POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Aveniza Amazonas, 6455, - Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30510-900
Telefone: 3121231129 e Fax: @fax_unidade@ - www.policiamilitar.mg.gov.br

CONTRATO Nº 9.196.787 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO/2018
Processo nº 1250.01.0002059/2018-41
Unidade Gestora: PMMG/DTS/CTS

Contrato Nº 9.196.787, para contratação de fornecedor
especializado na prestação mensal do Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC), na modalidade Local, tráfego local em
chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, oriundo do PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PLANEJAMENTO
SIRP Nº 53/2018, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, dos
Decretos Estaduais/MG nº 45.035/2009, 45.018/2009 e
45.902/2012 e demais normas pertinentes, estando vinculado este
contrato mediante as cláusulas que se seguem.

REGISTRO DE PREÇOS PLANEJAMENTO SIRP Nº 53/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2018
PROCESSO DE COMPRAS Nº 78/2018
CONTRATO 9.196.787/2018
CONTRATANTE:
NOME: Polícia Militar de Minas Gerais/Centro de Tecnologia em Sistemas
CNPJ: 16.695.025/0001-97
ENDEREÇO: Av. Amazonas, nº 6.455, Bairro Gameleira – BH/MG, CEP 30510-900, Telefone:
31-2123-1000, 31-2123-1018, E-mail: csa@licitacoes@pmmg.mg.gov.br
REPRESENTANTE LEGAL: Charles Clemencius Diniz Teixeira, Major PM
CPF: 731.465.016-00
CONTRATADO:
NOME EMPRESARIAL: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ/MF: 33.000.118/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81680469
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CNPJ/MF: 33.000.118/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81680469

ENDEREÇO: Rua do Lavradio, 71 – 2º andar – Centro – Rio de Janeiro - RJ
REPRESENTANTE LEGAL: Mitsuo Orlando Nonaka,
CI (RG):

M -9.063.318 - SSP/MG

CPF: 034.455.116-40

Telefone: 31-98858-1484, E-mail: mitsuo@oi.net.br
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Camargos Lopes Batista
CI (RG):

M -3.085.788 - SSP/MG

CPF: 561.967.176-34

Telefone: 31-98807-6796, E-mail: elopes@oi.net.br
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa para contratação de fornecedor
especializado na prestação mensal do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na
modalidade Local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, de acordo com
as especificações técnicas e demais condições consignadas no Edital do Pregão Eletrônico
para Registro de Preços Planejamento nº 53/2018 e seus anexos, partes integrantes deste
Contrato.
2.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS
SERVIÇOS
I - O objeto do presente contrato deverá ser executado em estrita conformidade com as
especificações e condições descritas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital do Pregão
Eletrônico para Registro de Preços – Planejamento 53/2018 que passa a integrar este
instrumento, independentemente de transcrição.
II - Na hipótese de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o servidor credenciado da
CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade superior, para
procedimentos inerentes à aplicação de penalidades.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

Os valores a serem pagos pela CONTRATANTE relativo à prestação dos serviços será de R$
2.581.900,58 (dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, novecentos reais e cinquenta e oito
centavos, detalhados a seguir:

Lote 04 – Região 1 (Belo Horizonte)

Referencia

Quantidade
Consumo
Valor
de
Valor total
Anual
unitário
Acessos

Assinatura NRes

unidade

12

100

R$
R$
65,3200 78.384,00

Instalação ou
Transferência Mudança de
endereço/Local

unidade

1

113

R$
R$
34,0426 3.846,81

Modalidade Item especificação

Local
(STFC)
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fixo-fixo

minuto

4.504

fixo-móvel (VC1)

minuto

1.664

R$
0,0724
R$
100
0,7547
100

Valor Total

R$
32.608,96
R$
125.582,08
R$
240.421,85

Lote 06 – Região 3 (Interior 1)
113,29

Local
(STFC)

Item especificação

Quantidade
Consumo
Valor
Referencia
de
Valor total
Anual
unitário
Acessos

Assinatura NRes

unidade

12

50

R$
R$
65,2750 39.165,00

Instalação ou
Transferência Mudança de
endereço/Local

unidade

1

55

R$
R$
34,0426 1.872,34

fixo-fixo

minuto

4.625

50

fixo-móvel (VC1)

minuto

1.664

50

R$
0,0724
R$
0,7547

Valor Total

R$
16.742,50
R$
62.791,04
R$
120.570,88

Lote 11 – Região 9 (Interior 4)
Modalidade Item especificação

Local
(STFC)

Quantidade
Consumo
Valor
Referencia
de
Valor total
Anual
unitário
Acessos

Assinatura NRes

unidade

12

50

R$
R$
65,3200 39.192,00

Instalação ou
Transferência Mudança de
endereço/Local

unidade

1

56

R$
R$
34,0426 1.906,39

fixo-fixo

minuto

4.548

50

fixo-móvel (VC1)

minuto

1.660

50

Referencia

Quantidade
Consumo
Valor
de
Valor total
Anual
unitário
Acessos

unidade

12

Valor Total

R$
0,0724
R$
0,7547

R$
16.463,76
R$
62.640,10
R$
120.202,25

Lote 12 – Região 10 (Interior 5)
Modalidade Item especificação
Assinatura NRes
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Local
(STFC)

Instalação ou
Transferência Mudança de
endereço/Local

unidade

1

67

fixo-fixo

minuto

4.514

60

fixo-móvel (VC1)

minuto

1.619

60

R$
R$
34,0426 2.280,85
R$
0,0724
R$
0,7732

Valor Total

R$
19.608,82
R$
75.108,65
R$
144.921,52

Lote 13 – Região 11 (Interior 6)
Modalidade Item especificação

Local
(STFC)

Quantidade Valor Valor total
Consumo
unitário
Referencia
de
Anual
Acessos R$
R$

Assinatura NRes

unidade

12

800

R$
R$
65,4566 628.383,36

Instalação ou
Transferência Mudança de
endereço/Local

unidade

1

876

R$
R$
34,0426 29.821,32

fixo-fixo

minuto

4.578,7769 800

fixo-móvel (VC1)

minuto

1.669

Valor Total

Valor Total de todos os lotes

800

R$
0,0724
R$
0,7732

R$
265.202,76
R$
1.032.376,64
R$
1.955.784,08

R$
2.581.900,58

GRAFO ÚNICO
O preço estabelecido nesta cláusula inclui todos os custos e despesas, tais como custos diretos
e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais/trabalhistas, frete até o destino, bem como
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto, os quais
ficarão, única e exclusivamente, a cargo da CONTRATADA.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

I - O presente contrato terá a vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por períodos idênticos e
sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses.
II - A prorrogação deste contrato dependerá de autorização prévia da autoridade competente da
CONTRATANTE, mediante justificativa por escrito, nos termos do artigo 57, § 2º, da Lei
8.666/93.
III - A prorrogação deste contrato poderá ser precedida de pesquisa de mercado com o fito de
verificar se as condições oferecidas pela CONTRATADA continuam vantajosas para a
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CONTRATANTE.
IV - A cada período de 12 (doze) meses, caso ocorram prorrogações contratuais, a
CONTRATADA deverá apresentar a documentação relativa à habilitação, devidamente
atualizada, inclusive cópia do contrato de concessão ou do termo de autorização para a
prestação do serviço telefônico, objeto deste contrato, outorgado pela Agência Nacional de
Telecomunicação – ANATEL, nos termos da legislação em vigor, ou das publicações no Diário
Oficial da União, dos extratos dos respectivos contratos/termos de autorização.

5.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

I - O pagamento será efetuado mensalmente através do Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI/MG, por meio de ordem bancária, emitida por processamento eletrônico
para pagamento de faturas com código de barras, nos termos do Regulamento de Serviço
Telefônico Fixo Comutado, aprovado pela Resolução Anatel Nº 426, de 09 de dezembro de
2005.
II – A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias do vencimento pactuado, Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações para
liquidação ou Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) – Danfe, sendo que o atraso
na entrega dos documentos de cobrança implicará a prorrogação do vencimento
proporcionalmente aos dias de atraso.
III – As Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações que apresentarem incorreções serão
devolvidas à CONTRATADA para as devidas correções e o prazo para pagamento passará a
correr a partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela
CONTRATANTE.
IV - A CONTRATANTE poderá efetuar contestação dos débitos constantes da Nota FiscalFatura de Serviços de Telecomunicações, nos termos do Regulamento do Serviço Telefônico
Fixo Comutado aprovado pela Resolução ANATEL nº 426, de 09 de dezembro de 2005.
V - Contestado o débito objeto da Nota Fiscal-Fatura de Serviços de Telecomunicações, será
emitida nova nota fiscal do débito remanescente, se houver, para pagamento na data nesta
aprazada.
VI - Constatado ser devido o débito contestado, será o valor incluído na Nota Fiscal-Fatura de
Serviços de Telecomunicações do mês subsequente, acrescido de multa e juros legais
pertinentes, conforme previsto na legislação pertinente.
VII - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor devido será
acrescido de 2% (dois por cento) de multa, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês “pro
rata die”, nos termos da Resolução Anatel nº 632/2014, e atualizado financeiramente, entre as
datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro-rata tempore” do
IPCA.
VIII - A quitação mensal dependerá de criteriosa conferência, levando-se em conta a efetiva
prestação dos serviços.
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IX - A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no
Edital.
X - Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da contratada não impedem o
pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a
adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.
XI - A contratante deverá, em prazo razoável antes do pagamento, comunicar aos credores
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
6.
TARIFAS

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E

I - O preço das tarifas telefônicas, cujo serviço está compreendido neste contrato, poderá ser
reajustado em prazos não inferiores a 12 (doze) meses, mediante aplicação do Índice de
Serviços de telecomunicações (IST), ou do índice de reajuste homologado pela ANATEL para o
Plano Básico/ Alternativo, sendo aplicado o de menor índice no período.
II - Ocorrendo o reajuste autorizado de preços das tarifas telefônicas, deverá o CONTRATADO
encaminhar ao CONTRATANTE o novo Plano de Serviços (Básico ou Alternativo), em que se
baseou sua proposta comercial, para que o CONTRATANTE proceda à correta fiscalização
deste contrato, levando-se em conta o desconto, se ofertado.
III - O preço mensal será mantido fixo durante o período da contratação, ressalvada a previsão
contida no art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, relativamente à manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial deste contrato.
IV - Caberá ao CONTRATADO efetuar os cálculos referentes à repactuação desejada e, por
meio de oficio ao CONTRATANTE, acompanhado de nova planilha dos preços, solicitar a
adequação de preço reputada necessária.
V - Caso seja determinada à redução dos preços das tarifas telefônicas pela ANATEL, ficará o
CONTRATADO, de igual modo, obrigado a repassá-lo ao CONTRATANTE.
VI - Durante todo o período do contrato a ser firmado, o percentual de desconto, se ofertado na
proposta do fornecedor vencedor incidirá sobre todos os preços dos serviços constantes do seu
plano básico de serviços ou plano alternativo de serviços.
VII – O CONTRATANTE poderá solicitar ao fornecedor vencedor, durante a vigência do contrato
a ser firmado, o aumento do percentual de desconto, se ofertado, sobre o seu Plano Básico de
Serviços ou Plano Alternativo de Serviços, quando os preços praticados mostrarem-se
desvantajosos para a Administração.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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I – DA CONTRATANTE
1) instruir seus servidores a respeito das disposições presentes neste contrato;
2) fiscalizar a execução do contrato, rejeitando aqueles serviços que não atenderem a qualidade
exigida, anotando em registro próprio as falhas detectadas e exigindo medidas corretivas por
parte da CONTRATADA;
3) Proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que o FORNECEDOR
possa cumprir as condições estabelecidas neste Contrato;
4) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos
empregados credenciados pelo FORNECEDOR, atinentes ao objeto contratual;
5) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato;
6) Responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, nos termos da legislação
aplicável;
7) Assegurar aos técnicos do FORNECEDOR, sempre que necessário, o acesso às
dependências da CONTRATANTE para a prestação dos serviços relacionados com o objeto da
contratação, respeitadas as normas de segurança interna da CONTRATANTE;
8) Comunicar ao FORNECEDOR qualquer irregularidade verificada nos serviços prestados;
9) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho e
qualidade;
10) Controlar as ligações realizadas e documentar a ocorrência de problemas;
11) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo FORNECEDOR, inclusive quanto
à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior
justificados pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos;
12) Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços e/ou
tarifas na data da emissão das contas telefônicas;
13) Emitir pareceres sobre os atos relativos à execução do Contrato, em especial quanto ao
acompanhamento e à fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições
estabelecidas nas especificações e à aplicação de sanções;
14) Tornar disponível, quando for o caso, as instalações e os equipamentos necessários à
prestação dos serviços;
15) Relacionar as dependências das suas instalações físicas e os bens de sua propriedade
colocados à disposição do FORNECEDOR durante a prestação dos serviços, com a indicação
do estado de conservação, se for o caso.
16) Requisitar formalmente o fornecimento do objeto da licitação cujos preços encontram-se
registrados na Ata;
17) Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao objeto
solicitado.
II – DA CONTRATADA
A CONTRATADA além do cumprimento às disposições da Lei 9.472/97, da Resolução da
ANATEL nº. 426/2005 e demais legislações pertinentes, do contrato de concessão/autorização
assinado com a ANATEL e demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços a
serem prestados, durante a vigência deste contrato, obrigar-se-á:
1) instruir seu(s) preposto(s) a respeito das disposições presentes neste contrato, mantendo,
durante toda a sua execução, as condições de habilitação e qualificações exigidas no ato
convocatório;
2) credenciar preposto(s) para representa-lo junto a CONTRATANTE, com a incumbência de
resolver todos os assuntos relativos à execução deste contrato;
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3) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelos órgãos e entidades Contratantes ou pela SEPLAG referentes à forma do objeto dessa
licitação e ao cumprimento das demais obrigações assumidas na Ata;
4) Apresentar, durante todo o prazo de vigência da Ata, à medida que forem vencendo os
prazos de validade da documentação apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) as
condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os que
comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
5) Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal 8.666, de
21 de junho de 1993, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem
indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas;
6) Aceitar remanejamentos ou redistribuições de quantitativos entre os órgãos participantes,
feito pelo órgão gestor - SEPLAG, observado o disposto Art. 6º do Decreto 46.311/13;
7) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente Ata;
8) Observar as obrigações e prazos dispostos no Edital, seus anexos e Proposta Comercial.
9) Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes desta contratação, bem como as
estabelecidas na Lei nº. 9.472/97, no contrato de concessão/autorização firmado com a
ANATEL, e demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados;
10) Manter o sigilo e a inviolabilidade dos serviços, respeitadas as hipóteses e condições
constitucionais e legais de quebra de sigilo das telecomunicações e os regulamentos do
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC);
11) Possibilitar o acesso às informações quanto às condições dos serviços, tarifas e preços
praticados;
12) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou
distrital e municipal, como também assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações
estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços oferecidos na
proposta;
13) Prestar os serviços contratados com padrão de qualidade, regularidade, segurança,
atualidade, eficiência e modicidade de tarifas, sempre de acordo com as normas estabelecidas
pelo Poder Concedente, evitando a interrupção do serviço;
14) Zelar sempre pela igualdade de tratamento entre os diversos usuários no acesso aos
serviços;
15) Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e
honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que a CONTRATANTE for compelida a
responder, no caso de os serviços prestados por força deste Contrato violarem, por culpa
exclusiva do FORNECEDOR, direitos de terceiros;
16) Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorra durante a vigência deste Contrato, para a adoção das medidas cabíveis,
prestando os esclarecimentos julgados necessários;
17) Responsabilizar-se por quaisquer consequências oriundas de acidentes que
excepcionalmente possam vitimar seus empregados nas dependências da CONTRATANTE,
quando do desempenho dos serviços atinentes ao objeto deste Contrato, ou em conexão com
ele, devendo adotar todas as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;
18) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigandose a atender as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados;
19) Providenciar a imediata reparação, correção, remoção ou substituição, total ou parcial, às
suas expensas, de serviço prestado pelo FORNECEDOR na rede externa, em que se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução inadequada;
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20) Atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE, no caso de qualquer ocorrência
de interrupção na prestação dos serviços contratados, devendo restabelecê-los no prazo
determinado pela ANATEL, a contar da notificação;
21) Fornecer, mensalmente, ou quando solicitado, o demonstrativo de utilização dos serviços;
22) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros,
decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, sua ou de seus empregados, imprudência,
imperícia ou negligência, quando da execução dos serviços prestados na rede externa, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE;
23) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus técnicos,
durante a execução dos serviços na rede externa, ainda que a falta seja praticada nas
dependências da CONTRATANTE;
24) Não veicular publicidade acerca da contratação, salvo mediante prévia autorização por
escrito da CONTRATANTE.
25) Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE em prazo inferior a
48 (quarenta e oito) horas;
26) Atender com presteza o telefone cujo número foi fornecido para registro de reclamações;
27) Não cobrar por serviços não prestados;
28) Disponibilizar mensalmente as informações dos contratos e faturas no portal na Internet;
29) Enviar corretamente as contas e/ou faturas telefônicas aos órgãos CONTRATANTEs;
30) Cumprir a determinação estipulada em contrato no tocante aos prazos de instalação dos
serviços, a contar da data da assinatura do contrato.
31) Disponibilizar, em horário comercial, consultor e fornecer número telefônico para receber
solicitações, dúvidas e reclamações sobre o funcionamento do serviço contratado, sem
qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;
32) No caso de modernização tecnológica, o CONTRATANTE poderá solicitar a atualização
para a nova tecnologia disponível sem alteração nos custos dos serviços contratados, desde
que respeitadas as condições editalícias, conforme previsto no Art. 65, inciso I, alínea "a" da lei
8.666/93, respeitado o prazo mínimo de 12 (doze) meses contados a partir da última troca;
33) Responsabilizar-se por quaisquer consequências oriundas de acidentes que
excepcionalmente possam vitimar seus empregados nas dependências da CONTRATANTE,
quando do desempenho dos serviços atinentes ao objeto deste Contrato, ou em conexão com
ele, devendo adotar todas as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;
34) Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
35) Obrigações Sociais, Comerciais e Fiscais do Fornecedor:
35.1) Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados ou prepostos, por todas as
despesas decorrentes da execução do Contrato, sob sua responsabilidade, tais como: salários,
seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales-refeição, valestransporte, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;
35.2) Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais de sua
responsabilidade previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com a CONTRATANTE;
35.3) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;
35.4) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
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vítimas os seus técnicos no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que
acontecido nas dependências da CONTRATANTE;
35.5) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal de sua
responsabilidade, relacionadas ao objeto desta contratação, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou contingência;
35.5.1) Parágrafo Único: a inadimplência do FORNECEDOR com referência aos encargos
estabelecidos nesta Cláusula não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual o FORNECEDOR
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
CONTRATANTE.

8.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária n.º
151.06.181.110.2076.0001.339040.4.0.10.1.
9.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das
obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:
I - advertência por escrito;
II - multa, nos seguintes limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto
não executado;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não executado, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.
c) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº. 45902, de 27
de janeiro de 2012;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que A CONTRATADA ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual nº. 45.902/2012.
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo
mínimo de 02 (dois) e máximo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 12 da Lei Estadual nº.
14.167/2002.
§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das
obrigações contratuais:
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I - não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto em contrato ou
instrumento equivalente;
II - retardamento imotivado de execução do objeto ou de suas parcelas;
III - paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
IV - entrega de objeto falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso,
como se verdadeiro ou perfeito fosse;
V - alteração de substância, qualidade ou quantidade do objeto entregue;
VI - execução do objeto que não atenda às qualidades especificadas no Edital;
§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos
incisos I, III e IV desta cláusula.
§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente
devidos pela CONTRATADA.
§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a
ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no
Decreto Estadual nº. 45902, de 27 de janeiro de 2012.
§ 5º As sanções relacionadas nos incisos III e IV do § 1º serão obrigatoriamente registradas no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual - CAFIMP.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

Compete ao Chefe da Seção de Telefonia do CTT/PMMG, por designação especial de
servidor, fiscalizar e acompanhar a execução contratual, bem como fazer cumprir as cláusulas e
condições descritas neste Contrato.
§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do
contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das
providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
§ 2º - 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.
§ 3º - A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta
da CONTRATADA.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
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De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78 da supracitada lei;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que
haja conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
§ 1º
Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos eventualmente
devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido.
§ 3º É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
§ 4º O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
III - Indenizações e multas.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará,
de forma alguma, em alteração contratual.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal n° 10.520, de 17 de
Julho de 2002, e na Lei nº 8.666, de 1993, aplicada subsidiariamente, bem como nos demais
regulamentos e normas administrativas nacionais e estaduais, que fazem parte integrante deste
Contrato, independentemente de suas transcrições.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas Gerais,
correrá às expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.
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15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer
dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este
contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes, dele
extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.
Belo Horizonte/MG, ano de 2018.

CONTRATANTE

FISCAL DO CONTRATO

Charles Clemencius Diniz Teixeira, Maj
PM

Eduardo Vinicius de Oliveira, Cap
PM

CONTRATADA

CONTRATADA

Mitsuo Orlando Nonaka

Eduardo Camargos Lopes

ASSESSORA JURÍDICA DTS/PMMG
Kenia Lúcia do Amaral
OAB/MG 60.734

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO CAMARGOS LOPES BATISTA,
Representante Legal, em 27/09/2018, às 14:13, 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 MITSUO ORLANDO NONAKA,
Representante Legal, em 27/09/2018, às 14:16, 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 Eduardo Vinícius de Oliveira, Capitão, em
27/09/2018, às 14:33, 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 Charles Clemencius Diniz Teixeira, Major,
em 27/09/2018, às 14:52, 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 Kenia Lúcia do Amaral, Servidora Pública,
em 28/09/2018, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1773303 e o código CRC 5802B2F7.
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Contrato 9.196.787 para prestação de serviço telefônico (1773303)

SEI nº 1773303

SEI 1250.01.0002059/2018-41 / pg. 14

sábado, 29 de Setembro de 2018 – 137

Minas Gerais - Caderno 1	Diário do Executivo

Fundação Helena Antipoff - FHA
EXTRATO CONTRATO
– MONITORIA CONCESSÃO DE BOLSA
Partes: Fundação Helena Antipoff e Edinelia Domingas de Souza
Pinheiro – Contrato nº111, Objeto: Contratação de Monitor, através de
concessão de bolsa, para atuar no âmbito do Projeto de Alfabetização
e Letramento Popular de Jovens e Adultos, instituído pela Resolução
SEE Nº3.644/2017, no município de Minas Gerais: Teófilo Otoni, nos
termos do Edital nº17/2018. Valor mensal da Bolsa: R$1.200,00. Prazo:
até 31 de dezembro de 2018. Dotação orçamentária: 2151.12.122.70
1.2002.0001.339036.10.1.Data de assinatura: 1º/08/2018. Data de inicio: 1º/08/2018.
3 cm -28 1150257 - 1

Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais
RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ratifico o Ato de Inexigibilidade de Licitação, no uso da competência
delegada pelo Decreto Estadual nº. 43.817 de 15 de junho de 2004,
Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 1441003.000102/2018, datado
de 28/09/2018, com fulcro no art. 25, II, e parágrafo 1º, c/c com o artigo
13, VI ambos da Lei 8.666/93, objetivando a contratação do Instituto
Brasileiro de Direito Processual - IBDP, para prestação de serviço de
capacitação técnica-jurídica para 01 (um) Defensor Público, por meio
do “Simpósio Tecnologia e Sistema de Justiça. Valor global: R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais). Gério Patrocínio Soares. Belo Horizonte,
28 de setembro de 2018.
3 cm -28 1150117 - 1

Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
PMMG-CAE - Pr. El. 26/2018 - PC 1255125/51/2018 - Aquisição
de peças de fardamento A8 (uniforme de gala e desfile dos Cadetes da EFO), conforme edital. Envio de propostas até às 09h do dia
15/10/2018. Abertura da sessão às 09h01min do mesmo dia. www.compras.mg.gov.br
2 cm -28 1150155 - 1
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS
PMMG-CAF/HPM- Extrato de Ata de Registro de Preços para Reagentes de bioquímica e imunologia com comodato de equipamentos, conforme Edital. Planejamento 269/2018 - RP 246/2018. Íntegra da referida Ata disponível no site www.compras.mg.gov.br
1 cm -28 1150033 - 1
REVOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
PMMG-CAE - Pr.El. 20/18 - PC 1255125/43/2018 - Aquisição de peças
do fardamento A8 da PMMG. REVOGADO. Motivo: A proposta apresentada estava acima do valor de referência. Data: 27/09/2018. www.
compras.mg.gov.br
HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
PMMG-CAE - Pr.El. 19/18 - PC 1255125/42/2018 - Lote 1: Aquisição de material de limpeza: Lic Venc. Gamma Indústria e Comércio de
Embalagens Eireli. Valor: R$ 2.333,01. Lote 2: Aquisição de material
para escritório. DESERTO. Lote 3: Aquisição de material hidráulico,
de construção e pintura. DESERTO. Lote 4: Aquisição de madeiras.
DESERTO. Lote 5: Aquisição de material elétrico. Lic. Venc. Thiago
Rener Martins Santiago. Valor: R$ 3.251,60. Data: 27/09/2018. www.
compras.mg.gov.br
HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
PMMG-CAE - Pr.El. 23/18 - PC 1255125/48/2018 - Lote único: Aquisição de material esportivo para o “Programa PM em Forma”. Lic.
Venc. Century Comercial Ltda. ME - Valor: R$ 118.499,98. Data:
28/09/2018. www.compras.mg.gov.br
5 cm -28 1149875 - 1
CONVÊNIO Nº /2018 – 2º PEL / 11ª CIA
MAMB /BPM MAMB/CPMAMB
PMMG – BPM MAmb/CPMAmb. x Prefeitura Municipal de Januária/
MG.. Objeto: estabelecimento de condições de cooperação mútua entre
os convenentes, visando aperfeiçoar o Policiamento de Meio Ambiente,
bem como a preservação da fauna, flora e do meio ambiente, e ainda,
a preservação da ordem pública na zona rural e urbana no Município
de Carlos Chagas/MG.. Convênio com vigência de 28 meses contados
a partir de outubro/2018; e valor total de R$ 100.800,00 (cem mil e
oitocentos reais).
3 cm -28 1149782 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG - EM / 9ª RPM – Processo de Compra 125976000078/2018.
O Ten Cel PM Ordenador de Despesas do EM/9ª RPM, torna público
que realizara Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº
015/2018. Objeto: Pregão eletrônico destinado à aquisição de equipamentos de ginástica e aparelhos de musculação com todos os serviços de instalação e materiais necessários inclusos, para a academia de
musculação do 53º BPM em Araguari-MG, conforme “Termo de Referência”, Anexo I deste Edital. Inicio do prazo de Encaminhamento de
Proposta Comercial: 01/10/2018, as 09h00min – Termino do prazo para
Encaminhamento de Proposta Comercial: 11/10/2018, as 08h59min –
Abertura da Sessão de Pregão: 11/10/2018, as 09h00min. www.compras.mg.gov.br
3 cm -28 1150026 - 1
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PMMG – 18º RPM x Service Fernandes LTDA-ME. 1° Termo Aditivo do Contrato 9179784/2018. Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços continuados de jardinagem, conservação, limpeza e manutenção predial executados nas dependências do 12° BPM e
NAIS/12º BPM. Valor atualizado do contrato R$ 183.599,64. Vigência:
15/03/2018 a 14/03/2019
2 cm -28 1149851 - 1
EXTRATO DE CONTRATO
PMMG – Comave x IEF x Petrobrás Distribuidora S/A. Contrato
017/2018; Objeto: Fornecimento de querosene de aviação e gasolina de
aviação. Valor Total: R$ 114.575,00. Vigência: até 31/12/2018.
1 cm -28 1150164 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
PMMG–15ª RPM. Pregão Eletrônico 19/2018. Processo de Compra nº
1259970 033/2018. Objeto: aquisição de materiais de construção, materiais elétricos e embalagens para atender necessidades dos NAIS do 19º
BPM e a Fração de Setubinha,, conforme especificação constante no
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante do edital.
Propostas: envio ao Portal de Compras/MG pelo site www.compras.
mg.gov.br, entre 08:30h de 01/10/2018 até às 08:30h de 11/10/2018.
Abertura das propostas: 11/10/2018 às 09:00h. Abertura da sessão:
11/10/2018 às 09:00h.
3 cm -28 1149909 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG – 12ª RPM. Pregão Eletrônico 45/2018. Objeto: Serviços de
recarga de cartuchos de tintas e toners para impressora, com fornecimento parcelado, para atender as necessidades das Unidades da 12ª
RPM. Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 08:30 h de
28/09/2018 até as 08:30 h de 08/10/2018. www.compras.mg.gov.br e
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action.
2 cm -28 1149795 - 1
EXTRATO DE PAP
PMMG/10ª RPM – Portaria 070/2018. - AudSet/PAP/10ª RPM. Processo Administrativo Punitivo. Processado: M.P.O. Ventura – EPP,
CNPJ: 11.790.393/0001-09. Encarregada: 1º Ten PM Symone T. C.
De Pinho. Objeto: descumprimento de contratual. Patos de Minas,
27/09/2018.
2 cm -28 1149788 - 1

EDITAL DE PREGÃO
PMMG - Comave – Pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada para a manutenção de equipamentos de combate
à incêndios e florestais denominados Bambi Bucket. Propostas poderão
ser enviadas ao Portal de Compras/MG até 09h30min de 11/10/2018.
A abertura da sessão será às 09h30min do dia 11/10/2018. PMMG –
COMAVE/CAA(BtlRpAer). Sítio: www.compras.mg.gov.br
2 cm -28 1150023 - 1
EXTRATO DE CONTRATO
CMB-PM/DAL – PMMG X ÂNCORA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME. Contrato 122/2018, COMPRAS nº 9196811/2018,
PE 13/2018. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mao
de obra especializada em operação de maquinas de recarga de produção
de munições. Valor total R$ 256.799,97. Vigência até 29/09/2019.
2 cm -28 1150139 - 1
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PMMG/2ª RPM. O Ordenador de Despesas da 2ª RPM faz publicar o
9º Termo Aditivo ao Contrato 14.430/2012, entre a PMMG/18º BPM x
Roma Par, cujo objeto é a prorrogação por mais 1 mês a partir de 01 de
outubro de 2018, mantendo-se as demais cláusulas inalteradas.
1 cm -28 1150194 - 1
EXTRATO DE CONTRATO
PMMG - 15ªRPM x Top Limpeza e Serviços Ltda - ME. Contrato nº
9196712/2018. Objeto: Prestação de serviços contínuos de conservação, higienização e limpeza, com fornecimento de materiais, equipamentos e uniformes, nas dependências do NAIS/19º BPM em Teófilo Otoni/MG. Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019. Valor global: R$
35.000,00.
2 cm -28 1149799 - 1
TERMO DE APOSTILAMENTO
PMMG/DF - TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 TERMO DE
AJUTAMENTO DE CONDUTA anexo ao Processo nº 000087110.2013.5.03.0020 em trâmite na 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. PARTES: PMMG e TACOM Projetos e Bilhetagem Inteligente
Ltda. OBJETO: Adequar a numeração da dotação orçamentária. ASSINATURA: 27/09/2018.
2 cm -28 1150080 - 1
TERMO ADITIVO
PMMG-8ªRPM x Marlus Mendes Batista-ME. Contrato 9034572/15.7º
Termo aditivo. Objeto: Alteração de valor devido a correções na planilha de custos com diminuição do valor contratual. Valor atual R$
353.726,76 para Valor R$ 350.207,52.
1 cm -28 1149809 - 1
EXTRATO DE CONTRATO
PMMG – CTS: Contrato nº 9.196.787/2018. Partes PMMG x Empresa
Telemar Norte Leste S/A. Objeto: contratação de fornecedor especializado na prestação mensal do Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC), na modalidade Local, tráfego local em chamadas fixo para fixo
e fixo para móvel, no valor anual total de R$ 2.581.900,58; vigência
28/09/2019.
2 cm -28 1150061 - 1

Instituto de Previdência dos
Servidores Militares - IPSM
RESUMOS DE CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS E RESCISÃO.
4ª RPM – Juiz de Fora
Resumo do contrato de prestação de serviço de assistência à saúde.
Partes: O IPSM, por meio do Cel PM Alexandre Nocelli, Cmte da 4ª
RPM (delegação pela Portaria DG 306/2012 – IPSM), e prestador de
serviços de assistência à saúde na região de Juiz de Fora/MG. Espécie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme Tabela do PAS (US
de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM. Pagamento:
via SIMG, conforme faturas de serviços/bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária:
2121.10.302.001.4001-0001-3390.36.49.1; 2121.10.302.001.4001
0001-3390.36.60.1: 2121.10.302.001.4001-0001-3390.39.49.1;
2121.10.302.001.4001-0001-3390.39.60.1:
2121.10.302.001.40080001-3390.36.49.1; 2121.10.302.001.4008-0001-3390.36.60.1:
2121.10.302.001.4008-0001-3390.39.49.1;
2121.10.302.001.4008-0001-3390.39.60.1:
**Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde aos beneficiários do IPSM, através do seguinte contratado-credenciado: Cont. nº
016/2018 – Clínica Médica Pimenta LTDA - Vigência: 12/04/2018 a
12/04/2023. Foro: Belo Horizonte. Data: 28/09/2018. Signatários: Cel
PM Alexandre Nocelli e contratado-credenciado.
4ª RPM – 21º BPM – Ubá
Resumo do Primeiro Termo aditivo ao contrato de prestação de serviço
de assistência à saúde. Partes: O IPSM, por meio do Ten Cel PM Giovani do Carmo Ramos, Cmte do 21º BPM (delegação pela Portaria DG
306/2012 – IPSM), e prestador de assistência à saúde na região de Ubá/
MG. Espécie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme Tabela
do PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM.
Pagamento: via SIMG, conforme faturas de serviços/bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação por
12(doze) meses ao contrato n º 273/2013 – Hospital de Cataguases –
Vigência: a partir de 20/09/2018. Foro: Belo Horizonte/MG. Data:
28/09/2018. Signatários: Ten Cel PM Giovani do Carmo Ramos e
contratado/credenciado.
4ª RPM – 47º BPM – Muriaé
Resumo do Primeiro Termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de assistência à saúde. Partes: O IPSM, por meio do Ten Cel PM
Joedson Flaviano Gomes, Cmte do 47º BPM (delegação pela Portaria
DG 306/2012 – IPSM), e prestador de assistência à saúde na região
de Muriaé/MG. Espécie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM. Pagamento: via SIMG, conforme faturas de serviços/
bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo alterar o Provedor
e a prorrogação por 12(doze) meses ao contrato nº 268/2013 – Hospital São Sebastião – Vigência: a partir de 20/09/2018. Foro: Belo Horizonte/MG. Data: 28/09/2018. Signatários: Ten Cel PM Joedson Flaviano Gomes e contratado/credenciado.
6ª RPM – Lavras
Resumo do Primeiro Termo aditivo aos contratos de prestação de serviço de assistência à saúde. Partes: O IPSM, por meio do Cel PM Leander Tostes Castro Souza, Cmte da 6ª RPM (delegação pela Portaria
DG 306/2012 – IPSM), e prestadores de assistência à saúde na região
de Lavras/MG. Espécie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM. Pagamento: via SIMG, conforme faturas de serviços/
bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto dos presentes Termos aditivos a prorrogação
por 12(doze) meses aos contratos: Cont. nº 813/2013 – Clínica JL Med
Ltda – Vigência: a partir de 16/08/2018. Cont. nº 816/2013 – Sandra
Martins Parreira & Cia Ltda – Vigência: a partir de 16/08/2018. Foro:
Belo Horizonte/MG. Data: 28/09/2018. Signatários: Cel PM Leander
Tostes Castro Souza e contratado/credenciados.
6ª RPM – 24° BPM- Varginha
Resumo do Primeiro Termo aditivo aos contratos de prestação de serviço de assistência à saúde. Partes: O IPSM, por meio do Ten Cel PM
Hudson Abner Pinto, Cmte do 24° BPM (delegação pela Portaria DG
306/2012 – IPSM), e prestadores de assistência à saúde na região de
Varginha/MG. Espécie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM. Pagamento: via SIMG, conforme faturas de serviços/
bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto dos presentes Termos aditivos a prorrogação
por 12(doze) meses aos contratos: Cont. nº 659/2013 – Clínica Médica
São Francisco de Assis LTDA – Vigência: a partir de 09/07/2018. Cont.
nº 660/2013 –Santa Casa de Misericórdia Hospital São Francisco de
Assis – Vigência: a partir de 09/07/2018. Cont. nº 661/2013 –Viviane
G. P. Firmino Ótica ME- Ótica Visão – Vigência: a partir de 09/07/2018.
Cont. nº 662/2013 – Angiovas- Angiologia e Cirurgia Vascular do Sul
de Minas LTDA – Vigência: a partir de 26/08/2018. Cont. nº 664/2013
– Cardio Lógica Centro de Investigação Cardiovascular LTDA – Vigência: a partir de 13/09/2018. Cont. nº 666/2013 – Labsul Análises Clínica
SS LTDA – Vigência: a partir de 13/09/2018. Foro: Belo Horizonte/

MG. Data: 28/09/2018. Signatários: Ten Cel PM Hudson Abner Pinto
e contratado/credenciados.
Resumo do Segundo Termo aditivo ao contrato.
**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação por
12(doze) meses ao contrato nº 663/2013 – Ecocenter – Kaiber & Vieira
Cardiologia Ltda – Vigência: a partir de 26/08/2018. Foro: Belo Horizonte/MG. Data: 30/08/2018. Signatários: Ten Cel PM Hudson Abner
Pinto e contratado/credenciado.
7ª RPM – 63° BPM- Formiga
Resumo do Primeiro Termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de assistência à saúde. Partes: O IPSM, por meio do Ten Cel PM
Wellington Levy Teixeira, Cmte do 63º BPM (delegação pela Portaria
DG 306/2012 – IPSM), e prestador de assistência à saúde na região
de Formiga/MG. Espécie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM. Pagamento: via SIMG, conforme faturas de serviços/
bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação por
12(doze) meses ao contrato nº 91/2013 – Alto São Francisco Diagnóstico Por Imagem LTDA – Vigência: a partir de 31/08/2018. Foro: Belo
Horizonte/MG. Data: 28/09/2018. Signatários: Ten Cel PM Wellington
Levy Teixeira e contratado/credenciado.
8ª RPM – Governador Valadares
Resumo do Primeiro Termo aditivo ao contrato de prestação de serviço
de assistência à saúde. Partes: O IPSM, por meio do Cel PM Marcelo
Fernandes, Cmte da 8ª RPM (delegação pela Portaria DG 306/2012
– IPSM), e prestador de assistência à saúde na região de Governador
Valadares/MG. Espécie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM. Pagamento: via SIMG, conforme faturas de serviços/
bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação
por 12(doze) meses ao contrato nº 372/2013 – Associação de Caridade
Nossa Senhora do Carmo – Vigência: a partir de 01/09/2018. Foro:
Belo Horizonte/MG. Data: 28/09/2018. Signatários: Cel PM Marcelo
Fernandes e contratado/credenciado.
Resumo da rescisão de contrato de prestação de serviços de assistência à saúde. Partes: O IPSM, através do Cel PM Marcelo Fernandes,
Cmte da 8ª RPM (delegação pela Portaria DG 306/2012 – IPSM) e
prestador de serviços de assistência à saúde na região de Governador
Valadares/MG, a saber: Contrato nr. 471/2016 – Letícia Lopes Caetano
- ME. Vigência: a partir de 09/08/2018. Foro: Belo Horizonte. Data:
28/09/2018. Signatários: Cel PM Marcelo Fernandes e Contratadocredenciados.
11ª RPM – Montes Claros
Resumo do Primeiro Termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de assistência à saúde. Partes: O IPSM, por meio do Ten Cel PM
Adriano Ribeiro de Freitas, Chefe do Estado Maior da 11ª RPM (delegação pela Portaria DG 306/2012 – IPSM), e prestador de assistência
à saúde na região de Montes Claros/MG. Espécie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM. Pagamento: via SIMG, conforme
faturas de serviços/bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação por
12(doze) meses ao contrato nº 849/2013 – RRJJ – Laboratório de Análises Clínicas Ltda – Vigência: a partir de 02/09/2018. Foro: Belo Horizonte/MG. Data: 28/09/2018. Signatários: Ten Cel PM Adriano Ribeiro
de Freitas e contratado/credenciado.
Resumo do Primeiro Termo aditivo ao contrato.
**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo a exclusão de
Fonoaudiologia e inclusão de Psicologia ao contrato nº 1149/2017 –
Mattos & Evangelista Avaliação Psicológica e Cursos de Capacitação
Profissional Ltda - ME – Vigência: a partir de 05/07/2018. Foro: Belo
Horizonte/MG. Data: 28/09/2018. Signatários: Ten Cel PM Adriano
Ribeiro de Freitas e contratado/credenciado.
15ª RPM – Teófilo Otoni
Resumo do Primeiro Termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de assistência à saúde. Partes: O IPSM, por meio do Cel PM Sérvio Túlio Mariano Salazar, Cmte da 15ª RPM (delegação pela Portaria
DG 306/2012 – IPSM), e prestador de assistência à saúde na região de
Teófilo Otoni/MG. Espécie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM. Pagamento: via SIMG, conforme faturas de serviços/
bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação
por 12(doze) meses ao contrato nº 292/2013 – Med Imagem Serviços
Médicos – Vigência: a partir de 30/07/2018. Foro: Belo Horizonte/MG.
Data: 28/09/2018. Signatários: Cel PM Sérvio Túlio Mariano Salazar e
contratado/credenciado.
Resumo do contrato de prestação de serviço de assistência à saúde. Partes: O IPSM, por meio do Cel PM Sérvio Túlio Mariano Salazar, Cmte
da 15ª RPM (delegação pela Portaria DG 306/2012 – IPSM), e prestador de serviços de assistência à saúde na região de Teófilo Otoni/MG.
Espécie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme Tabela do PAS
(US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM. Pagamento: via SIMG, conforme faturas de serviços/bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária:
**Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde aos beneficiários do IPSM, através do seguinte contratado-credenciado: Cont. nº
496/2018 – Associação Hospitalar Nossa Senhora dos Anjos - Vigência: 30/07/2018 a 30/07/2023. Foro: Belo Horizonte. Data: 28/09/2018.
Signatários: Cel PM Sérvio Túlio Mariano Salazar e contratadocredenciado.
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RESUMO DE HABILITADOS
IPSM
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 666/2018 - DG/IPSM), cumprindo o disposto no
subitem 9.2 do Edital de Credenciamento nº 02/2018, divulga a relação
de prestadores HABILITADOS em credenciar-se no Sistema de Saúde
da PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito das regiões da Polícia Militar/
MG. Data: 28/09/2018.
RMBH
Município
Interessado
Categoria
Caeté
Sigmamed Serviços Médicos LTDA Clínica Medica
11ª RPM – Montes Claros
Município
Interessado
Categoria
Odontológica Sousa Clínica Odontológica
Brasília de Minas Clínica
e Escobar LTDA- ME
17ª RPM – 20º BPM – Pouso Alegre
O Ten Cel PM Luciano Washington Vivas, Cmte do 20º BPM (delegação Portaria nº 306/2012 – DG/IPSM), cumprindo o disposto no
subitem 7.5 do Edital de Credenciamento nº 01/2018, divulga os prestadores HABILITADOS em credenciar-se no Sistema de Saúde da
PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito do 20º BPM. Data: 28/09/2018
Município
Interessado
Categoria
Maura Cleivane Marques San- Dentista Clínico Geral
Careaçu
tos Martins
Pouso Alegre Fábio de Oliveira Pereira
Dentista Clínico Geral
17ª RPM – 59º BPM – Extrema
O Ten Cel PM Robison de Andrade Santos, Cmte do 59º BPM (delegação Portaria nº 306/2012 – DG/IPSM), cumprindo o disposto no
subitem 7.5 do Edital de Credenciamento nº 01/2018, divulga o prestador HABILITADO em credenciar-se no Sistema de Saúde da PMMGCBMMG-IPSM no âmbito do 59º BPM. Data: 28/09/2018
Município
Interessado
Categoria
Camanducaia
Maurício Ferreira Santos
Prótese Dentária
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Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Minas Gerais
- ABM- RESUMO DE TERMO ADITIVO.
Partes: CBMMG X Copiadora Top Center Comercio Ltda-EPP. Espécie: 2º Aditamento ao Contrato nº 9078177/2016. Objeto: Cláusula Primeira: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato com a inclusão de
uma impressora multifucional. Cláusula Segunda: Acrescimo de uma
impressora multifuncional. Cláusula Terceira: Do valor do contrato que
passa de R$ 9.819,96 para R$ 11.001,96. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Belo Horizonte, 21 de setembro de 2018. Signatários:
Andiara Beatriz Ribeiro Miranda, Capitão BM, Ordenadora de Despesas Suplente da ABM e Ernani Rosa, Representante Legal.
- ABM - RESUMO DO CONTRATO Nº 9196802/2018 - ABM da
Cotação Eletrônica n° 1401460 000025/2018. Partes: CBMMG X
ALETHOS – Dedetizadora Soluções Em Pragas Urbanas Ltda - ME.
Objeto: Seis Serviços Especializados em Desinsetização, Dedetização
e Desratização para Pragas Diversas, em Especial Escorpiões. Valor:
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Dotação Orçamentária: 1401.
06.128.080.4396.0001.3.3.90.39.61.53.1.0. Vigência: 12 (doze) meses
a partir da data de publicação. Foro: Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte, 28 de setembro de 2018. Signatários: Andiara Beatriz Ribeiro
Miranda, Capitão BM e Vander Anastácio.
- BOA- EXTRATO DO CONTRATO Nº 9196808/2018 de Serviço,
firmado entre o Estado De Minas Gerais por meio do CBMMG e o
fornecedor 16.551.358/0001-42 - Somar Servicos Eireli, Processo de
compra nº 1401608 000003/2018, Pregão eletrônico. Objeto: Conservação e limpeza com Entrega de Material de Limpeza. Valor total: R$
100.379,98. Vigência: 12 meses, de 03/10/2018 a 02/10/2019. Dotação
Orçamentária nº: 1401.06.182.080.4473.0001.339037.01.0.53.1. Assinatura: 28/09/2018. Signatários: pela contratada Karine Hirle Vieira;
Sócio/Administrador, pela contratante Alexandre Gomes Rodrigues;
Ordenador de Despesas.
- CSM - AVISO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO nº
15/2018- referente a nota de empenho nº 012/2018, em desfavor da
empresa Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A. O Ordenador
de Despesas do CSM em observância aos princípios que norteiam a
Administração Pública e ditames legais, torna público que acolheu a
defesa da contratada apresentada nos autos do PAP nº 15/2018, portanto, decidiu por arquivar o presente procedimento, nos termos do
Decreto Estadual 45902/2012. A íntegra dos autos processuais encontra-se na Seção Fiscalização e Controle do CSM, situada a Rua vinte
e seis, nº 12, Bairro Tropical, Contagem, 27 de setembro de 2018. (a)
Paulo Giovani Parreira, Ten Cel BM, Ordenador de Despesas.
-DLF - RESUMO DO 18° TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS – ARP nº 407/17 do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços nº 407/17. Cláusula Primeira: altera a Cláusula Quarta da ARP
n° 407/17, incluindo como carona ao aludido Registro de Preços o
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará para os seguinte lotes:
200 (duzentas) unidades do Lote 24 – Saco para cadáver, com valor
unitário de R$ 57,00 (Cinquenta e Sete Reais), perfazendo o valor total
de R$ 11.400,00 (Onze Mil e Quatrocentos Reais); 60 (sessenta) unidades do Lote 32 – Alavanca tipo Hooligan, com valor unitário de 500,00
(Quinhentos Reais), perfazendo o valor total de R$ 30.000,00 (Trinta
Mil Reais), finalizando um somatório de R$ 41.400,00 (Quarenta e Um
Mil e Quatrocentos Reais), adjudicados à empresa Multstock LTDAEPP. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Foro: Belo Horizonte, 28 de setembro de 2018. Signatários: Erlon Dias do Nascimento
Botelho, Coronel BM/Gestor x Heraldo Maia Pacheco, Coronel/ Cmt
Geral do CBMCE/Órgão Carona.
-3º COB - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1401189000014/2018 – 3º
COB. O Ordenador de Despesas do 3º COB torna público que estará
recebendo propostas paracontratação de empresa para a execução de
serviços de reparo e adaptação do cercamento e acessos da sede do
4º Batalhão de Bombeiro Militar,na modalidade pregão eletrônico,
conforme especificações detalhadas no Anexo I, do Edital. A Sessão
Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 09:00 h do dia 15 de outubro 2018, no Portal de Compras do Estado. A íntegra do edital e outras
informações poderão ser obtidas na seção de Licitação do 3º COB, à rua
Tenente Guimarães, nº 535, Bairro Nova Era, Juiz de Fora/MG, através
do telefone (32) 4009-9873 e o edital no site:www.compras.mg.gov.br.
Juiz de Fora, 28Set2018.Valdone Ferreira Aguiar, Capitão BM.
- 6º COB - RESUMO DE CONTRATO 02/2018 -Pregão Eletrônico
nº 1402007000002/2018. Partes CBMMG x Conservadora Fernandes
Ltda - ME. Objeto: Prestação de serviço de conservação, higienização
e limpeza das estruturasfísicasda sede do 9º BBM e sede da 1ª Cia/9º
BBM -Valor Global: R$ 170.000,00 – Dotação orçamentária 140106
18208044730001339037012710 -14011030208020920001339037014
910 -14010618208044730001339037015310. Vigência 28/09/2018 a
27/09/2019. Foro: Belo Horizonte. Poços de Caldas, 28 de setembro
de 2018. Signatários: Cap BM Geraldo Aparecido Coelho e Eduardo
Luiz Pereira.
-6º BBM - RESUMO DE TERMO ADITIVO. Partes: O CBMMG e a
Prefeitura Municipal de Resplendor. Espécie: 1º Termo aditivo ao Convênio 01/2017. Objeto: Alteração da clausula 5ª do convênio com prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, no município
de Resplendor. Vigência: 30/09/2018 a 29/09/2019. As demais cláusulas permanecem inalteradas. Governador Valadares, 27 de setembro de
2018. Signatários: Luciano Barbosa de Souza, Maj BM, Cmt 6º BBM e
Diogo Scrabelli Júnior, Pref. Municipal de Resplendor.
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Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais
Academia de Polícia Civil
CONCURSO PÚBLICO - PROVIMENTO 2014-1
INVESTIGADOR DE POLÍCIA I – EDITAL 01/14
Portaria nº 132/DRS/ACADEPOL/PCMG/2018
A Diretora da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, cumprindo decisão judicial exarada nos autos
do processo nº 9056565.86.2018.8.13.0024, convoca o candidato Hudson Renato da Silva, inscrição nº 44847-8, para a Avaliação Psicológica
do Concurso Público visando o Provimento de vagas para o cargo na
inicial da série de níveis da carreira de Investigador de Polícia I, de
caráter eliminatório, que será realizada em Belo Horizonte, conforme
se segue:
Data: 16 de outubro de 2018, 8 horas
Clínica: CLINESP – Clínica Especializada Ltda.
Rua Piauí, 953, Bairro Funcionários,
Belo Horizonte/MG
Observações:
A Avaliação Psicológica é de caráter eliminatório.
O candidato deverá comparecer ao local da Avaliação especificada
nesta Portaria, com 1 (uma) hora de antecedência do horário fixado
para seu início.
O ingresso nos locais de exame, só será permitido dentro do horário
estabelecido, ao candidato que portar documento oficial de identidade.
O candidato deverá levar, ainda, caneta esferográfica (tinta azul ou
preta) e 2 (dois) lápis pretos n.º 2.
Aconselha-se ao candidato que se apresente descansado e alimentado,
não ingerir bebidas alcóolicas e trajar roupas confortáveis, exceto
shorts, bermudas e camisetas.
O candidato que deixar de comparecer à realização da Avaliação Psicológica no dia e horário determinados nesta Portaria, será eliminado
do Concurso Público.
Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para a Avaliação
Psicológica, nem realização desta fora dos horários e locais marcados
para todos os candidatos convocados previamente no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 28
de setembro de 2018.
Ana Cláudia Oliveira Perry
Delegada-Geral de Polícia
Diretora da Academia de Polícia Civil/MG
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