saúde pública.

Os medicamentos objeto deste processo serão utilizados no tratamento de pacientes acometidos
do Covid-19 e, diante do cenário atual, estão em falta no mercado nacional e mundial, como se
afere dos autos.

A escolha do fornecedor se dá à sua capacidade de atender à situação de emergência, sendo
que possui, para entrega imediata, os medicamentos objeto da contratação.

Em vista do art. 26, III, da Lei 8.666, é dever do Administrador justificar o preço, que tem por
finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo probidade e moralidade
ao ato, enquanto afasta abusos, especialmente em período de epidemia. Por isso, deve verificar a
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compatibilidade dos preços praticados no mercado, referente ao mesmo objeto, atentando para o
inciso III, art. 15, da Lei 8.666/93.

Desta forma, a pesquisa de preços (documentos SEI 16132706, 16132871, 16132957,
16133049, 16133158, 16133282, 16133369, 16133452, 16133669 e 16133838) foi devidamente
realizada, com a solicitação de orçamento a diversas empresas, dentre as quais se obteve
apenas uma resposta positiva, com todas as outras negativas do produto no estoque.

Vale dizer que, tratando-se de exceção à regra de licitação, a Administração deverá instruir o
processo de dispensa com todos os elementos que entenda seguros e eficazes para robustecer a
comprovação da necessidade e conveniência da contratação, sempre tendo em vista a
moralidade, a transparência e o interesse público a ser atendido.

Em observância ao art. 3º da Resolução nº 3720-CG/2003, verifica-se, no processo, solicitação
(15761136, substituído pelo 16133909) de abertura de processo de aquisição, com descrição
genérica do objeto, indicação da legislação aplicável (15761340, 15761353, 15830277 e
15830411), Relatório de Detalhes do Pedido de Compra (16134799), Proposta da empresa e
Documentos exigidos no Termo de Referência e de habilitação (16140274), Pedido Regular
(16152482) do Ordenador de Despesas, Consultas dos preços dos medicamentos na tabela
CMED (16181856 e 16181979), Alvará Sanitário (16182111) da empresa, Declaração de
Disponibilidade Orçamentária (16182183), esta última em atendimento ao art. 14 da Lei 8.666,
Proposta Comercial (16182243) atualizada, e Ofício (16185542) de encaminhamento do processo
do Ordenador de Despesas para a Diretoria de Saúde.

No que concerne ao Termo de Referência (16203367), constitui documento preambular do
processo, na medida em que deve definir, em um documento formal e escrito, de maneira clara,
sucinta e suficiente o objeto da contratação, trazendo as informações necessárias para o
prosseguimento do certame.

No caso ora analisado, o Termo de Referência, embora seja documento precipuamente técnico,
cuja avaliação cabe à área técnica correspondente do órgão assistido, teve sua minuta
(16203367) analisada e verificou-se que contém as previsões necessárias, atendendo às
prescrições legais pertinentes, considerando a urgência da aquisição e a previsão constante no
§1º, art. 4º-E, da Lei 13.979/20.

Foram apontadas algumas adequações a serem feitas no Termo de Referência, já efetuadas e
verificadas por esta Assessoria, faltando ser assinado/autorizado pela autoridade competente.

Assim, analisado todo o processo, verifica-se o atendimento aos ditames legais, considerando-se
que o processo se faz por meio eletrônico, conforme Decreto 47.222/2017.

Desta forma, considerando principalmente os princípios da moralidade, da legalidade, da
finalidade e da eficiência e atendidos os requisitos da Lei Federal nº 13.979/20, do Decreto
Estadual NE 113/2020, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes em vigor,
entende-se como regular a contratação direta, por dispensa de licitação, mediante autorização da
autoridade competente.

III – Da Conclusão

Diante do exposto, atendendo ao Parágrafo Único e inciso VI, do art. 38, da Lei 8.666/1993 e
suas alterações, fica APROVADA a contratação direta, por dispensa de licitação, pelo Processo
SEI No 1250.01.0004180/2020-95, por estar em consonância com os dispositivos legais de
regência.

Vale ressaltar que a análise que precede esta aprovação é feita tão somente quanto aos
pressupostos jurídico-formais do referido processo, não importando em análise das fases já
superadas, subtraindo-se do âmbito da competência dessa Assessoria Jurídica análises que
importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária.
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importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária.

Frisa-se, por fim, que o presente arrazoado tem cunho meramente opinativo, sem caráter
decisório ou vinculante, ao administrador em sua tomada de decisão, conforme entendimento
exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança no 24.078, Rel. Ministro
Carlos Velloso e TCE/MG, Denúncia nº 887.859, Rel. Cláudio Terrão, pub. 07/03/2017.

É o parecer. À consideração superior.

Belo Horizonte, 1º de julho de 2020.

Karina de Pinho M. Lelis

OAB/MG 88.322

Assessoria Jurídica – CSC-Saúde

         

Aprovado em: 1º/07/2020

 

Documento assinado eletronicamente por Karina de Pinho Lelis, Assessora Jurídica,
em 01/07/2020, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16208488 e o código CRC 8413D88D.

Referência: Processo nº 1250.01.0004180/2020-95 SEI nº 16208488
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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. 52/2020

Belo Horizonte, 30 de junho de 2020.

Senhor,  Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, CEL PM
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 1250.01.0004180/2020-95

 
Senhor Diretor,

 

A Seção de Almoxarifado, solicitou a Aquisição de MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS para
atendimento dos usuários do SISAU acometidos pelo COVID-19 e internados no Hospital da Polícia
Militar de Minas Gerais - HPM, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas  no
Termo de Referência e proposta comercial, e  tal objeto será fornecido pela empresa COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob
o número CNPJ:67.729.178/0004-91.

Considerando que o reconhecimento das situações de dispensa e de inexigibilidade de
licitação são exclusivos do Comandante-Geral por intermédio dos gestores de cada projeto/atividade e
que sua tramitação está vinculada ao Gestor correspondente da despesa, conforme Memorando
EMPM/Aud-Set nº01/15,

Encaminhamos à esta Diretoria os processos instruídos com a devida motivação,
fundamentados em consonância com o que prescreve a Lei Federal nº 8.666/93, art. 24 e seus incisos
por se tratar de dispensa de licitação, para fins de ratificação junto ao Comandante-Geral, conforme
prescreve o Decreto Estadual n.º 43.817/2004, art. 2º, inciso III, para posterior publicação no Diário
Oficial e BGPM.

 

 

 

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 01/07/2020, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16185542 e o código CRC 9AF9D3A6.

Referência: Processo nº 1250.01.0004180/2020-95 SEI nº 16185542

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 de medicamentos alopáticos para atendimento dos usuários do SISAU
acometidos pelo COVID-19 e internados no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais – HPM,
situado à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia – Belo Horizonte, MG, conforme
Convênio de Cooperação Mútua nº 01/2016 de 31dez2016, para execução no exercício de
2020, especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (ID
16203367);

 

BENEFICIÁRIA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, sediada na Praça
Emílio Marconato, nº 1000, Galpão G22, Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif,
Jaguariuna/SP, CEP.: 13916-074, inscrita no CNPJ nº 67.729.178/0004-91;
 

VALOR TOTAL: R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais);

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251 10 302 037 2023 0001 339030 12 0 49 2, Fonte 0.49.2;
                                      

VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a qualquer
tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência fundada na
pandemia de coronavírus. (dado o caráter de emergência e calamidade pública existentes no
Estado de Minas Gerais e no mundo e às dificuldades de obtenção dos insumos tratados neste
termo). 

 

 

Belo Horizonte, 01 de julho 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 01/07/2020, às 14:51, 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
16215219 e o código CRC 9E690833.

Referência: Processo nº 1250.01.0004180/2020-95 SEI nº 16215219
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Militar de Minas Gerais�
Diretoria de Saúde da PMMG

 

Ofício PMMG/DS nº. 41/2020

Belo Horizonte, 01 de julho 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.

 A situação de urgência foi justificada em razão da necessidade de aquisição de
medicamentos alopáticos considerados vitais neste momento delicado de pandemia, como
forma não só de manter o atendimento mas também de garantir a vida dos pacientes
acometidos pelo COVID-19 e internados no Hospital da Polícia Militar – HPM, conforme
especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (ID
15761566).

 

 A Unidade Executora fundamentou a dispensa de licitação pelos seguintes
argumentos:
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 [...] a aquisição em questão será realizada, sendo desconsiderados
preços de contratações similares ou bancos ou sítios oficiais, uma vez
tratar-se de situação emergencial, nos termos da Medida Provisória nº 926
de de 20 de março de 2020. Fato é que, neste momento, há a necessidade
de obtenção dos medicamentos, cada vez mais escassos em todo
território brasileiro e no resto do mundo e cuja falta traz riscos concretos à
vida dos pacientes atendidos no HPM. Se nos embasássemos por preços
registrados ou em atas para contratar, não conseguiríamos licitar, como se
sabe da ausência de cotações das principais empresas do mercado.
Sendo assim, fica demonstrada a ausência de uso de outros meios de
obtenção de preços de referência por se tratar de produto escasso no
mercado, em que há verdadeira batalha para garantir o abastecimento em
todo território nacional [...]

 

Atenta-se que a escolha da empresa foi baseada na sua capacidade de atender à
situação de emergência e a possibilidade de entrega imediata dos medicamentos objeto da
contratação.

 

Ressalta-se que foi feita a solicitação de orçamento a várias empresas, contudo
não foi possível obter a cotação em razão da escassez dos medicamentos no mercado, sendo
que apenas a COMERCIAL CIRÚRGIA RIOCLARENSE LTDA atendeu as exigências e
especificações, demonstrando que o valor dos medicamentos estão em consonância com a
tabela da CMED, bem como manifestou pela disponibilidade do envio imediato dos
medicamentos.

 

Por fim, verifica-se que todos os ritos legais procedimentais foram cumpridos e
respeitados, em observância às normas pertinentes à matéria da contratação.

                      

Diante de todo exposto, caso V. Exa. verifique a viabilidade de autorizar a
contratação direta, solicito que o Ato de Dispensa de Licitação, anexo, seja devidamente
ratificado.

   

Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.

 

Respeitosamente,

 

 

EUGÊNIO PASCOAL DA CUNHA VALADARES, CEL PM
Diretor de Saúde da PMMG

 

 

  

Documento assinado eletronicamente por Eugênio Pascoal da Cunha Valadares,
Coronel PM, em 01/07/2020, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com
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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
16216613 e o código CRC 1FE155CA.

Referência: Processo nº 1250.01.0004180/2020-95 SEI nº 16216613

Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4001  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630900�
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

INTERESSADO: Hospital da Polícia Militar (HPM)
 

BENEFICIÁRIA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, sediada na Praça
Emílio Marconato, nº 1000, Galpão G22, Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif,
Jaguariuna/SP, CEP.: 13916-074, inscrita no CNPJ nº 67.729.178/0004-91;
 

HIPÓTESE: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; Decreto NE nº
113, de 13 de março de 2020; Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, bem como o
artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, por situação de emergência em saúde pública no Estado
de Minas Gerais, em razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo
agente Coronavírus - COVID-19;

 

OBJETO: Aquisição de medicamentos alopáticos para atendimento dos usuários do SISAU
acometidos pelo COVID-19 e internados no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais – HPM,
situado à Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia – Belo Horizonte, MG, conforme
Convênio de Cooperação Mútua nº 01/2016 de 31dez2016, para execução no exercício de
2020, especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (ID
16203367);

 

VALOR TOTAL: R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais);

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251 10 302 037 2023 0001 339030 12 0 49 2, Fonte 0.49.2;
                                      

VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a qualquer
tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência fundada na
pandemia de coronavírus. (dado o caráter de emergência e calamidade pública existentes no
Estado de Minas Gerais e no mundo e às dificuldades de obtenção dos insumos tratados neste
termo). 

 

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,
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da Lei nº 8.666/1993, RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação do HPM.

 

 

 

Belo Horizonte, 01 de julho de 2020.

 

 

 

 

Rodrigo Sousa Rodrigues, CEL PM
Comandante-Geral da PMMG

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Sousa Rodrigues, Coronel, em
01/07/2020, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16216870 e o código CRC 905D42BA.

Referência: Processo nº 1250.01.0004180/2020-95 SEI nº 16216870
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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.
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