
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Termo de Abertura PMMG/DAL/CAA-HC nº. 14569466/2020
Belo Horizonte, 21 de maio de 2020.

  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

 

1. Setor solicitante Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais

2. Descrição do produto/serviço
Registro de Preços para aquisição eventual e futura de ANTISSÉPTICOS para o Hospital Campanha de
Minas Gerais, conforme Padronização de Materiais elaborada pela equipe técnica do Hospital da
Polícia Militar e e aprovada pela Diretoria Técnica do Hospital de Campanha de MG (14481638).

3. Sugestão de tipo de processo

Dispensa de Licitação para Registro de Preços

Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06fev2020  e alteração realizada pela MP n° 951, de
15abr2020, combinado com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 abr2020, art. 4º do Decreto
Estadual nº 47.891/2020, a Lei Federal nº 8.666, de 21jun1993 e com o art. 3º do Decreto
Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em
saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral
respiratória - COVID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2

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

    5. Endereço para entrega /
execução Avenida Amazonas, nº 6.200, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG.

     6. Prazo para entrega / execução Até 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

     7. Justificativa Atender a demanda do Hospital Campanha de Minas Gerais.

     8. Disponibilidade Orçamentária
(Dotação)

Segundo o art. 22 do Decreto Estadual n° 46.311, de 16set2013: "Por não gerar compromisso de
contratação, a realização de licitação para registro de preços independe de previsão orçamentária."

     9. Membros técnicos

1° Ten PM QOS Tatiana Caroline S. Bossert - HPM

2° Ten PM QOS Andreza Raquel Vitor Lopes- HPM

2° Ten PM QOS Bruno Luiz Trindade Paulino- HPM

2° Ten PM QOS Gabriela Aires Martins Romano- HPM

2° Ten PM QOS Marcela de Moura Garcia B. Dutra- HPM

     10. Haverá amostra Não houve necessidade. Avaliação técnica realizada através de catálogos, manuais e fichas técnicas
dos produtos.

 
JANAÍNA MARTINS BRETAS, 2° TEN PM QOS

N° 166.436-6
 

DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES, 1º Ten PM QOS
Nº 143.212-9

 
WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, Major PM

ORDENADOR DE DESPESAS
 

Documento assinado eletronicamente por Janaina Martins Bretas, Servidora, em
16/06/2020, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 22/06/2020, às 15:38, 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 Daniela Santos Angonesi Mendes, Tenente
PM, em 23/06/2020, às 08:14, 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
14569466 e o código CRC AAA0661B.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 14569466
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

Versão v.20.08.2019.

TERMO DE REFERÊNCIA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

PLANEJAMENTO 003/2020 - CAA/HC

 

DATA ÓRGÃO GERENCIADOR
08/05/2020 POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CAA-HC

 

1. DO OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a aquisição, futura e eventual, de
ANTISSÉPTICOS para abastecer os órgãos participantes deste Registro de Preços, em face
do aumento da demanda de atendimento de pacientes acometidos pela COVID -19, conforme
especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
 

Sequência ITEM -
SIAD ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UNIDADE PMMG

HCAMP
PCMMG

HPC
PCMG

ALMOX.
PBH
HOB TOTAL

1 1669460

ALCOOL ETILICO HIDRATADO
ASPECTO FISICO: SOLUCAO
AQUOSA; GRAU INPM: 70;
GRAU GL: 77;
APRESENTACAO:
ALMOTOLIA 100 ML

FRASCO 51.598   103.600155.198

2 1669664

ALCOOL ETILICO HIDRATADO
ASPECTO FISICO: SOLUCAO
AQUOSA; GRAU INPM: 70;
GRAU GL: 77;
APRESENTACAO:
ALMOTOLIA 250 ML;

FRASCO 75.874 680 20800  97.354

3 1529803

CLOREXIDINA - PRINCIPIO
ATIVO: CLOREXIDINA,
DIGLICONATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:
0,5%; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO
ALCOOLICA;
APRESENTACAO: FRASCO
ALMOTOLIA 100 ML;
COMPONENTE: .;

FRASCO 36.083    36.083

CLOREXIDINA - PRINCIPIO
ATIVO: CLOREXIDINA,
DIGLICONATO;
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4 1519395
CONCENTRACAO/DOSAGEM:
2%; FORMA FARMACEUTICA:
SOLUCAO DEGERMANTE;
APRESENTACAO: FRASCO
ALMOTOLIA 100 ML;
COMPONENTE: .;;

FRASCO 53.418 40   53.458

5 1669710

CLOREXIDINA - PRINCIPIO
ATIVO: CLOREXIDINA,
GLUCONATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:
2%; FORMA FARMACEUTICA:
SOLUCAO AQUOSA;
APRESENTACAO: FRASCO
100 ML; COMPONENTE

FRASCO 13.204    13.204

6 1564579

DETERGENTE NEUTRO -
IDENTIFICACAO: NEUTRO,
INCOLOR, SEM FRAGANCIA, ;
PH: PURO
ENTRE 6,5 A 7,5;
DENSIDADE: A 22 GRAU C
(G/CM3) 1,010 a 1,030;

Complementação:
DETERGENTE NEUTRO COM
FORMACAO DE ESPUMA,
CONTENDO MISTURA DE
TENSOATI
VOS ANIONICOS,
TENSOATIVOS NAO IONICO E
GLICERINA, ESPECIFICO
PARA LI
MPEZA DE INSTRUMENTAIS
E MATERIAIS MEDICOS
HOSPITALARES, CUBAS,
COMADR
ES E SUPERFICIES,
CONCENTRACAO DE USO
MINIMA DE 2,5%.

FRASCO
5 LITRO 329 40   369

7 1529757

IODO POLIVINILPIRROLIDONA
- PRINCIPIO ATIVO: IODO
POLIVINILPIRROLIDONA;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:
10%; EQUIVALENCIA: 1% DE
IODO ATIVO; FORMA
FARMACEUTICA: TINTURA;
APRESENTACAO:
ALMOTOLIA 100 ML;
COMPONENTE: .;

FRASCO 11.909    11.909

8 1529773

IODO POLIVINILPIRROLIDONA
- PRINCIPIO ATIVO: IODO
POLIVINILPIRROLIDONA;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:
10%; EQUIVALENCIA: 1% DE
IODO ATIVO; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO
DEGERMANTE;
APRESENTACAO:
ALMOTOLIA 100 ML;
COMPONENTE:
DISPENSADOR;

FRASCO 13.018    13.018
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9 1529790

IODO POLIVINILPIRROLIDONA
- PRINCIPIO ATIVO: IODO
POLIVINILPIRROLIDONA;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:
10%; EQUIVALENCIA: 1% DE
IODO ATIVO; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO
TOPICA; APRESENTACAO:
ALMOTOLIA 100 ML;
COMPONENTE: .;

FRASCO 8.473    8.473

10 1609378

QUATERNARIO DE AMONIA -
ASPECTO: SOLUCAO
AQUOSA; CONCENTRACAO:
5ª GERACAO; UTILIZACAO:
LIMPEZA E DESINFECCAO
EM AMBIENTE HOSPITALAR;

Complementação:
QUATERNARIO DE AMONIO,
SOLUCAO AQUOSA DE
QUINTA GERACAO. PARA
LIMPEZA E DESINFECCAO
DE SUPERFICIES FIXAS E
ARTIGOS NAO CRITICOS
BIODEGRADAVEIS, ATOXICO
PARA RECEM NASCIDOS E
ADULTOS. PRONTO PARA
USO, EM FRASCO ORIGINAL
COM GATILHO BORIFICADOR,
SEM ALCOOL, SEM
FRAGRANCIA, SEM
ENXAGUE. NAO CORROSIVO,
COMPATIVEL COM
POLIMEROS E METAIS.ACAO
EFETIVA CONTRA
SALMONELLA SP,
STAPHILOCOCCUS AUREUS,
PSEUDOMONAS  SP,
KLEBSIELLA SP,
ENTEROCOCCUS SP,
ACINETOBACTER SP,
VIRUCIDA CONTRA VIRUS 
LIPOFILICOS OU
ENVELOPADOS E
FUNGICIDA CONTRA
CANDIDA SP.

FRASCO 15.236    15.236

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:
Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020 (13568953), que declara

situação de emergência em Saúde Pública no Estado e dispõe sobre medidas de prevenção
ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo do Estado
de Minas Gerais em função da pandemia mundial de doença infecciosa viral respiratória
causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a necessidade do emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, em
observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020 (13568952), bem como o Decreto n.
47.891 de 20 de março de 2020 (13568954) e a Resolução 5.529 de 25 de março de 2020
(13568955), da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que reconhecem o estado de
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calamidade pública decorrente da pandemia, faz-se necessária o registro de preço o de
instrumentos e mobiliários que garantam estrutura física e ferramentas para aos profissionais de
saúde prestarem os serviços necessários aos pacientes que serão atendidos no Hospital de
Campanha de Minas Gerais. Atende ainda às demandas de antissépticos, relacionadas à
pandemia, da Polícia Civil de Minas Gerais e do Hospital Metropolitano Odilon Behrens.

Diante de gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, sendo que em
11/05/2020, há mais 2.500.000 de pessoas com infecção ativa, somando quase 300.000
mortes. No Brasil, já são mais de 90.000 casos, com mais de 10.000 mortos confirmados, e
uma previsão de crescimento exponencial ao longo dos meses de maio de 2020. Tal situação
levou o governo do estado de Minas Gerais a implantar um Hospital de Campanha para
complementar a capacidade de atendimento da rede SUS, visando atender a população do
estado de Minas Gerais, diante da previsão de possível colapso do sistema público de saúde
em face do aumento da demanda de atendimento de pacientes acometidos pela COVID -19.

A contratação contemplará entrega parcelada, com a primeira parcela com
entrega para equipar minimamente o Hospital de Campanha a fim de dar início às suas
atividade, garantindo então a estrutura hospitalar para atendimento dos pacientes acometidos
pelo COVID-19. As demais parcelas serão agendadas conforme demanda decorrente da
evolução da epidemia e da capacidade de atendimento do Hospital de Campanha que tem
previsão para alcançar a capacidade de acomodação de até 768 leitos da unidade hospitalar e
180 leitos de UTI.

O objeto do presente Termo de Referência contempla o fornecimento de
antissépticos essenciais para prestação de serviços de saúde, especialmente em um cenário
de pandemia de uma doença infectocontagiosa. A debilidade clinica de pacientes internados e
o ambiente hospitalar favorecem a propagação de infecções, o emprego de antissépticos e
saneantes é uma das ações que tem por finalidade evitar a propagação de doenças infeciosas
relacionadas a assistência à saúde em um ambiente hospitalar.  A sistematização de seu
emprego faz parte das ações dos Programas de Controle de Infecções Hospitalares, previsto
no ordenamento jurídico que fornece diretrizes para a assistência à saúde.

A demanda esperada para o Hospital de Campanha foi projetada com base no
histórico de consumo do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, realizada as devidas
adequações em função dos respectivos números de leito.

 

3. DA PESQUISA DE PREÇO
O primeiro pedido de orçamentos, realizado no dia 11 de maio de 2020, foi

enviado para mais de duzentos fornecedores, cujos os e-mail constavam cadastrados na caixa
administrativa do Hospital de Campanha. A maioria deles não retornaram à solicitação, outros
responderam com negativas (14664466) que remetiam a indisponibilidade do produto no
momento ou desinteresse em participar de processos que demandassem entrega parcelada de
produtos.

Como os orçamentos recebidos, dentro do prazo estipulado, foram insuficientes
para avaliação do preço de mercado dos itens cotados, no dia 13 de maio de 2020 nova
solicitação de orçamento foi enviada para todos os fornecedores do sudeste do Brasil que se
cadastraram na categoria “Produtos Químicos e Desinfetantes” da plataforma Produtos ao
Alcance de Todos, criada pelo Ministério da Defesa como estratégia para encontrar empresas
aptas a fornecer insumos de saúde durante a pandemia de Coronavírus.

Ainda assim, os orçamentos recebidos não foram suficientes. Através do
Cadastro de Fornecedores no Portal Compras buscamos os contatos de e-mail de todos os
fornecedores que participaram do planejamento 248/2019, da SEPLAG, que deu origem ao RP
275/2019, cujo o objeto são antissépticos e saneantes e no dia 19 de maio enviamos a eles
uma solicitação de orçamento.

Findo o prazo desta terceira tentativa de cotação, metade dos produtos do termo
de referência ainda tinha pendência de pelo menos um orçamento, para finalização do
processo. Buscamos no Portal Compras outras atas de pregão referente a planejamentos cujo
objeto também era antissépticos e saneantes, mesmo que estas não se encontrassem vigentes.
Desta forma, encontramos mais nove fornecedores que haviam participado dos planejamentos
449/2018 (FHEMIG) e 116/2018 (SEPLAG), e procedemos, no dia 21 de maio de 2020, o envio
da solicitação de orçamento a eles.
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No dia 22 de maio de 2020, novas solicitações orçamentos foram enviadas a
todos os fornecedores que participaram dos processo para registro de preço de antissépticos
identificados no Portal Compras. Todos os e-mails com pedidos de cotação enviados aos
fornecedores, conforme mencionada, estão anexo a este processo (14731279).

Para todos os itens orçados, foi realizada pesquisa de Registro de Preço vigente
no Portal Compras a fim de avaliar, junto ao gestor, possibilidade de concessão de aumento de
cota para atendimento da demanda estimada do Hospital de Campanha e também balizar as
propostas comerciais recebidas  neste cenário, visto que trata-se de uma linha de produtos que
teve seu padrão de consumo afetado pela dinâmica da pandemia, o que poderia implicar em
grandes oscilações em seus respectivos preços de mercado. Estas informações foram
incluídas na planilha de orçamentos (14858393), na qual se verificou que as melhores propostas
obtidas para os itens cotados teve oscilação de preço, em relação às Atas de Registro de
Preço firmadas em 2019, que variaram de + 63% a - 62%. A Solução Alcoólica de Clorexidina
0,5% -100 mL (SIAD 1529803), cujo preço registrado em 2019 foi de R$ 1,13, foi o produto que
apresentou maior variação de preço, tendo sua melhor oferta fechada em R$ 1,84.

 Na impossibilidade de aguardar novas manifestações de fornecedores, foram
solicitadas as documentações técnicas das melhores ofertas de preço, conforme consta neste
termo de referência, mesmo dos itens para os quais tivemos apenas duas cotações. 

Notou-se que apesar de existirem cinco orçamentos para o Quaternário de
Amônio (SIAD 1609378) havia muita discrepância entre seus valores. A melhor oferta vinha da
proposta da Now Química (R$ 9,50/Frasco 750 mL), empresa que também é detentora do
Registro de Preço deste item no RP 275/2019, gerido pela SEPLAG. O valor da oferta do
segundo colocado era quase três vezes maior do que esta proposta (R$ 25,07). Contudo,
durante a qualificação técnica foi detectado que o produto ofertado pela Now Química não
dispunha de Laudo de Comprovação de atividade virucida, conforme requerido neste termo de
Referência o que resultou na desclassificação da proposta do fornecedor. Diante das
circunstâncias atuais de enfrentamento de uma pandemia causada por vírus envelopado e
considerando a finalidade desta aquisição, este requisito técnico é de extrema relevância. Por
este motivo, apesar da diferença de valores das ofertas, o segundo colocado foi chamado para
negociação. Embora não tenha sido possível alcançar o valor da proposta do primeiro
colocado, conseguimos que a Nacional reduzisse em 24% o preço originalmente proposto,
tendo o lote sido fechado, após qualificação técnica, no valor unitário de R$ 19,00.

O Detergente Neutro (SIAD 1564579) também apresentou ofertas muito
discrepantes entre si. As duas melhores propostas, inclusive, correspondia a menos da metade
do valor registrado na última ARP que consta no SIRP. Todavia a proposta do primeiro
colocado também foi reprovada na qualificação técnica, uma vez que o produto ofertado não
continha  glicerina em sua composição, conforme exigido na especificação técnica do produto
neste Termo de Referência.  A proposta do segundo colocado também foi reprovada na
qualificação técnica, uma vez que o proponente não dispunha de Alvará Sanitário e Autorização
de Funcionamento expedida pela ANVISA. Embora o fornecedor tenha afirmado que por se
tratar de empresa distribuidora de domissanitário seriam dispensados de tais documentos, a
equipe técnica observou que a Lei Estadual 13.317/1999 e a Lei Municipal 7.031/1996, nos
artigos 82 e 18, respectivamente, consideram que os estabelecimentos de distribuição de
domissanitário são serviços de interesse da saúde, portanto, sujeito à fiscalização sanitária e
expedição de alvará sanitário. Além disso, a RDC 14/2014 da ANVISA, em seu artigo 3º exige
a autorização de funcionamento para distribuidoras de saneantes. Ainda assim, o valor do
terceiro colocado foi quase 50% mais barato do que aquele que foi registrado no RP 346/2018
(encerrado).

Após a aprovação técnica das propostas e conferência de documentos pelos
membros técnicos designados (14901995), os fornecedores com melhores preços ofertados
que atendiam os requisitos deste Termo de Referência, conforme propostas comerciais
(14859611, 14859774, 14859792, 14861341), foram convidados a assinar a Ata de Registro
de Preço.

 

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
A adoção da Dispensa de Licitação justifica-se com base no art. 4º da Lei

Federal nº 13.979, de 2020.

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

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

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

A utilização do Sistema de Registro de Preços é autorizada pela alteração
realizada no artigo 4° dessa mesma Lei pela Medida Provisória nº 951, de 15 de abril de 2020,
acrescentando a seguinte redação:

"§ 4º  Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando
se tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o
sistema de registro de preços, de que trata o inciso II do caput do art. 15
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado."

§ 5º Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente
federativo poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de preços.

§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo,
contado da data de divulgação da intenção de registro de preço, entre dois
e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem
interesse em participar do sistema de registro de preços nos termos do
disposto no § 4º e no § 5º.

No Caso, do Estado de Minas Gerias o Registro de Preço é
regulamentado através do Decreto nº 46.311, de 16 de setembro de 2013,
o qual irá balizar o presente, observando a compatibilidade com o previsto
na Lei Federal nº 13.979/2020.

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

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

I - ocorrência de situação de emergência;

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

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

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

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

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e
respeitados, atendendo a todos os normativos pertinentes à matéria da contratação.
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5. PROPOSTA COMERCIAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.1. As propostas comerciais do fornecedor deverão mencionar explicitamente:

5.1.1. O preço unitário e global para cada item;

5.1.2. A MARCA e o MODELO do produto ofertado;

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

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

5.1.5. Nome do fabricante;

5.1.6. Número de unidades por embalagem;

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5.2. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão
suas propostas conforme as disposições contidas no subitem 5.5.

5.5.3. O disposto no subitem 5.5 não se aplica aos contribuintes mineiros
optantes pelo regime do Simples Nacional.

5.6. Junto com a proposta comercial, o contratado deverá apresentar os
seguintes documentos, conforme legislação vigente:

5.6.1. A l v a r á sanitário (ou Licença sanitária / Licença de
Funcionamento) da empresa licitante, expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária
do Estado ou Município, da sede do LICITANTE;

5.6.2. Autorização de Funcionamento Comum expedida pela ANVISA –
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

5.6.2.1.  A Autorização de Funcionamento Comum expedida pela ANVISA
abrange matriz e filiais.

5.6.3. Certificado de Regularidade do profissional responsável técnico
da proponente, emitido pelo conselho de classe.

5.6.4. 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);

5.6.4.1. Caso o registro esteja vencido deve ser apresentada
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Comprovação de Registro ou cópia da publicação no “DOU”, acompanhado do
pedido de revalidação e formulários “FP 1” e “FP 2”, devidamente protocolado
junto à ANVISA, requerido com antecedência máxima de doze meses e mínima
de seis meses da data de vencimento do registro.

5.6.4.2. Em caso de produto dispensando da obrigatoriedade de registro
ou notificação, as empresas devem apresentar documento oficial apto a
comprovar a dispensa do registro.

5.6.4.3. Os produtos correlacionados considerados MEDICAMENTOS DE
NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA, devem adotar em sua rotulagem os dizeres:
“Medicamento de Notificação Simplificada, conforme RDC n. 199 de 2006”.

5.6.5. Cópia dos rótulos dos produtos ou bulas, quando aplicável,
acompanhados dos folhetos ou prospectos com informações técnicas dos
produtos;
5.6.6. Versão mais recente da Ficha de Informação de Segurança de
Produtos (FISPQ) de cada produto ofertado, com informações relevantes quanto à
saúde, segurança e meio ambiente;

5.6.7. Os saneantes deverão ser acompanhados dos laudos de eficácia
microbiológica de acordo com o uso proposto, emitidos por laboratórios
acreditados.

5.6.7.1. Para os itens considerados produtos com ação antimicrobiana
utilizados em superfícies fixas e artigos não críticos (desinfetantes de baixo
nível) deverão apresentar Laudo de Eficácia Microbiológica frente aos
microrganismos: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis e
Pseudomonas aeruginosa, conforme disposto na RDC n. 14 de 28/2/2007.

5.6.7.2. Os produtos com ação antimicrobiana utilizados em artigos
críticos e semicríticos deverão apresentar Laudo de Eficácia Microbiológica, de
acordo com o espectro de ação, conforme disposto na RDC n. 35 de
16/8/2010:

5.6.7.2.1. Os Desinfetantes de Nível Intermediário devem apresentar
laudo de comprovação de eficácia frente aos seguintes microrganismos:
Staphylococcus aureus, Salmonela choleraesuis, Escherichia coli,
Pseudomona aeruginosa, Trichophyton mentagrophytes, Candida
albicans, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium bovis (BCG);

5.6.7.2.2. Desinfetantes de Alto Nível devem apresentar comprovação
de eficácia frente aos seguintes microrganismos: Staphylococcus aureus,
Salmonela choleraesuis, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa,
Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans, Mycobacterium
smegmatis Mycobacterium bovis (BCG), Mycobacterium massiliense,
Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes;

5.6.7.2.3. Os Esterilizantes devem apresentar comprovação de
eficácia frente aos seguintes microrganismos: Bacillus subtilis (ação
esterilizante), Clostridium sporogenes (ação esterilizante), Mycobacterium
massiliense.

5.6.7.3. Outros testes de Avaliação Toxicológica complementares poderão
ser solicitados, quando julgado necessário, de modo a subsidiar a avaliação do
produto.

5.6.7.4. Devem ser informadas as condições de armazenamento, bem
como os testes e análises a serem realizados pelo usuário para verificar que a
qualidade/
efetividade do produto se mantém durante a sua utilização, com sessão não
onerosa dos dispositivos de monitorização.

5.6.7.5. Devem ser informadas as recomendações de EPI (Equipamento
de Proteção Individual) e de EPC (Equipamento de Proteção Coletiva), quando
for o caso.

5.6.7.6. As embalagens e tampas dos produtos com ação antimicrobiana
devem ser resistentes, em todas as suas partes, a fim de manter as
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propriedades do produto e impedir rupturas e perdas durante o transporte,
manipulação e armazenamento.

5.6.7.7. A empresa vencedora deverá ministrar treinamento prático aos
usuários do produto, caso seja identificada a necessidade pelo setor usuário.

5.6.7.8. A empresa deverá declarar que se responsabilizará pela troca
dos produtos que, dentro do prazo de validade e em condições normais de
estocagem, se deteriorem ou perderem suas características. Neste caso, o
prazo para troca do produto é de até 10 dias.

5.6.7.9. As exigências contidas nos itens acima atendem às formuladas
pela Lei Federal nº 6.360 de 23.09.76; Decreto Federal nº 8.077 de 14.08.13,
Lei Federal nº 9.782 de 29.01.99; Lei Estadual nº 13.317 de 24.09.99; Lei
Federal nº 6.437 de 20.08.1977; Portaria Federal nº 2.814/GM; de 29.05.98,
RDC nº 10, de 21 de março de 2011; Portaria nº 3.765 de 20.10.98 do
Ministério da Saúde, RDC nº 16, de 1º de abril de 2014, Portaria ANVISA nº
646 de 09.12.04; RDC nº 27 de 30.03.07 ANVISA; RDC nº175 de 21.09.2006
ANVISA; RDC nº219 de 02.08.2002 ANVISA; RDC nº109 de 06.09.2016
ANVISA ;RDC nº55 de 14.11.2012 ANVISA; RDC nº14 de 28.02.2007 ANVISA;
Medida Provisória nº 2.190-34/01; Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015;
Portaria do Ministério da Saúde nº 6 de 29.01.99 e suas atualizações; RDC nº
03, de 27 de janeiro de 2014; RDC nº 34, de 16 de agosto de 2010; RDC nº 47,
de 25 de outubro de 2013; RDC nº 42, de 09 de janeiro de 2009; RDC nº 59, de
17 de dezembro de 2010 e suas atualizações, não excluindo o cumprimento de
determinações estabelecidas em legislação específicas vigentes.

 

6. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
6.1. Prazo de Entrega: 

6.1.1. A entrega será parcelada conforme o cronograma de ativação
dos leitos no Hospital de Campanha de acordo com a evolução da pandemia, dentro
do período de vigência do contrato.

6.1.2. A entrega da primeira parcela será realizada em até 10 dias mediante
recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento
equivalente, nos termos da proposta comercial e também em função de negociação
realizada junto às empresas com melhores propostas.

6.1.3. As demais parcelas serão entregues em até 15 dias contados a partir
do recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento
equivalente, ou conforme negociação com a contratada.

 

 

6.2. Do Local e Horário de Entrega:
6.2.1. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAS - PMMG

6.2.1.1. Os produtos deverão ser entregues no seguinte endereço:
Hospital de Campanha de Minas Gerais –  CNPJ: 16.695.025/0001-97,
localizado na Avenida Amazonas, 6455 – Bairro: Gameleira – Belo Horizonte /
MG – CEP: 30.510-900. Contato: (31) 2123-1106 ou (31) 2123-1081, no
horário de 07h00min as 17h00min de segunda a sexta-feira, mediante
agendamento prévio.

6.2.2. POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

6.2.2.1. Hospital da Polícia Civil de Minas Gerais - HPC - Rua Bernardo
Guimarães , nº 1280 - Bairro Funcionários. Belo Horizonte - MG, no horário das
8 horas às 12 horas de segunda a sexta-feira. na Nota Fiscal deverá constar o
CNPJ 18.715.532.0001/70.

6.2.2.2. Almoxarifado - Rua Tenente Brito Melo, nº 98 - bairro Barro
Preto. Belo Horizonte – MG.

6.2.3. HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
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6.2.3.1. Os produtos deverão ser entregues no seguinte endereço: Av.
José Bonifácio, s/n - Bairro São Cristovão. Belo Horizonte - MG.

 

 

6.3. Condições de recebimento:
6.3.1. Os produtos serão recebidos:

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

6.3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 1 (um) dia útil,
contados a partir do recebimento provisório.

6.3.2. O descarregamento do produto ficará a cargo da contratada quando da
chegada da carga ao local de entrega.

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

 

7. DO PAGAMENTO:
7.1. CONDIÇÃO E PRAZO DE PAGAMENTO

7.2. O pagamento do pedido de compras 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 10 (dez) dias corridos a partir da data da entrega, com
base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE,
em função da urgência e da excepcionalidade que esta aquisição requer, para
enfrentamento da pandemia mundial de COVID-19, coronavírus.

7.3. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do objeto deste contrato, o
prazo de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela contratada.

7.4. Deverá a contratada emitir nota fiscal com o CNPJ idêntico ao apresentado
na proposta comercial e consequentemente lançado na nota de empenho.

7.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o
pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro-rata temporis” do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

7.6. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da
contratada, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida
atualização financeira.

 

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

9.1.1. O  CAA-HC designará um de seus funcionários e com o apoio dos
Engenheiros especialistas e Técnicos do Hospital de Campanha, para a fiscalização
e 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;

9.1.2. A forma como se dará a substituição do Fiscal de contrato em caso de
férias, licenças médicas e demais impedimentos legais do titular de cada função,
será regulado por meio de ato administrativo próprio, a ser assinado pelo Chefe do
CAA-HC;

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 do Termo de
Referência e da proposta da CONTRATADA.

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

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

 

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

10.1.1.  Garantia mínima do(s) equipamento(s) e material(is) descritos no tópico
1 por um período mínimo de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo,
responsabilizando-se pela substituição dos mesmos durante o período de garantia,
conforme inserida na proposta da contratada;

10.1.2. Todos os custos de manutenção, bem como a mão-de-obra para sua
instalação, remoção e frete para manutenção do equipamento fora do Hospital de
Campanha de Minas Gerais / HCampMG serão de responsabilidade da empresa
contratada durante o período de garantia.

 

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

 

12. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
12.1. Da Contratada: 

12.1.1. Entregar o(s) material(i)s no endereço indicado pela contratante e sob
sua responsabilidade, observar quantidades e prazos estabelecidos nas condições
pactuadas de acordo com as exigências constantes neste documento.

12.1.2. Fornecer todas as despesas com transporte dos materiais, funcionários
e mão de obra necessária à execução do objeto, sem quaisquer ônus para a
contratante, devendo os materiais empregados serem de boa qualidade;

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

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

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

12.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e
supressões até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial, atualizado do contrato;

12.1.7. Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as
providências e obrigações estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso
de acidente de trabalho, ainda que verificados nas dependências da contratante, os
quais com esta não terão nenhum vínculo empregatício;

12.1.8. Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a
todas as normas estatuídas na legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no
que se refere a seus empregados, com os contratados e prepostos,
responsabilizando-se mais, por toda e qualquer atuação e condenação oriunda de
eventual observância das normas, incluídos acidentes de trabalho, ainda que
ocorridos nas dependências do contratante. Caso chamado em juízo e condenado
pela eventual inobservância das normas de referência, a contratada obriga-se a
ressarci-lo do respectivo desembolso, que abrangerá despesas processuais e
honorárias de advogados arbitrados na referida condenação;

12.1.9. Respeitar as condições e especificações dos equipamentos,
instrumentos e aparelhos fisio-médico-hospitalares, objetos deste contrato;

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

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

12.2.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo dos materiais nos
prazos fixados;

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

12.2.4. Fiscalizar a execução do contrato, informando à contratada para fins
de supervisão;

12.2.5. Assegurar ao pessoal da contratada o livre acesso às instalações do
Hospital de Campanha e documentos necessários à entrega do objeto;

12.2.6. Efetuar o pagamento no prazo fixado neste instrumento convocatório.
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13. DO GERENCIAMENTO DA ATA:
13.1. O órgão gerenciador será a POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,
através do Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha.

13.2. São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:

13.2.1. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG;

13.2.2. POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS - PCMG;

13.2.3. HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. O gerenciador do Registro de Preços, convocará os interessados para
assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP) no prazo máximo de até 5 (cinco)
dias úteis, que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

14.2. A ARP deverá ser firmada por representante legal do licitante detentor
da melhor proposta ou por procurador com poderes para tal, mediante comprovação
através de contrato social ou instrumento equivalente e procuração, respectivamente,
juntamente com cópia de cédula de identidade.

14.2.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos
fornecedores serão divulgados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e
ficarão disponibilizados durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços,
no site: www.compras.mg.gov.br.

14.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho, autorização de
fornecimento ou instrumento similar.

14.3.1. Por força do disposto no art. 3°, do Decreto Estadual nº
45.902/12, para se efetuar o registro dos fornecedores é necessário que estes
estejam credenciados/cadastrados no Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Minas Gerais (CAGEF).

14.4. A empresa escolhida na Dispensa de licitação será convocada
oficialmente para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para assinar a ata e
devolvê-la devidamente assinada, sob pena de decair seu direito de registrar seus
preços, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.

14.5. O prazo de assinatura da ARP estipulado no subitem anterior poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso
pela licitante vencedora, desde que haja motivo justificado e este seja aceito pelo
gestor do Registro de Preços.

14.6. A ARP não obriga a PMMG a adquirir os materiais nela registrados,
nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitações
específicas para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente,
hipótese que em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão
preferência.

14.6.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser
exercido pelo beneficiário do registro, quando a Polícia Militar de Minas Gerais,
ou qualquer dos órgãos participantes, optar pela aquisição do objeto cujo preço
estará registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de
Registro de Preços, e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Estadual n.º 13.994, de 18 de setembro de
2001 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.1.1. Advertência por escrito;

15.1.2. Multa de até:
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15.1.2.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;

15.1.2.2. 20% (vinte por cento)  sobre o valor do objeto após ultrapassado o
prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega
com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado,
ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas ;

15.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

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

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

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

15.1.6. A contratada será incluída no cadastro de fornecedores impedidos de
licitar e contratar com a administração pública estadual - CAFIMP, após processo
administrativo conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se
enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual no
45.902/12.

15.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5.

15.3. 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.

15.4. 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.

15.5. 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.

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

15.6. 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.

15.7. As sanções relacionadas nos itens 13.1.3, 13.1.4 e 13.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

15.8. 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:

15.8.1. Retardarem a execução do objeto;

15.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;

15.8.2.1. 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.

15.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

15.9. 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
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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.

15.10. De acordo com o art 6°-D da Medida Provisória n° 951, de 15 de abril de
2020, fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

 

JANAÍNA MARTINS BRETAS, 2 TEN PM QOS
Responsável

 

DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES, 1 TEN PM QOS
Responsável

 

 

Documento assinado eletronicamente por Janaina Martins Bretas, Servidora, em
16/06/2020, às 09:33, 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
14132612 e o código CRC FE2A8928.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 14132612
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 23 de junho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002 / 2020

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020 (13568953), que declara situação de
emergência em Saúde Pública no Estado e dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e
de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais em função da pandemia mundial de doença infecciosa viral respiratória causada pelo
agente Coronavírus (COVID-19), visando a necessidade do emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, em observância a
Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020 (13568952), bem como o Decreto nº 47.891 de 20
de março de 2020 (13568954) e a Resolução 5.529 de 25 de março de 2020 (13568955), da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que reconhecem o estado de calamidade
pública decorrente da pandemia, faz-se necessária o registro de preço o de instrumentos e
mobiliários que garantam estrutura física e ferramentas para aos profissionais de saúde
prestarem os serviços necessários aos pacientes que serão atendidos no Hospital de
Campanha de Minas Gerais. Atende ainda às demandas de antissépticos, relacionadas à
pandemia, da Polícia Civil de Minas Gerais e do Hospital Metropolitano Odilon Behrens.

 

Diante de gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, sendo que em 11/05/2020, há mais
2.500.000 de pessoas com infecção ativa, somando quase 300.000 mortes. No Brasil, já são
mais de 90.000 casos, com mais de 10.000 mortos confirmados, e uma previsão de
crescimento exponencial ao longo dos meses de maio de 2020. Tal situação levou o governo do
estado de Minas Gerais a implantar um Hospital de Campanha para complementar a
capacidade de atendimento da rede SUS, visando atender a população do estado de Minas
Gerais, diante da previsão de possível colapso do sistema público de saúde em face do
aumento da demanda de atendimento de pacientes acometidos pela COVID-19.

 

A contratação contemplará entrega parcelada, com a primeira parcela com entrega para
equipar minimamente o Hospital de Campanha a fim de dar início às suas atividade, garantindo
então a estrutura hospitalar para atendimento dos pacientes acometidos pelo COVID-19. As
demais parcelas serão agendadas conforme demanda decorrente da evolução da epidemia e
da capacidade de atendimento do Hospital de Campanha que tem previsão para alcançar a
capacidade de acomodação de até 768 leitos da unidade hospitalar e 180 leitos de UTI.

 

O objeto do presente Termo de Referência contempla o fornecimento de antissépticos
essenciais para prestação de serviços de saúde, especialmente em um cenário de pandemia
de uma doença infectocontagiosa. A debilidade clinica de pacientes internados e o ambiente
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hospitalar favorecem a propagação de infecções, o emprego de antissépticos e saneantes é
uma das ações que tem por finalidade evitar a propagação de doenças infeciosas relacionadas
a assistência à saúde em um ambiente hospitalar.  A sistematização de seu emprego faz parte
das ações dos Programas de Controle de Infecções Hospitalares, previsto no ordenamento
jurídico que fornece diretrizes para a assistência à saúde.

 

A demanda esperada para o Hospital de Campanha foi projetada com base no histórico de
consumo do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, realizada as devidas adequações em
função dos respectivos números de leito.

 

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

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

 

 

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 09/07/2020, às 18:56, 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
15749437 e o código CRC EE0738C0.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 15749437
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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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NORMA: DECRETO 47891, DE 20/03/2020

LEGISLAÇÃO MINEIRA

INFORMAÇÕES REFERENCIAIS

Ementa:
Reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19).

Origem:
Executivo

Fonte:
Publicação - Minas Gerais Diário do Executivo Edição Extra - 20/03/2020 Pág. 1 Col. 1

Observação:
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a eficácia do art. 1º à aprovação da ALMG.
Pandemia coronavírus 2020.

Vide:
Deliberação 11 2020
Minas Gerais Diário do Executivo - 21/03/2020 Pág. 1 Col. 1
Legislação relevante

Deliberação 12 2020
Minas Gerais Diário do Executivo - 21/03/2020 Pág. 1 Col. 2
Legislação relevante

Deliberação 13 2020
Minas Gerais Diário do Executivo - 21/03/2020 Pág. 2 Col. 1
Legislação relevante

Deliberação 14 2020
Minas Gerais Diário do Executivo - 21/03/2020 Pág. 2 Col. 2
Legislação relevante

Deliberação 15 2020
Minas Gerais Diário do Executivo - 21/03/2020 Pág. 3 Col. 1
Legislação relevante

Indexação:
Reconhecimento, Situação de Emergência, Saúde Pública, Minas Gerais (MG).

Assunto Geral:
Calamidade Pública.
Saúde Pública.

Reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia

causada pelo agente Coronavírus (COVID-19).

(Vide Decreto nº 47.898, de 25/3/2020.)

(Vide Decreto nº 47.904, de 31/3/2020.)

(Vide Lei nº 23.630, de 2/4/2020.)

(Vide § 6º do art. 6º da Lei nº 23.632, de 2/4/2020.)

(Vide Decreto nº 47.911, de 8/4/2020.)

(Vide Decreto nº 47.913, de 8/4/2020, com produção de efeitos a partir de 13/3/2020,
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relativamente aos arts. 1º a 6º.)

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o

inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado, considerando o disposto no art . 65 da Lei

Complementar 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 serviços 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 necessidade, 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 Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 –

Comitê Extraordinário 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 publicação, condicionada a

eficácia do art. 1º à aprovação da ALMG.

Belo Horizonte, aos 20 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da

Independência do Brasil.

ROMEU ZEMA NETO

===============================

Data da última atualização: 13/4/2020.
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NORMA: DECRETO 46311, DE 16/09/2013

LEGISLAÇÃO MINEIRA

INFORMAÇÕES REFERENCIAIS

Ementa:
REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DISCIPLINADO NO ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Origem:
EXECUTIVO

Fonte:
PUBLICAÇÃO - MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO - 17/09/2013 PÁG. 1 COL. 1

RETIFICAÇÃO - MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO - 21/09/2013 PÁG. 1 COL. 2

Relevância:
NORMA BÁSICA

Vide:
DECRETO 46373 2013 / ART. 1
MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO - 17/12/2013 PÁG. 1 COL. 1
ALTERAÇÃO ART. 19 PARÁGRAFO 5 CAPUT; 31

DECRETO 46945 2016 / ART. 1
MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO - 30/01/2016 PÁG. 2 COL. 1
ALTERAÇÃO ART. 2 INCISOS XVI E XVII

DECRETO 46945 2016 / ART. 1
MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO - 30/01/2016 PÁG. 2 COL. 1
ACRÉSCIMO ART. 2 INCISOS XVIII E XIX

DECRETO 46945 2016 / ART. 2
MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO - 30/01/2016 PÁG. 2 COL. 1
ALTERAÇÃO ART. 5 INCISOS III E IV

DECRETO 46945 2016 / ART. 3
MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO - 30/01/2016 PÁG. 2 COL. 1
ALTERAÇÃO ART. 9 INCISOS X; XI CAPUT ALÍNEAS F, G

Indexação:
REGULAMENTAÇÃO, NORMAS, PROCEDIMENTOS, SISTEMA, REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVO, REALIZAÇÃO, LICITAÇÃO, MODALIDADE, CONCORRÊNCIA
PÚBLICA, PREGÃO, EFEITO, CONTRATO ADMINISTRATIVO, AQUISIÇÃO, BENS, SERVIÇOS, ÂMBITO, ÓRGÃOS, ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA, EXECUTIVO, AUTARQUIA ESTADUAL, FUNDAÇÃO PÚBLICA, FUNDO ESPECIAL, EMPRESA PÚBLICA, SOCIEDADE DE …

Assunto Geral:
EXECUTIVO, LICITAÇÃO.

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços disciplinado no art.

15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras

providências.

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 § 3º do art. 15 e no

art. 118 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de

julho de 2002, e na Lei nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I

Do Âmbito de Aplicação
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Art. 1º Este Decreto estabelece normas e procedimentos para licitações e contratos

administrativos a que se refere o art. 1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

realizados por sistema de registro de preços – SRP, da administração direta, autárquica e

fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais

entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado, no âmbito do Poder Executivo.

Seção II

Das Definições

Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se:

I – Administração: órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a

Administração Pública opera e atua concretamente;

II – Administração Pública: Administração direta e indireta, abrangendo as entidades

com personalidade jurídica de direito privado controladas pelo Poder Público, bem como as

fundações por ele instituídas e mantidas;

III – amostra: amostragem apresentada pelo licitante para exame pela Administração,

que identifique a natureza, espécie e qualidade do bem a ser fornecido no futuro;

IV – ata de registro de preços – ARP: documento vinculativo e obrigacional, em que se

registram preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme

disposições contidas no edital e propostas apresentadas para eventual e futura contratação;

V – beneficiário da ARP: licitante que regularmente assina a ARP e é convocado para

executar o objeto da licitação;

VI – cotação mínima: quantidade mínima do objeto que o edital permite ao licitante

ofertar;

VII – demanda: quantidade de bens ou serviços objeto de requisição do órgão ou

entidade para ser entregue ou prestada pelo licitante beneficiário da ARP;

VIII – item: termo genérico usado para identificar e especificar as características

do produto, referindo-se a partes, componentes, conjuntos, acessórios, grupos ou agrupamentos;

IX – lote: reunião de produtos que habitualmente são fornecidos por empresas do mesmo

ramo de atividade, visando tornar economicamente viável a competição;

X – órgão gerenciador: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela

condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ARP;

XI – órgão participante: órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos

procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e integra a ARP;

XII – órgão não participante: órgão ou entidade da Administração Pública que, não

tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, faz adesão à ARP durante sua

vigência, atendidos os requisitos desta norma;

XIII – pré-qualificação de licitantes: procedimento auxiliar da licitação por meio do

qual a Administração, mediante aviso de edital próprio, convoca possíveis interessados a

apresentarem habilitação jurídica, técnica, econômica, prova de regularidade fiscal, bem como

prova de regularidade com a seguridade social previamente ao certame;

XIV – pré-qualificação de objeto: procedimento auxiliar da licitação por meio do qual

a Administração, mediante aviso de edital específico, convoca possíveis interessados a

apresentarem amostra, produto ou serviço para exame e deliberação;

XV – sistema de registro de preços – SRP: conjunto de procedimentos para registro

formal de preços para contratações futuras;

XVI – sistema de registro de preços permanente – SRPP: sistema de registro de preços

com critério de atualização de preços que, na forma do inciso II do § 3º do art. 15 da Lei
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Federal nº 8.666, de 1993, permita a participação de novos licitantes, inclusive com nova

disputa por meio de lances, assegurada a publicidade dos atos;

(Inciso com redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

XVII – termo de adesão: instrumento pelo qual a autoridade competente do órgão ou

entidade se compromete a participar da licitação para registro de preços, em concordância com

as condições estabelecidas pelo órgão gerenciador;

(Inciso com redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

XVIII – compra estadual: compra ou contratação de bens e serviços, em que o órgão

gerenciado conduz os procedimentos para registro de preços destinado à execução descentralizada

de programa ou projeto estadual, mediante prévia indicação da demanda pelos entes federados

beneficiados;

(Inciso acrescentado pelo art. 1º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

XIX – órgão participante de compra estadual: órgão ou entidade da administração

pública que, em razão de participação em programa ou projeto estadual, é contemplado no

registro de preços independente de manifestação formal.

(Inciso acrescentado pelo art. 1º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

Seção III

Da Modalidade de Licitação do Sistema de Registro de Preços

Art. 3º O SRP é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços,

objetivando contratações futuras pela Administração Pública.

§ 1º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade concorrência ou

pregão, do tipo menor preço, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, da Lei Federal nº

10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002.

§ 2º Para registro de preços de bens e serviços comuns será utilizada,

obrigatoriamente, a modalidade pregão, salvo o disposto em legislação específica.

§ 3º Na modalidade concorrência, poderá ser utilizado o tipo técnica e preço, a

critério do órgão gerenciador.

Seção IV

Do Uso do Sistema de Registro de Preços

Art. 4º Será adotado, preferencialmente, o SRP quando:

I – pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações

frequentes, com maior celeridade e transparência;

II – for conveniente a compra de bens ou a contratação de serviços para atendimento a

mais de um órgão ou entidade ou a programas de Governo; e

III – pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a

ser demandado pela Administração.

§ 1º Poderá ainda ser utilizado o SRP em outras hipóteses, a critério da

Administração, observado o disposto neste Decreto.

§ 2º Nos casos em que a Lei Federal nº 8.666, de 1993, permitir a dispensa, em razão

do valor ou de emergência, após a contratação, a autoridade responsável pelo ato avaliará a

conveniência de incluir o bem ou serviço em futuro registro de preços, visando reduzir as

contratações diretas.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES
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Seção I

Das Atribuições do Gerenciador

Art. 5º Caberá ao órgão gerenciador a prática de atos de administração e de controle

do SRP e, privativamente, ainda:

I – indicar os servidores ou empregados responsáveis pelos procedimentos necessários

à realização de planejamento para a licitação e, posteriormente, gerenciamento da ARP;

II – definir o objeto, os itens e os lotes de material ou de serviço que farão parte

do registro de preços e demais informações necessárias para subsidiar a elaboração do termo de

referência ou projeto básico, conforme o caso;

III – convidar os órgãos e entidades do Poder Executivo para participarem do registro

de preços, por meio de sistema informatizado, visando receber o termo de adesão dos órgãos

interessados ou justificar nos autos o motivo do não envio de convite;

(Inciso com redação dada pelo art. 2º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

IV – conceder prazo compatível com a complexidade do objeto licitado para que os

órgãos interessados no registro de preços possam fazer análise de suas expectativas de demanda

e encaminhar os respectivos termos de adesão aprovados, observado o disposto no § 3º deste

artigo;

(Inciso com redação dada pelo art. 2º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

V – consolidar todas as informações relativas à estimativa total de consumo e demais

informações solicitadas, incluindo termo de referência ou projeto básico;

VI – promover todos os atos necessários à instrução processual para realização do

procedimento licitatório, inclusive a documentação das justificativas nos casos em que as

restrições à competição forem admissíveis pela lei;

VII – coordenar, com os órgãos participantes, as ações necessárias à qualificação

mínima dos respectivos responsáveis pelo registro de preços;

VIII – realizar pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores de preços

de referência;

IX – realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, respeitados os

requisitos de ampla publicidade, visando informá-los das peculiaridades do SRP e obter detalhes

sobre o objeto da licitação;

X – promover a realização do procedimento licitatório, bem como os atos dele

decorrentes, tais como a assinatura e publicação do extrato da ARP;

XI – disponibilizar o edital da licitação e seus anexos, a ARP devidamente assinada,

bem como a cópia da publicação do extrato da ARP em sítios eletrônicos de compras do órgão ou

entidade promotora do SRP ou do SRPP;

XII – gerenciar a ARP, providenciando a indicação dos fornecedores aos participantes,

sempre que solicitado, respeitando a ordem de classificação e os quantitativos de contratação

definidos pelos participantes da ata;

XIII – autorizar as solicitações de adesão à ARP dos órgãos não participantes,

procedendo ao atendimento das demandas, quando for possível, nos termos do art. 19;

XIV – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços

registrados e, quando necessário, lavrar os termos aditivos à ARP para refletir os novos

preços, divulgando aos órgãos participantes;

XV – aplicar as penalidades por infrações decorrentes do procedimento licitatório e

descumprimento dos contratos que ajustar; e
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XVI – manter o procedimento administrativo relativo aos atos da licitação e

gerenciamento da ARP devidamente autuado, protocolado e numerado, concedendo vistas aos

interessados, sempre que solicitado.

§ 1º O órgão gerenciador poderá convidar órgãos e entidades de outros Poderes, de

outros Estadosmembros, do Distrito Federal e dos Municípios para participarem do registro de

preços.

§ 2º Caberá ao órgão gerenciador, quando houver divergência, rejeitar a inclusão do

objeto pretendido pelo órgão participante, ou, de comum acordo, promover sua adequação para

atender aos requisitos de padronização e racionalização.

§ 3º As comunicações, informações e os termos de adesão realizados entre o órgão

gerenciador e os órgãos participantes e não participantes serão formalizados,

preferencialmente, em sistema informatizado, dispensando-se o encaminhamento de documento

impresso ao órgão gerenciador.

§ 4º Excepcionalmente, por motivos de inviabilidade tecnológica, o órgão gerenciador

poderá dispensar a utilização de sistema informatizado no procedimento de registro de preços,

mediante justificativa anotada nos autos do procedimento de compra.

§ 5º Na hipótese do § 4º, as comunicações, informações e termos de adesão entre os

órgãos gerenciador, participante e não participante poderão ser formalizados mediante

correspondência eletrônica ou qualquer outro meio eficaz, que deverão ser autuados.

Art. 6º As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser

remanejadas ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não

participantes do procedimento licitatório para registro de preços, observada como limite máximo

a quantidade total registrada para cada item.

§ 1º O remanejamento de quantidades entre órgãos participantes do procedimento

licitatório não requer autorização do beneficiário da ARP.

§ 2º Caso o órgão gerenciador autorize o remanejamento de quantidades para órgãos não

participantes estes deverão obter a anuência do beneficiário da ARP, nos termos do § 2º do art.

19.

§ 3º O órgão gerenciador somente poderá reduzir o quantitativo inicialmente informado

pelo órgão participante, caso haja sua anuência.

Seção II

Das Atribuições do Participante

Art. 7º Caberá ao órgão participante do registro de preços:

I – fazer a análise de sua expectativa de consumo para os itens que pretenda incluir

no registro de preços, no período previsto para vigência da ata;

II – manifestar, no prazo estipulado pelo órgão gerenciador, o interesse em

participar do registro de preços, a ele providenciando o encaminhamento do termo de adesão, nos

termos dos §§ 3º e 4º do art. 5º, contendo:

a) estimativa de consumo;

b) cronograma previsto para contratação; e

c) demais informações solicitadas;

III – sugerir itens a serem registrados e condições de contratação, quando for o

caso;

IV – garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no

registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade

competente;

Decreto Estadual 46.311 (14132453)         SEI 1250.01.0002853/2020-34 / pg. 27



05/05/2020 Legislação Mineira - DECRETO 46311, de 16/09/2013 - Assembleia de Minas

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46311&comp=&ano=2013 6/19

V – tomar conhecimento da ARP, inclusive das respectivas alterações porventura

ocorridas, com o objetivo de assegurar o correto cumprimento de suas disposições; e

VI – indicar o gestor do contrato, a quem compete, além das atribuições previstas no

art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993:

a) promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de

contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os

valores a serem praticados;

b) zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações contratualmente

assumidas, inclusive pela aplicação de eventuais penalidades aos fornecedores, decorrentes do

descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do art. 26; e

c) informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor em atender às

condições estabelecidas no edital, firmadas na ARP, as divergências relativas à entrega,

características e origem dos bens licitados, bem como a recusa em assinar o contrato para

fornecimento ou prestação de serviços.

Seção III

Das Atribuições do Órgão Não Participante

Art. 8º Ao órgão não participante do registro de preços aplicam-se, no que couber, as

atribuições do órgão participante, previstas no art. 7º.

§ 1º O termo de adesão do órgão não participante deve ser dirigido ao órgão

gerenciador, com indicação do objeto de seu interesse e da quantidade estimada para

conhecimento e aprovação daquele órgão, aplicando-se, sempre que possível, o § 3º do art. 5º.

§ 2º A responsabilidade do órgão não participante é restrita às informações por ele

produzidas, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento licitatório.

§ 3º O órgão gerenciador não responde por atos praticados pelo órgão não

participante.

CAPÍTULO III

DO EDITAL

Seção I

Das Regras Gerais do Edital

Art. 9º A elaboração do edital para registro de preços deverá observar, no que

couber, o disposto no art. 40 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de

2002, na Lei nº 14.167, de 2002, e, ainda, indicar o seguinte:

I – órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preços;

II – objeto, de forma precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que, por

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

III – estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro

de preços;

IV – condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento e, nos casos de

serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características dos recursos a serem

utilizados, procedimentos, deveres e controles a serem adotados;

V – prazo de validade da ARP, observado o disposto no art. 14;

VI – critérios de aceitação do objeto;

VII – procedimentos para impugnação de preços registrados e controle das

contratações;

VIII – minuta da ARP;
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IX – minuta de termo de adesão para eventuais órgãos não participantes à ARP;

X – quantitativo adicional destinado às eventuais adesões de órgãos não participantes

à ARP, limitado ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na respectiva ata, nos

termos do § 3º do art. 19;

(Inciso com redação dada pelo art. 3º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

XI – quando for o caso:

a) minuta de contrato;

b) condições para registros de preços de outros fornecedores, além do primeiro

colocado;

c) modelo de planilha de composição de preços, quando necessária para o caso de

prestação de serviços;

d) cotação mínima, no caso de bens;

e) garantia, por parte da Administração, de quantidade ou valor mínimo de cada

demanda;

f) previsão de prorrogação da ata, observado o disposto no § 2º do art. 14;

(Alínea com redação dada pelo art. 3º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

g) indicação de que a licitação é para SRPP;

(Alínea com redação dada pelo art. 3º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

h) indicação de que a licitação é para o registro de preços de compra estadual,

destinado integral ou parcialmente à execução descentralizada de programa ou projeto estadual

por órgão participante de compra estadual.

(Alínea acrescentada pelo art. 3º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

§ 1º O edital poderá admitir, como critério de registro de preços, a oferta de

desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos,

medicamentos, passagens aéreas, manutenções e outros que sofram tabelamento similar.

§ 2º A referência a marcas de produto no termo de referência ou no projeto básico,

mediante justificativa da área técnica requisitante e sob sua responsabilidade, observará o

disposto nos arts. 11, 12 e 15 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e poderá ocorrer nas seguintes

hipóteses:

I – para melhorar a especificação, sempre seguida da expressão “ou similar”, hipótese

em que o edital poderá dispensar a apresentação de amostra se a oferta do produto recair sobre

as marcas indicadas; e

II – nos demais casos previstos na Lei Federal nº 8.666, de 1993.

§ 3º A aceitação e a rejeição do produto similar devem ser motivadas na ata de

julgamento.

§ 4º A indicação ou exclusão de marcas pode decorrer de pré-qualificação de objeto.

§ 5º A justificativa técnica para indicação ou precedência de marca ou similar deve

atender ao disposto nos arts. 11, 12 e 15 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e poderá se

fundamentar em:

I – laudo técnico produzido por instituto credenciado no sistema Conselho Nacional de

Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – CONMETRO – ou outro laboratório técnico

imparcial;

II – laudo técnico firmado por no mínimo três profissionais da área de conhecimento

técnico especializado pertinente ao objeto;
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III – textos técnicos publicados em revistas especializadas que tenham aferido os

produtos;

IV – comprovação de que o produto encontra-se de acordo com as normas técnicas

determinadas pelos órgãos oficiais competentes ou pela Associação Brasileira de Normas Técnicas

– ABNT – ou por outra entidade credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização

e Qualidade Industrial – INMETRO; e

V – outros meios que garantam a prevalência do conhecimento técnico e científico, com

imparcialidade e impessoalidade.

§ 6º Sendo estabelecida a exigência ou a precedência de marca ou conjunto de marcas,

aceitando-se mediante a oferta de amostras produtos de outros fabricantes, o critério da

precedência poderá ser utilizado como desempate entre propostas, prevalecendo a regra do

sorteio somente se os produtos forem de mesma marca.

§ 7º Quando o termo de referência ou o projeto básico exigir amostra, o edital deverá

disciplinar:

I – se a amostra será requerida somente do primeiro, dos três primeiros, de todos os

ofertantes de propostas classificadas ou de quantos licitantes forem necessários, em

conformidade com os arts. 11 e 12;

II – o momento em que a amostra será examinada pela equipe técnica; e

III – os critérios para análise de conformidade no desempenho.

§ 8º O aviso do edital de registro de preços será publicado na forma prevista na

legislação que rege as respectivas modalidades de licitação, podendo também ser publicado na

Imprensa Oficial da União se houver interesse na maior divulgação do certame.

§ 9º A remuneração dos serviços deverá considerar o resultado esperado, em quantidade

e qualidade, evitando, sempre que possível, o pagamento associado a horas de serviço ou de

disposição do empregado do contratado.

§ 10. O edital de SRPP deverá conter ainda:

I – a informação de que a validade dos preços ofertados não será superior a doze

meses;

II – a indicação do período de atualização dos preços registrados;

III – a informação de que o mesmo edital poderá ser utilizado com o fim de se

promover a atualização a que se refere o inciso II; e

IV – o esclarecimento de que na nova etapa competitiva será admitido o ingresso de

novos licitantes pré-qualificados.

§ 11. O edital de licitação para SRPP poderá indicar que seu objetivo é atender a

determinada relação de expectativa de demanda, e, neste caso, poderá ser dispensada a anexação

do termo de referência, permitindo que os licitantes somente apresentem os preços quando houver

definição da demanda.

§ 12. O edital para registro de preços de compras estadual deverá conter ainda:

I – a indicação do programa ou projeto estadual cuja execução será realizada de forma

descentralizada pelos entes federados beneficiados, a partir de aquisições ou contratações

originadas na ARP;

II – a indicação dos entes federados beneficiados, ou a previsão de como essa

indicação será realizada posteriormente pelo órgão gestor da ARP, desde que, no último caso,

estejam presentes no edital todos os elementos necessários à adequada determinação do preço e

condições de fornecimento ou prestação do serviço pelo fornecedor;

III – a determinação de obrigatoriedade do atendimento das demandas dos órgãos

participantes da compra estadual pelo fornecedor beneficiário da ARP, observados os preços,
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quantidades e demais condições previstas no instrumento convocatório e na respectiva ata.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 3º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

Seção II

Da Aplicação da Regra do Parcelamento no Sistema de Registro de Preços

Art. 10. O edital para compra de bens ou contratação de serviços poderá definir a

subdivisão da quantidade total do item em cotações mínimas, sempre que a viabilidade técnica e

econômica for comprovada, de forma a possibilitar maior competitividade, observado o prazo e o

local de entrega do bem ou de prestação dos serviços.

§ 1º No caso de serviços, a subdivisão se dará em função da unidade de medida adotada

para aferição dos produtos e resultados esperados, observando-se a demanda específica de cada

órgão ou entidade participante do certame, de forma a evitar a contratação de mais de uma

empresa para a execução de um mesmo serviço, num mesmo órgão ou entidade, visando assegurar a

responsabilidade contratual e o princípio da padronização.

§ 2º Prevendo o edital a entrega, o fornecimento de bens ou prestação de serviços em

locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região,

de modo que sejam acrescidos aos preços os respectivos custos, variáveis por localidade.

§ 3º O edital poderá garantir a quantidade mínima ou valor mínimo de cada demanda

para assegurar aos licitantes a eficácia da regra do parcelamento, sem tornar economicamente

inviável a venda ou prestação de serviços.

§ 4º Visando garantir o melhor cumprimento do objeto, o edital poderá vedar que um

mesmo licitante seja declarado vencedor em dois ou mais itens ou lotes, observando-se o

seguinte:

I – o edital deverá indicar quantos itens ou lotes poderão ser vencidos pelo

licitante;

II – em se tratando de pregão, a exigência de exclusão da proposta e da participação

na fase de lances dos demais itens ou lotes será feita após o licitante ser declarado vencedor

do limite de itens ou lotes permitidos pelo edital;

III – na concorrência, a exigência de exclusão da proposta dos demais itens ou lotes

será feita após o licitante vencer o limite de itens ou lotes permitidos pelo edital; e

IV – como critério de julgamento, será vencedor do lote o licitante que ofertar o

menor preço, que será obtido pelo somatório do preço unitário dos produtos multiplicado pela

quantidade total estimada.

Seção III

Do Registro Adicional de Preços

Art. 11. Ao preço do primeiro colocado, poderá o edital estabelecer que serão

registrados tantos fornecedores quantos necessários para que seja atingida, em função das

propostas apresentadas, a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o

seguinte:

I – o edital deverá prever expressamente a cotação mínima a ser ofertada pelos

licitantes para cada lote ou item;

II – a ordem de classificação definida na licitação e constante da ata deverá ser

respeitada nas contratações decorrentes do registro de preços; e

III – os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de

contratação, recorrer ao órgão gerenciador da ARP, para que este proceda à indicação do

fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

§ 1º Excepcionalmente, o edital poderá dispor que poderão ser registrados outros

preços, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas
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e as ofertas forem compatíveis com os preços praticados no mercado.

§ 2º Para efeito do previsto no § 1º, a classificação obedecerá a ordem crescente dos

preços ofertados nas respectivas propostas ou resultado final da fase de lances, decidindo-se

eventual empate nos moldes estabelecidos no edital.

Art. 12. Os licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço

do primeiro colocado serão convocados para assinar a ARP, ainda que tenha sido atingida a

quantidade total demandada.

§ 1º Excepcionalmente, o edital poderá dispor que poderão ser registrados outros

preços, desde que as ofertas sejam compatíveis com os preços praticados no mercado.

§ 2º Para efeito do previsto no § 1º, a classificação obedecerá a ordem crescente dos

preços ofertados nas respectivas propostas ou resultado final da fase de lances, decidindo-se

eventual empate nos moldes estabelecidos no edital.

§ 3º O edital poderá definir o quantitativo máximo de fornecedores que assinarão a

ARP.

§ 4º A convocação dos licitantes respeitará a ordem de classificação constante da ata

e ocorrerá, sucessivamente, sempre que seja cancelado o registro do preço do beneficiário atual

da ata.

CAPÍTULO IV

DA ATA

Seção I

Da Ata de Registro de Preços

Art. 13. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador convocará os

vencedores da licitação para a assinatura da ARP, dentro do prazo e condições estabelecidos no

instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando

solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

§ 1º A ata da sessão de licitação destina-se ao registro das ocorrências consideradas

relevantes durante a realização do certame e deve ser lavrada independentemente da ARP.

§ 2º Da ARP constarão as seguintes informações:

I – o item de material ou serviço com sua descrição sucinta, incluindo informações

sobre marca e modelo

II – as quantidades registradas para cada item;

III – os preços unitários e globais registrados para cada item;

IV – os respectivos fornecedores, nome e CPF ou nome empresarial e CNPJ, respeitada a

ordem de classificação;

V – as condições a serem observadas nas futuras contratações;

VI – o período de vigência da ata;

VII – o órgão gerenciador, bem como os órgãos participantes do registro de preços; e

VIII – o local onde poderão ser consultados os autos relativos ao procedimento

licitatório.

§ 3º O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo

fixado, dela será excluído, na forma do art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, sem prejuízo

das sanções previstas em lei.

§ 4º O órgão gerenciador publicará no Diário Oficial de Minas Gerais o extrato da

ARP, com indicação do número da licitação em referência, do objeto, em gênero, de forma
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sucinta, e do endereço do portal eletrônico em que poderão ser obtidas as informações

detalhadas de todos os elementos da ata.

§ 5º A publicidade de que trata o § 4° poderá ser substituída, nos termos da lei, por

publicação em sítios eletrônicos de compras do órgão ou entidade promotora do SRP ou do SRPP,

desde que haja previsão no edital que precedeu o registro de preços, devendo o endereço

eletrônico ser o mesmo da divulgação do respectivo edital.

§ 6º Independentemente do valor homologado na licitação, com a publicação do extrato

da ata nos termos estabelecidos neste artigo fica dispensada sua publicação em jornal de grande

circulação.

§ 7º Eventuais alterações realizadas na ARP deverão ser publicadas nos moldes

estabelecidos neste artigo, inclusive a mudança de marca ou modelo dos itens ou seus

respectivos preços.

§ 8º Depois de cumpridos os requisitos de publicidade, a ARP terá efeito de

compromisso de fornecimento nas condições nela estabelecidas.

§ 9º Por conveniência administrativa, observada a minuta anexa ao edital, poderá ser

lavrada uma ata para cada licitante vencedor ou uma ata para todos os licitantes, sendo o

extrato publicado de forma unificada.

§ 10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Seção II

Da Validade da Ata de Registro de Preços

Art. 14. O prazo de validade da ARP será contado a partir da publicação e não poderá

ser superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, nos termos do inciso III do art.

15 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

§ 1º Os contratos decorrentes do SRP observarão o seguinte:

I – terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos

convocatórios e respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666,

de 1993;

II – poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666,

de 1993; e

III – deverão ser assinados no prazo de validade da ARP.

§ 2º É admitida a prorrogação da ARP para a compra de bens e serviços quando a

proposta manter-se mais vantajosa, desde que o prazo máximo de vigência não ultrapasse o limite

de doze meses previsto no caput deste artigo, observando-se, ainda, o seguinte:

I – a concordância do beneficiário da ata com a prorrogação e manutenção das

condições iniciais da proposta, inclusive preço;

II – a intenção da prorrogação manifestada no período de sua vigência e a publicação

do aditivo no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; e

III – a quantidade do objeto da prorrogação ser apenas o saldo não consumido.

§ 3º A ARP estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo registrado

ou até o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

§ 4º Os preços da ARP decorrente de SRPP deverão ser atualizados em intervalos de

tempo igual ou inferior a doze meses.

Seção III

Das Alterações de Preços na Ata de Registro de Preços
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Art. 15. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual variação

daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos serviços ou bens registrados,

conforme disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos

fornecedores.

§ 1º As alterações de preços na ARP obedecerão às seguintes regras:

I – quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se

superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação

ao praticado pelo mercado;

b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação; e

c) convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa

desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando a

igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação;

II – quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o

órgão gerenciador poderá:

a) negociar os preços;

b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação, sem que

lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento e

for confirmada a veracidade dos motivos devidamente comprovados; ou

c) convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa

desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando a

igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação; e

III – não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à

revogação do item ou do lote ou de toda a ARP, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis

para obtenção da contratação mais vantajosa.

§ 2º As alterações de preços em ata decorrente de SRPP observarão as seguintes

regras:

I – a reabertura da fase de lances do pregão será feita por determinação do órgão

gerenciador, por iniciativa própria ou mediante solicitação de órgão participante ou não

participante;

II – a disputa será iniciada no horário determinado na convocação e poderão

participar todos os licitantes credenciados, de acordo com sua especialidade; e

III – as regras ordinárias do pregão, no que couber, serão observadas na disputa.

§ 3º As alterações na ARP obedecerão ao princípio da publicidade, nos termos

estabelecidos neste Decreto.

Seção IV

Da Atualização dos Preços Registrados

Art. 16. O SRPP será processado por licitação, na modalidade de pregão, com expressa

previsão da atualização permanente de preços.

§ 1º A atualização de preços no SRPP será feita pela reabertura da fase de lances da

licitação, observando-se o seguinte:

I – o aviso de reabertura da fase de lances deverá observar a mesma publicidade e

prazo para apresentação de propostas conferidos à licitação que precedeu o registro de preços

inicial;
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II – a Administração Pública deverá convidar por meio eletrônico todos os

credenciados e os licitantes do certame inicial;

III – poderá ser utilizado o mesmo edital e, quando for o caso, minuta de contrato,

dispensando-se novo exame do órgão jurídico;

IV – a reabertura da fase de lances da licitação deverá ser precedida de nova

estimativa de preços nos termos do art. 21;

V – o edital deverá informar aos licitantes o critério de atualização de preços e a

periodicidade.

§ 2º Poderá ser aplicada a regra do art. 15 antes de completar o período de

atualização definido no edital, quando, em razão de variações dos preços de mercado ou custos,

houver necessidade de alterações de preços da ARP.

§ 3º O edital de SRPP poderá ser publicado apenas com a indicação do item e da

quantidade máxima estimada, estabelecendo que os licitantes deverão informar somente seu

interesse em ofertar proposta para este mesmo item, hipótese em que a oferta de preços e a

disputa de lances ficará adiada para o momento em que a necessidade da Administração

efetivamente ocorrer.

§ 4º Aplicam-se ao simples registro de interesse no item, de que trata o § 3º as

seguintes regras:

I – a necessidade da Administração acerca do produto e a quantidade total estimada

serão informadas a todos os licitantes que se credenciarem para a oferta de proposta no

respectivo item, pela internet, e, ainda, se possível, por correspondência eletrônica; e

II – na hora e data indicadas, o pregoeiro iniciará a sessão coletando as propostas,

iniciando-se a fase de lances, seguindo-se o registro de preços para a quantidade demandada na

ocasião, observando-se as demais regras do pregão.

III – a Administração poderá convocar apenas os licitantes que manifestaram o

interesse no item ou no lote para apresentar proposta e disputar lance para a demanda ou

registro do preço.

IV – após o registro de interesse no item ou lote, o prazo mínimo entre a informação

da necessidade e a abertura da disputa de preços não poderá ser inferior a vinte e quatro

horas.

V – no caso do inciso IV, o aviso de abertura da sessão deverá ficar disponível no

sítio eletrônico pelo prazo mínimo de quarenta e oito horas, para as demandas com valor

estimado superior a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

VI – não constitui direito do licitante o recebimento de comunicação direta.

VII – a necessidade do produto não poderá ser superior à quantidade indicada no

edital.

VIII – o licitante vencedor não se obriga ao registro da quantidade total indicada no

edital, mas apenas à quantidade informada para a demanda.

Art. 17. É condição de validade do SRPP:

I – a permissão à participação de novos licitantes interessados, bastando o

preenchimento das condições previstas no edital, comprovadas no credenciamento; e

II – a atualização de preços, com periodicidade mínima anual.

§ 1º Com o objetivo de sinalizar ao mercado prestador do serviço ou fornecedor o

potencial de contratação governamental, os órgãos e entidades poderão publicar, pelo menos a

cada doze meses, em forma de relação, a especificação completa dos bens e serviços que

pretendem adquirir no exercício seguinte, com a indicação de quantidades, informando

sucintamente na Imprensa Oficial o endereço eletrônico em que a relação completa poderá ser

obtida.
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§ 2º A relação contendo a expectativa de demanda a que se refere o § 1º deverá,

sempre que possível, ser separada por ramo de atividade dos futuros licitantes.

Seção V

Do Controle do Registro de Preços

Art. 18. O controle do SRP será realizado:

I – pelos órgãos do sistema de controle interno e externo, na forma da lei;

II – pelo cidadão e pelas pessoas jurídicas, legalmente representadas, mediante

petição fundamentada dirigida ao gerenciador do SRP e, quando for o caso, aos titulares dos

respectivos órgãos participantes e não participantes; e

III – por fornecedores de bens e prestadores de serviços que desejam, por quaisquer

razões, impugnar a ata.

§ 1º Caberá ao órgão gerenciador e aos respectivos órgãos participantes e não

participantes demonstrar a legalidade e regularidade dos atos que praticarem, na forma do art.

113 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

§ 2º As denúncias, petições e impugnações anônimas não identificadas ou não

fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.

§ 3º O prazo para apreciação da petição e impugnação regularmente identificada e

fundamentada será de cinco dias úteis, a contar do recebimento.

Seção VI

Da Adesão do Órgão Não Participante

Art. 19. A ARP, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou

entidade da Administração Pública Estadual não participante do certame, desde que respeitado o

edital da licitação e seus anexos, observadas as seguintes regras:

I – comprovação nos autos da vantagem a tal adesão;

II – prévia anuência do órgão gerenciador; e

III – observância da quantidade licitada do objeto constante da ata.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando

desejarem fazer uso da ARP deverão consultar o órgão gerenciador para que este se manifeste

sobre a possibilidade de adesão e verifique a existência de quantitativos disponíveis, indique

os possíveis fornecedores e os respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de

classificação.

§ 2º O fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela estabelecidas,

poderá optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações

anteriormente assumidas.

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo observarão

as seguintes regras:

I – não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos

itens do instrumento convocatório e registrados na ARP para o órgão gerenciador e órgãos

participantes;

II – o quantitativo decorrente das adesões à ARP não poderá exceder, na totalidade,

ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ARP para o órgão gerenciador e órgãos

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 4º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

§ 4º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá

efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias.
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§ 5º Poderão igualmente utilizar-se da ARP, como órgão não participante, mediante

prévia anuência do órgão gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas neste

artigo, aplicando-se, ao quantitativo de que trata o § 3º, o disposto na legislação federal

pertinente:

(Caput com redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 46.373, de 16/12/2013.)

I – outros entes da Administração Pública; e

II – entidades privadas.

Art. 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual poderão se utilizar

de ARPs gerenciadas por entes da Administração Pública Federal, de outros Estados-membros, do

Distrito Federal e dos Municípios, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no

mercado e demonstrada a vantagem econômica da adesão.

§ 1º O órgão ou entidade interessado na adesão deverá divulgar no sítio eletrônico

aviso de intenção, com antecedência de quarenta e oito horas, para eventual impugnação,

comprovando a sua divulgação.

§ 2º A adesão à ARP de que trata o caput obedecerá às regras que disciplinam o

procedimento licitatório que lhe deu origem.

CAPÍTULO V

DAS REGRAS GERAIS

Seção I

Das Regras Orçamentárias e de Contratação

Art. 21. A estimativa de preços para balizar o pregoeiro e a comissão de licitação

poderá ser baseada:

I – nos preços constantes do banco de melhores preços integrante do Sistema Integrado

de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SIAD-MG;

II – nos preços de outras ARPs;

III – nos preços de tabelas de referência;

IV – nos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública;

e

V – nas pesquisas feitas junto a fornecedores.

§ 1º Na modalidade de licitação pregão, o preço cotado pela Administração poderá ser

mantido em sigilo até o final do julgamento da licitação, de modo a melhorar as condições da

negociação com o vencedor.

§ 2º É vedado desclassificar proposta por preço inexequível sem antes permitir ao

licitante demonstrar a exequibilidade do seu preço.

§ 3º Para demonstração da exequibilidade do preço da proposta serão admitidos:

I – planilha de composição de preços elaborada pelo próprio licitante, sujeita a

exame pela Administração; e

II – contratação em andamento com preços semelhantes.

§ 4º O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo pregoeiro ou pela

comissão de licitação, e que não vier a demonstrar a sua exequibilidade, se sujeita às sanções

administrativas pela não manutenção da proposta, sem prejuízo de outras sanções, inclusive a

tipificada no art. 93 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

§ 5º A estimativa de preços referida no caput deste artigo balizará as contratações

decorrentes da ARP, sendo dispensada a realização de nova estimativa no momento da contratação.
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Art. 22. Por não gerar compromisso de contratação, a realização de licitação para

registro de preços independe de previsão orçamentária.

Parágrafo único. Os empenhos decorrentes de registro de preços poderão ser feitos por

estimativa de gasto mensal ou anual, abatendo-se os preços das quantidades efetivamente

contratadas

Art. 23. A existência de preços registrados não obriga os órgãos gerenciador e

participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de

licitação específica para a compra pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a

preferência de fornecimento em igualdade de condições.

§ 1º Os preços registrados deverão ser mencionados na instrução processual das

aquisições, inclusive as promovidas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a

justificativa para realização de novo procedimento licitatório ou de contratação direta,

ratificada pela autoridade competente do órgão ou entidade.

(Parágrafo renumerado pelo art. 5º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

§ 2º No caso de compra estadual, comprovada a vantajosidade, fica facultado aos

órgãos ou entidades participantes de compra estadual a execução da ARP vinculada ao programa ou

projeto estadual.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 5º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

§ 3º Os entes federados participantes de compra estadual poderão utilizar recursos de

transferências legais ou voluntárias da União e do Estado, vinculados aos processos ou projetos

objeto de descentralização e de recursos próprios para suas demandas de aquisição no âmbito da

ARP de compra estadual.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 5º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

Art. 24. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão

interessado por intermédio de termo contratual, emissão de nota de empenho de despesa,

autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993.

§ 1º Os órgãos participantes do registro de preços deverão instruir seus processos de

contratação, no mínimo, com os seguintes documentos:

I – termo de adesão;

II – cópia da ARP; e

III – termo contratual ou instrumento similar.

§ 2º O termo contratual ou instrumento similar deverá corresponder ao anexado ao

edital de licitação.

§ 3º O órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que desejar utilizar-se de

ARPs como órgão não participante deverá instruir seus processos de contratação, no mínimo, com

o seguinte:

I – documentos citados no § 1º;

II – estimativa de preços para a contratação e demonstração de vantagem econômica na

adesão à ata;

III – anuência do órgão gerenciador; e

IV – aceite do beneficiário da ARP.

§ 4º Eventuais alterações no contrato e demais instrumentos referidos no caput

obedecerão às disposições contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

§ 5º Para as contratações de valor superior ao estimado para convite, que gerem

obrigações futuras, deverá ser lavrado termo de contrato, na forma prevista no § 4º do art. 62
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da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

§ 6º Não se consideram obrigações futuras a garantia do objeto e a assistência

técnica decorrente e gratuita, que serão asseguradas por meio de termo de garantia, na forma do

art. 50 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

§ 7º Considera-se imediata e integral a entrega de compra ocorrida no período de

trinta dias de cada pedido, ficando dispensado o termo de contrato para fins do disposto no §

4º do art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, se os produtos adquiridos não resultarem

obrigação futura, inclusive assistência técnica.

§ 8º A Administração poderá aceitar que o fornecedor entregue, para o item ou lote,

produto de marca ou modelo diferente daquele registrado em ata, por motivo ou fato

superveniente à licitação e desde que esse produto possua, comprovadamente, desempenho ou

qualidade igual ou superior, não podendo haver majoração do preço registrado, observado o

disposto no § 7º do art. 13.

Art. 24-A Excepcionalmente, nas hipóteses em que não for razoável, diante do

excessivo volume de papel, a juntada aos autos do processo de contratação dos documentos

referidos nos §§ 1º a 3º do art. 24, poderá, em despacho fundamentado e certificação nos autos,

bem como assegurado adequado grau de certeza e segurança, ocorrer por mera indicação de local

ou endereço eletrônico onde as informações poderão ser acessadas para consulta ou comprovação.

Parágrafo único. Na hipótese de formalização de sucessivos processos de contratação

pelo mesmo órgão participante, a partir de uma mesma ARP, poderá ser realizada nos autos

referência a processo de compra anterior que possua cópia integral da documentação exigida para

a devida instrução processual.

(Artigo acrescentado pelo art. 6º do Decreto nº 46.945, de 29/1/2016.)

Seção II

Das Atas e dos Diversos Gerenciadores

Art. 25. Para um mesmo órgão ou entidade, poderá existir mais de uma ARP vigente para

um mesmo item de material ou serviço.

§ 1º Na hipótese de existir mais de uma ARP vigente para um mesmo órgão ou entidade,

no momento da contratação será dada preferência ao menor preço registrado para o item, desde

que as condições sejam as mesmas.

§ 2º Quando as condições de contratação forem diferentes para o mesmo item de

material ou serviço, caberá à Administração analisar e decidir acerca da melhor contratação.

§ 3º Caberá à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG – definir o

órgão centralizador do SRP para atuar como gerenciador em determinados tipos de objeto, podendo

ainda:

I – promover e recomendar estudos para padronização de minuta de edital, minuta de

ARP, termo de referência, projeto básico e termo de adesão;

II – coordenar ações com unidades de outras esferas de Governo, visando ao registro

de preços compartilhado; e

III – divulgar boas práticas de gestão em SRP e SRPP.

Seção III

Das Sanções

Art. 26. Aplicam-se ao SRP e às contratações dele decorrentes as sanções previstas na

Lei Federal nº 8.666, de 1993, na Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, e na Lei nº 14.167,

de 2002.

§ 1º As sanções previstas nos incisos I e II do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão aplicadas, quando cabíveis,
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pelo respectivo contratante, cientificando o órgão gerenciador do registro de preço para

acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor.

§ 2º As sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão aplicadas, quando cabíveis,

pelo respectivo contratante, em coordenação com o órgão gerenciador do registro de preço.

§ 3º Os órgãos não participantes pertencentes a Municípios, ao Distrito Federal e aos

demais Estados-membros serão responsáveis por todos os atos de administração e controle

relativos à contratação efetuada a partir da ARP, inclusive pela aplicação das sanções

decorrentes do descumprimento do compromisso assumido.

§ 4º As sanções aplicadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual,

quando órgão não participante de um registro de preços realizado no âmbito do Estado,

obedecerão ao disposto neste artigo.

Seção IV

Do Cancelamento do Registro do Beneficiário da Ata

Art. 27. A Administração poderá cancelar o registro de um beneficiário da ata quando:

I – o beneficiário descumprir as condições da ARP;

II – o beneficiário não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento

equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III – o beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV – o beneficiário sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos I,

II e IV, será formalizado por despacho da autoridade competente, assegurados o contraditório e

a ampla defesa.

Art. 28. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente

comprovado e justificado:

I – por razão de interesse público; ou

II – a pedido do fornecedor.

Seção V

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 29. Os recursos de tecnologia da informação deverão, sempre que possível, ser

utilizados na operacionalização das disposições de que trata este Decreto, bem como na

automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições do órgão gerenciador e

dos órgãos participantes.

§ 1º O SRP e o SRPP deverão estar devidamente autuados em processo próprio, com as

folhas numeradas e rubricadas, instruído e protocolizado.

§ 2º Poderão ser utilizados registros dos atos constantes dos arquivos e registros

digitais, os quais deverão ser certificados em sua autenticidade e serão válidos para todos os

efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.

§ 3º Nos autos do processo que contiver documentos elaborados e assinados por meio de

recursos de certificação digital, realizada por autoridade certificadora credenciada no âmbito

da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP Brasil, deverá:

I – haver menção a esse fato em folha específica numerada na sequência em que o

documento estiver juntado ao processo; e
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II – ser indicada a localização do arquivamento eletrônico do documento.

Art. 30. Fica a SEPLAG autorizada a resolver os casos omissos e a expedir instruções

complementares necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Parágrafo único. A SEPLAG promoverá a compatibilização do SIAD-MG às alterações do

presente Decreto.

Art. 31. O disposto neste Decreto não se aplica às atas de registro de preços

decorrentes de editais publicados sob a vigência do Decreto nº 44.787, de 18 de abril de 2008,

observadas as normas federais para a adesão de outros entes da Federação ou entidades privadas.

(Artigo com redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 46.373, de 16/12/2013.)

Art. 32. O prazo de guarda dos documentos e arquivos mecânicos e eletrônicos dos

procedimentos regulados por este Decreto é de cinco anos após a data de publicação do acórdão

que julgar em definitivo as contas anuais do respectivo órgão pelo Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais – TCEMG.

Parágrafo único. Caso o processo envolva a aplicação de recursos federais, a contagem

do período será feita a partir da publicação do último acórdão que julgar em definitivo as

contas pelo TCEMG ou Tribunal de Contas da União.

Art. 33. A realização de SRPP deverá ser autorizada pela SEPLAG, quando efetuada por

órgão ou entidade do Poder Executivo dependente de recurso do Tesouro Estadual.

Art. 34. Fica revogado o Decreto nº 44.787, de 18 de abril de 2008.

Art. 35. Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 16 de setembro de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA

Danilo de Castro

Maria Coeli Simões Pires

Renata Maria Paes de Vilhena

--------------------------------------------

Data da última atualização: 1/2/2016.
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NORMA: RESOLUÇÃO 5529, DE 25/03/2020

LEGISLAÇÃO MINEIRA

INFORMAÇÕES REFERENCIAIS

Ementa:
Reconhece o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo Coronavírus.
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Vide:
Deliberação 20 2020
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Minas Gerais Diário do Executivo - 27/03/2020 Pág. 5 Col. 1
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Deliberação 22 2020
Minas Gerais Diário do Executivo - 27/03/2020 Pág. 5 Col. 1
Legislação relevante

Deliberação 23 2020
Minas Gerais Diário do Executivo - 03/04/2020 Pág. 5 Col. 2
Legislação relevante

Deliberação 24 2020
Minas Gerais Diário do Executivo - 03/04/2020 Pág. 5 Col. 2
Legislação relevante

Indexação:
Reconhecimento, Situação de Emergência, Saúde Pública, Minas Gerais (MG).
Fixação, Critérios, Prestação de Contas.

Assunto Geral:
Calamidade Pública.
Finanças Públicas.
Saúde Pública.

Reconhece  o  estado  de  calamidade  pública  em  decorrência  da

pandemia de Covid-19, causada pelo Coronavírus.

(Vide § 6º do art. 6º da Lei nº 23.632, de 2/4/2020.)

(Vide Decreto nº 47.913, de 8/4/2020, com produção de efeitos a partir de 13/3/2020,

relativamente aos arts. 1º a 6º.)

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
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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

===================================

Data da última atualização: 13/4/2020.
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RESOLUÇÃO  N.º 3720-CG,  DE 09 DE JUNHO DE  2003.

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

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XII - documentos de habilitação, previstos nos arts. 28 a 31 da Lei federal n.º
8.666/93, de acordo com cada caso;
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XIII - “Curriculum vitae” e outros documentos que comprovem a habilitação e
a capacidade de profissional especializado e a singularidade de que trata a lei, quando
a inexigibilidade fundar-se no inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QCG em Belo Horizonte, 09 de  junho de 2003.

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

                                              _______________________
                                             U E

PROCESSO N.º ________/2____

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

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º ________/_____ - Gestor

RETARDAMENTO (CONTRATO N.º ________/_____  - UE

     OBJETO: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

      BENEFICIÁRIO (S): __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

     VALOR TOTAL: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

     ENQUADRAMENTO LEGAL: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

     DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ________________________________________________________

     VIGÊNCIA: __________________________________________________________________________

_________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS
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ACESSIBILIDADE (/ACESSIBILIDADE)
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Ministério da

Saúde
(https://www.saude.gov.br/)

Sistemas (http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos) Ouvidoria (http://saude.gov.br/ouvidoria) Comunicação e
Imprensa (/comunicacao-e-imprensa) Contatos (/fale-conosco) Assessoria de Imprensa (/assessoria-de-imprensa)

 (https://coronavirus.saude.gov.br/telesus)

(https://coronavirus.saude.gov.br)
VOCÊ ESTÁ AQUI:

PÁGINA INICIAL (/)

>

ÚLTIMAS NOTÍCIAS (/NOTICIAS?READMORE_LIMIT=200&SHOW_SUBCATEGORY_CONTENT=-1)

>

AGÊNCIA SAÚDE (/NOTICIAS/AGENCIA-SAUDE)

>

BRASIL REGISTRA 114.715 CASOS DE CORONAVÍRUS E 7.921 MORTES PELA DOENÇA (/)

Brasil
registra 114.715 casos de coronavírus e 7.921
mortes pela doença
Publicado: Terça, 05 de Maio de 2020, 19h09 Última atualização em Terça, 05 de Maio de 2020, 19h40

As informações foram atualizadas até as 19h desta terça-feira (5) e repassadas pelas Secretarias
Estaduais de Saúde todo o país. Do total de casos confirmados, 48.221 estão recuperados e outros
48.221 estão em acompanhamento

O Ministério da Saúde registrou 114.715 casos de coronavírus e 7.921 mortes provocadas pela
doença no Brasil até as 20h desta terça-feira (5), segundo informações foram atualizadas e
repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde todo o país. São consideradas recuperadas após
contraírem a doença 48.221 pessoas, o que representa 42% do total de casos confirmados.
Atualmente, estão em acompanhamento outras 58.573 pessoas (51,1%) e 1.579 óbitos
permanecem em investigação.

Nas últimas 24 horas foram 6.935 casos novos e 600 novos óbitos, sendo que a maior parte é
referente a outros períodos, mas foi inscrita de ontem para hoje. Assim, nas últimas 24h
ocorreram, de fato, 76 óbitos.

Tweetar

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)


 MENU

Curtir 22 mil
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Apesar de muitos municípios do país ainda não registrarem casos da doença, de forma geral, o
coronavírus está presente em todos os estados do país. Atualmente, São Paulo concentra a maior
parte das notificações, com 34.053 casos e 2.851 mortes. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar,
com 12.391 casos e 1.123 óbitos. O estado que registra menos notificações é Mato Grosso do Sul,
com 283 confirmações de casos e dez mortes. Tocantins, agora, tem 303 casos e sete mortes.

Situação dos casos de coronavírus até hoje - 05/05/2020

▶  114.715 diagnosticados com COVID-19
▶  7.921 óbitos (6,9%)
▶  58.573 em acompanhamento* (51,1%)
▶  48.221 recuperados* (42,0%)
▶  1.579 óbitos em investigação
*estimativas sujeitas a revisão.

Clique aqui para ver o detalhamento por UF (http://covid.saude.gov.br)

Grupos de risco

Pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum
problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham doenças pré-
existentes, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal,
imunodepressão, obesidade, asma, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas
medidas de prevenção ao coronavírus.

Assista, na íntegra, à coletiva com atualização dos casos

Para saber mais sobre coronavírus acesse nossa página especial
(http://www.saude.gov.br/coronavirus)

Acompanhe a coletiva de imprensa com a equipe técnica dAcompanhe a coletiva de imprensa com a equipe técnica d……

↑ Voltar ao topo
Boletim Epidemiológico MS COVID-19 (14132607)         SEI 1250.01.0002853/2020-34 / pg. 50

http://covid.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=H9nybhNThfE


/

 Voltar para o topo

Da Agência Saúde
Atendimento à imprensa
(61) 3315-3580 / 2745 / 2351

CORONAVÍRUS (HTTP://WWW.SAUDE.GOV.BR/NOVO-CORONAVIRUS)  AEDES AEGYPTI (/SAUDE-DE-A-

Z/COMBATE-AO-AEDES)  FAKE NEWS (HTTP://WWW.SAUDE.GOV.BR/FAKENEWS)  SARAMPO

(HTTPS://SAUDE.GOV.BR/SAUDE-DE-A-Z/SARAMPO)  MENINGITE (/SAUDE-DE-A-Z/MENINGITES)

Assuntos

Atenção Especializada
(/atencao-especializada-e-
hospitalar)

Atenção Primária (/atencao-
primaria)

Assistência Farmacêutica
(/assistencia-farmaceutica)

Ciência e Tecnologia e
Complexo Industrial
(/ciencia-e-tecnologia-e-
complexo-industrial)

Gestão do SUS (/gestao-do-
sus)

Vigilância em Saúde
(/vigilancia-em-saude)

Participação e Controle
Social (/participacao-e-
controle-social)

Repasses financeiros
(/repasses-financeiros)

Saúde para Você (/saude-
para-voce)

ASSUNTOS EM DESTAQUES

↑ Voltar ao topo

registrado em: Notícias (/noticias/agencia-saude?id=768) , Notícias (/noticias/agencia-saude/659-noticias) ,

Agência Saúde (/noticias/agencia-saude)

Assunto(s): Coronavírus (/component/tags/tag/coronavirus)   Novo Coronavírus (/component/tags/tag/novo-coronavirus)  

Boletim Epidemiológico MS COVID-19 (14132607)         SEI 1250.01.0002853/2020-34 / pg. 51

http://www.saude.gov.br/novo-coronavirus
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes
http://www.saude.gov.br/fakenews
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/sarampo
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/meningites
https://www.saude.gov.br/atencao-especializada-e-hospitalar
https://www.saude.gov.br/atencao-primaria
https://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica
https://www.saude.gov.br/ciencia-e-tecnologia-e-complexo-industrial
https://www.saude.gov.br/gestao-do-sus
https://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude
https://www.saude.gov.br/participacao-e-controle-social
https://www.saude.gov.br/repasses-financeiros
https://www.saude.gov.br/saude-para-voce
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude?id=768
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/659-noticias
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude
https://www.saude.gov.br/component/tags/tag/coronavirus
https://www.saude.gov.br/component/tags/tag/novo-coronavirus


/

Saúde Indígena (/saude-
indigena)

Saúde de A a Z (/saude-de-
a-z)

Trabalho, Educação e
Qualificação (/trabalho-
educacao-e-qualificacao)

Saúde no Brasil

Dados e Indicadores da
Saúde (/dados-e-
indicadores-da-saude)

Informes de Arboviroses
(/informes-de-arboviroses)

Protocolos e Diretrizes
(/protocolos-e-diretrizes)

Boletins epidemiológicos
(/boletins-epidemiologicos)

Acesso à Informação

Acesso à Informação
(/acesso-a-informacao)

Ações e Programas (/acoes-
e-programas)

Agenda das Autoridades
(/agenda-das-autoridades)

Auditorias (/auditorias)

Colegiados (/colegiados)

Concursos e seleções
(/acesso-a-
informacao/concursos-e-
selecoes)

Convênios e Transferências
(/acesso-a-
informacao/convenios-e-
transferencias)

Informações classificadas
(/informacoes-classificadas)

Legislação da Saúde
(/legislacao-da-saude)

Licitações e contratos
(/acesso-a-
informacao/licitacoes-e-
contratos)

Participação Social
(/acesso-a-
informacao/participacao-
social)

Programa de Estágio
(/acesso-a-

↑ Voltar ao topo
Boletim Epidemiológico MS COVID-19 (14132607)         SEI 1250.01.0002853/2020-34 / pg. 52

https://www.saude.gov.br/saude-indigena
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z
https://www.saude.gov.br/trabalho-educacao-e-qualificacao
https://www.saude.gov.br/dados-e-indicadores-da-saude
https://www.saude.gov.br/informes-de-arboviroses
https://www.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes
https://www.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos
https://www.saude.gov.br/acesso-a-informacao
https://www.saude.gov.br/acoes-e-programas
https://www.saude.gov.br/agenda-das-autoridades
https://www.saude.gov.br/auditorias
https://www.saude.gov.br/colegiados
https://www.saude.gov.br/acesso-a-informacao/concursos-e-selecoes
https://www.saude.gov.br/acesso-a-informacao/convenios-e-transferencias
https://www.saude.gov.br/informacoes-classificadas
https://www.saude.gov.br/legislacao-da-saude
https://www.saude.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos
https://www.saude.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social
https://www.saude.gov.br/acesso-a-informacao/programa-de-estagio


/

informacao/programa-de-
estagio)

Receitas e Despesas
(/acesso-a-
informacao/receitas-e-
despesas)

Redes Sociais (/redes-
sociais)

Relatório de Gestão
(/relatorio-de-gestao)

Servidores (/acesso-a-
informacao/servidores)

Serviço de Informação ao
Cidadão (SIC) (/acesso-a-
informacao/servico-de-
informacao-ao-cidadao)

Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) (/sei)

Serviços

Sistemas
(http://datasus.saude.gov.br/sistemas-
e-aplicativos)

Ouvidoria
(http://saude.gov.br/ouvidoria)

Comunicação e Imprensa
(/comunicacao-e-imprensa)

Contatos (/fale-conosco)

Assessoria de Imprensa
(/assessoria-de-imprensa)

Central de conteúdos

Aplicativos
(https://mobilems.saude.gov.br/)

Áudios (/webradio)

Campanhas
(http://www.saude.gov.br/campanhas)

Biblioteca
(http://www.saude.gov.br/bvs)

Imagens
(https://www.flickr.com/photos/ministeriodasaude/albums)

Vídeos
(https://www.youtube.com/user/MinSaudeBR)

Redes Sociais

Twitter
(http://twitter.com/minsaude)

YouTube
(http://www.youtube.com/minsaudebr)

Facebook
(https://www.facebook.com/minsaude) ↑ Voltar ao topo

Boletim Epidemiológico MS COVID-19 (14132607)         SEI 1250.01.0002853/2020-34 / pg. 53

https://www.saude.gov.br/acesso-a-informacao/programa-de-estagio
https://www.saude.gov.br/acesso-a-informacao/receitas-e-despesas
https://www.saude.gov.br/redes-sociais
https://www.saude.gov.br/relatorio-de-gestao
https://www.saude.gov.br/acesso-a-informacao/servidores
https://www.saude.gov.br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao
https://www.saude.gov.br/sei
http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos
http://saude.gov.br/ouvidoria
https://www.saude.gov.br/comunicacao-e-imprensa
https://www.saude.gov.br/fale-conosco
https://www.saude.gov.br/assessoria-de-imprensa
https://mobilems.saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/webradio
http://www.saude.gov.br/campanhas
http://www.saude.gov.br/bvs
https://www.flickr.com/photos/ministeriodasaude/albums
https://www.youtube.com/user/MinSaudeBR
http://twitter.com/minsaude
http://www.youtube.com/minsaudebr
https://www.facebook.com/minsaude


/

 (http://www.acessoainformacao.gov.br/)  (http://www.brasil.gov.br/)

 Voltar para o topo

 Voltar para o topo

Flickr
(https://www.flickr.com/photos/ministeriodasaude/albums)

Instagram
(https://instagram.com/minsaude/)

Navegação

Acessibilidade
(/acessibilidade)

Alto contraste

Mapa do site (/mapa-do-site)

Copyright © Ministério da Saúde. Todos os direitos reservados 2013 / 2020 -> Versão do Sistema
(/templates/padraogoverno01/releaseNotes.html)

↑ Voltar ao topo
Boletim Epidemiológico MS COVID-19 (14132607)         SEI 1250.01.0002853/2020-34 / pg. 54

http://www.acessoainformacao.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/
https://www.flickr.com/photos/ministeriodasaude/albums
https://instagram.com/minsaude/
https://www.saude.gov.br/acessibilidade
https://www.saude.gov.br/mapa-do-site
https://www.saude.gov.br/templates/padraogoverno01/releaseNotes.html


BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO
COVID-19: Doença causada pelo coronavírus – 19

2.605

CENÁRIO EM MINAS GERAIS

COVID-19 Coronavírus
TOTAL DE 

CONFIRMADOS*

(CASOS + ÓBITOS)

ÓBITOS EM 

INVESTIGAÇÃO**
ÓBITOS 

DESCARTADOS

ÓBITOS 

CONFIRMADOS

Total de casos suspeitos de Doença pelo Coronavírus COVID-19: 91.618.

Caso suspeito é todo indivíduo com quadro respiratório agudo, notificado pelo serviço de saúde com suspeita

de infecção humana pelo SARS-COV-2 – Doença pelo Coronavírus COVID-19.

*Total de confirmados é a soma dos casos confirmados que não evoluíram para óbito e dos óbitos confirmados

por COVID-19.

*Óbitos em investigação - óbitos suspeitos de COVID-19 que aguardam a realização de exames laboratoriais e

levantamento de informações clínicas e epidemiológicas. Os óbitos descartados são aqueles que tiveram exame

laboratorial negativo para COVID-19 e/ou foram confirmados para outras causas. Até o momento foram

notificados 684 óbitos suspeitos.

Dados parciais, sujeitos a alterações. Atualizado em 06/05/2020.

Para ver a distribuição de casos notificados em Minas Gerais, por 

município de residência e  acompanhar as principais ações 

desenvolvidas pela SES/MG, acesse:

www.saude.mg.gov.br/coronavirus

e clique em “Distribuição de casos de COVID-19 em Minas Gerais”.

• CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA • 

COES MINAS • COVID-19 • SES-MG

06 de maio de 2020 – 10:00

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS CONFIRMADOS DA COVID-19 

SEGUNDO LOCAL DE RESIDÊNCIA, MINAS GERAIS, 20201

*Casos confirmados que não evoluíram para óbito.  

Fonte: COES MINAS/COVID-19/SESMG. Dados parciais, sujeitos a alterações. Atualizado em 06/05/2020. 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS* DA COVID-19, MG, 2020

1.255 1.253

Feminino Masculino

POR SEXO

2

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS CONFIRMADOS DA COVID-19, MG, 20203

* Os casos que evoluíram a óbito podem ter mais de um fator de risco. Do total de óbitos confirmados, 13 não tinham fator de risco

** Outros (tabagismo, hipotireoidismo, doença genitourinária, doença hepática, doença neurológica, transtorno mental, acidente vascular

cerebral, sequela de poliomielite, desnutrição, dislipidemia, imunossupressão, neurotoxoplasmose)

NÚMERO DE HOSPITALIZAÇÕES POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA 

GRAVE (SRAG) SEGUNDO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (SE) DE INÍCIO DE 

SINTOMAS, MG, 2019 E 2020

4
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Fonte: SIVEP-Gripe. Dados parciais, sujeitos a alterações. Atualizado em 06/05/2020.

78% 
entre 20 e 59 

anos

* Casos confirmados que não evoluíram para óbito. 

Fonte: COES MINAS/COVID-19/SESMG. Dados parciais, sujeitos a alterações. Atualizado em 06/05/2020. 

N=2.508

zPOR FATOR DE RISCO

POR FAIXA ETÁRIA

42 55
Feminino Masculino

N=97

Casos*

N=2.508
Óbitos

N=97
Local de 

residência

Local de 

residência

Local de 

residência

109 478 97

Municípios com casos confirmados* (n=191) Municípios com  óbitos confirmados (n=48) 

POR FAIXA ETÁRIA

85% 
dos óbitos com  

fator de risco

POR SEXO

Casos*

N=2.508
Óbitos

N=97

Casos*

N=2.508

Óbitos

N=97

79%
com 60 anos 

ou mais

Semana epidemiológica de início dos sintomas

Abaeté 1 -

Aimorés 2 -

Além Paraíba 7 -

Alfenas 6 -

Almenara 6 -

Alpercata 1 -

Alterosa 1 -

Alto Jequitibá 1 -

Araguari 8 1

Araxá 6 1

Arceburgo 2 -

Arcos 7 -

Barbacena 9 2

Belmiro Braga 2 1

Belo Horizonte 834 23

Belo Oriente 1 -

Belo Vale - 1

Betim 24 1

Bicas 1 -

Boa Esperança 9 -

Bom Despacho 2 -

Bom Repouso 2 -

Bonfim - 1

Borda da Mata 2 -

Botelhos 3 -

Brasília de Minas 5 -

Brumadinho 4 -

Bueno Brandão 1 -

Caetanópolis 1 -

Caeté 4 -

Camanducaia 7 -

Cambuí 17 -

Cambuquira 2 -

Campo Belo 4 -

Campos Altos 1 -

Campos Gerais 1 -

Capinópolis 1 -

Capitólio - 1

Carangola 2 -

Caratinga 4 -

Carlos Chagas 1 -

Carmo da Cachoeira 1 -

Carmo do Cajuru 4 -

Carmópolis de Minas 4 -

Cataguases 4 1

Catuji 3 -

Centralina - 1

Comercinho 1 -

Conceição das Alagoas 2 -

Conselheiro Lafaiete 18 -

Contagem 59 3

Coromandel 7 -

Coronel Fabriciano 6 -

Curvelo 2 -

Divinésia 1 -

Divino 1 -

Divinópolis 93 1

Divisa Nova 1 -

Esmeraldas 3 -

Espera Feliz 5 -

Espinosa - 1

Espírito Santo do Dourado 1 -

Estiva 3 -

Extrema 39 2

Faria Lemos 1 -

Ferros 5 -

Formiga 4 -

Fronteira 1 -

Frutal 5 -

Goianá 2 -

Governador Valadares 27 3

Guaranésia 1 -

Guaxupé 3 -

Guimarânia 1 -

Ibiaí 1 -

Ibirité 11 -

Icaraí de Minas 1 -

Igarapé 3 -

Imbé de Minas 1 -

Ipaba 3 -

Ipatinga 23 -

Ipiaçu - 1

Ipuiúna 1 -

Itabira 9 1

Itacarambi 1 -

Itaguara 2 -

Itajubá 13 -

Itamonte 2 -

Itanhandu 5 -

Itaobim 1 -

Itapecerica 12 -

Itapeva 4 -

Itatiaiuçu 2 -

Itaúna 1 -

Ituiutaba 3 -

Itumirim 1 -

Jaboticatubas 2 -

Janaúba 3 -

Jeceaba 1 -

Jequitinhonha 1 -

João Monlevade 11 -

Juatuba 1 -

Juiz de Fora 219 6

Lagoa da Prata 18 -

Lagoa Santa 6 -

Lavras 7 -

Leopoldina 5 -

Lima Duarte 1 -

Machado 2 -

Mamonas 1 -

Manhuaçu 3 -

Mariana 17 1

Mário Campos 8 1

Maripá de Minas 1 -

Marliéria 4 -

Martinho Campos - 1

Matozinhos 1 -

Minas Novas 1 -

Moema 1 -

Monte Azul 1 -

Monte Carmelo 6 -

Montes Claros 15 2

Morro da Garça - 1

Munhoz 3 -

Muriaé 16 -

Mutum 1 -

Muzambinho 1 -

Nanuque 1 1

Nazareno 1 -

Nova Lima 93 -

Nova Serrana 4 1

Novo Cruzeiro 1 1

Ouro Fino 4 1

Pará de Minas 5 -

Paracatu 16 1

Paraisópolis 2 2

Passos 1 -

Patos de Minas 16 1

Patrocínio 18 1

Pedra Dourada 1 -

Pedro Leopoldo 1 -

Perdões 7 -

Pirapetinga 1 -

Pirapora 2 -

Piumhi 1 1

Planura 1 1

Poço Fundo 1 -

Poços de Caldas 22 2

Ponte Nova 1 -

Porteirinha 1 -

Porto Firme 1 -

Poté 1 -

Pouso Alegre 43 3

Presidente Juscelino - 1

Raposos 1 -

Ribeirão das Neves 12 -

Sabará 14 -

Santa Luzia 10 -

Santa Margarida 1 -

Santa Maria de Itabira 2 -

Santa Rita do Sapucaí 1 -

Santana de Cataguases 1 -

Santana do Paraíso 5 -

Santo Antônio do Monte 3 -

Santos Dumont 4 1

São Brás do Suaçuí 2 -

São Francisco 10 2

São Geraldo da Piedade - 1

São Gotardo 2 -

São João Del Rei 8 -

São João do Paraíso 1 -

São João Nepomuceno 1 -

São José da Lapa 2 -

São Lourenço 10 -

São Romão 2 1

São Sebastião do Oeste 4 -

São Sebastião do Paraíso 4 1

São Tomás de Aquino 1 1

São Vicente de Minas 2 -

Sarzedo 2 -

Senador Amaral 7 -

Senador José Bento 1 -

Senhora do Porto 1 -

Serra do Salitre 1 -

Sete Lagoas 7 -

Sobrália 1 -

Teófilo Otoni 22 -

Timóteo 12 -

Toledo 6 -

Três Corações 7 -

Três Marias 1 -

Três Pontas 9 1

Tupaciguara 4 -

Ubá 8 -

Uberaba 54 4

Uberlândia 187 8

Unaí 9 -

Varginha 20 1

Varzelândia - 1

Vazante 4 -

Viçosa 3 -

Wenceslau Braz 1 -

Outro Estado/país 35 -
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Busque por notícias, temas...

Foi concluída, nesta quarta-feira (15/4), a segunda etapa da construção do Hospital de
Campanha no Expominas, em Belo Horizonte. A ação é uma das iniciativas do Governo de Minas
no enfrentamento ao coronavírus, antecipando as necessidades que possam surgir com a
pandemia da Covid-19. O hospital foi projetado para oferecer 740 leitos de enfermaria e 28 de
estabilização, totalizando 768 vagas. A previsão é de que a unidade esteja preparada para receber
pacientes no fim de abril.

A segunda fase da montagem contempla o mobiliário e enxoval hospitalar, adequação elétrica,
rede de esgoto hospitalar e início da instalação gasométrica. Os leitos foram divididos em três
blocos, que serão colocados em operação gradualmente. Nesta quarta-feira (15/4) foi entregue o
Bloco Amarelo, que conta com 260 leitos de enfermaria e 28 de estabilização. Conforme
planejamento, os outros dois blocos serão ativados mediante necessidade, sendo eles o Bloco
Azul, com 220 leitos de enfermaria, e o Bloco Verde, contendo 260 leitos, também de enfermaria.

Q UA  1 5  A B R I L  2 0 2 0   1 5 : 0 0   AT UA L I Z A D O  E M  Q UA  1 5  A B R I L  2 0 2 0  1 5 : 0 0

Governo de Minas conclui segunda etapa da construção do

Hospital de Campanha no Expominas

Governador Romeu Zema visita espaço, que irá contar com 768 leitos. Unidade estará
preparada para receber pacientes no fim de abril
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O governador Romeu Zema destacou que o objetivo do Hospital de Campanha é ampliar a
capacidade de atendimento do sistema público de saúde de todo o Estado, especialmente da
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A finalidade é criar condições aos hospitais
convencionais para atender sobretudo os casos graves e que precisam de Centro de Terapia
Intensiva (CTI). Em caso de lotação das enfermarias dos hospitais convencionais da RMBH,
poderão ser solicitadas ao Hospital de Campanha vagas de clínica médica para finalização dos
tratamentos.

“Este hospital visa aliviar o nosso sistema de saúde, caso nós tenhamos uma sobrecarga.
Agradeço a prontidão, agilidade e competência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para
fazer em tão pouco tempo um hospital deste porte. Também agradeço à Fiemg e aos empresários
que colaboraram. Nós só conseguimos fazer o hospital neste tempo tão curto e tão bem montado
porque o Estado teve o apoio da sociedade civil. Estamos entregando a primeira etapa, com 28
leitos de estabilização e 260 de enfermaria. Gostaria que não fossem utilizados, mas nós não
vamos arriscar em passar por uma crise tão grande sem termos leitos adicionais”, afirmou
Romeu Zema.

A unidade de saúde funcionará sob o conceito de hospital fechado, ou seja, para a admissão de
pacientes referenciados e com Autorização de Internação Hospitalar (AIH), preferencialmente do
Sistema Único de Saúde (SUS) e acometidos pela Covid-19.

Zema ainda ressaltou o esforço do governo para preparar o sistema de saúde para o
enfrentamento da crise. Segundo ele, cerca de 4% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) no estado estão sendo utilizados por vítimas do coronavírus, o que demonstra o resultado
das ações de prevenção em Minas.

“Estamos ainda em uma situação confortável, talvez fruto das medidas que tomamos. Nós nos
antecipamos, saímos antes de outros Estados que já estavam em estágio mais avançado de
contaminação, e isso se mostrou muito acertado. Minas Gerais hoje está com uma curva que está
caminhando para ficar horizontal, mas nada indica que esta tendência tende a permanecer, como
já aconteceu em outros países. Estamos tomando todos os cuidados para que isso não ocorra
aqui”, disse o governador.

Romeu Zema afirmou, ainda, que o Executivo segue empenhado em liberar novos leitos em todo
o estado, além de trabalhar junto ao legislativo mineiro e o governo federal para buscar novos
investimentos e medidas de compensação causadas pela crise da Covid-19.

“Além deste hospital, várias medidas foram e estão sendo tomadas. Nós fizemos um
levantamento de todas as unidades hospitalares do estado e em muitas delas encontramos alas e
leitos ociosos. Tudo isto está sendo colocado em disponibilidade caso venha a ser necessário.
Vamos conseguir deixar pelo menos mais 2 mil leitos adicionais, o que é um número

Matéria Agência Minas - Hospital de Campanha (14132610)         SEI 1250.01.0002853/2020-34 / pg. 63

http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/


05/05/2020 Agência Minas Gerais | Governo de Minas conclui segunda etapa da construção do Hospital de Campanha no Expominas

www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-de-minas-conclui-segunda-etapa-da-construcao-do-hospital-de-campanha-no-expominas 3/7

considerável”, finalizou.
 

Implantação

Os trabalhos de implantação começaram em 29 de março de 2020 - após visita técnica ao
Hospital de Campanha do Estado de São Paulo -, com a montagem da estrutura modular no
Centro de Convenções do Expominas.

Para coordenação dos trabalhos de implantação foi designada uma comissão conjunta pelos
Comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, responsáveis pela
logística, suprimentos, contratos e o pessoal necessário ao funcionamento do Hospital de
Campanha.

O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Giovanne Silva, destacou que a
estrutura segue o padrão de hospitais tradicionais e possui capacidade para atender todas as
necessidades dos pacientes.

"Apesar de temporário, o Hospital de Campanha possui um visível padrão de qualidade e oferta
condição para que todos os pacientes saiam curados daqui. Foram mais de mil profissionais da
PM e do Corpo de Bombeiros trabalhando 24 horas por dia para entregar essa estrutura em

Pedro Gontijo / Imprensa MG
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tempo recorde", disse.

O trabalho de montagem está ocorrendo sob a coordenação da Diretoria de Apoio Logístico da
Polícia Militar, por meio da empresa RBarros, especializada em montagens, com o auxílio de 900
militares do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar. A empresa foi contratada com
recursos doados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

A primeira etapa da montagem do Hospital de Campanha foi concluída no último dia 3 de abril,
com a entrega da estrutura modular que abrigará os leitos, montados no pavilhão principal do
Expominas.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Edgard Estevo, enfatizou a parceria entre
os órgãos de segurança e as secretarias de Estado para viabilizar o projeto.

“O Governo do Estado, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão trabalhando
estrategicamente para entregar uma estrutura em condições de receber os pacientes, cumprindo
a nossa missão de cuidar dos mineiros”, afirmou.

Após a conclusão desta segunda fase, serão realizadas as adequações dos contratos de serviço,
ajuste dos protocolos médicos de funcionamento, disponibilização de equipamentos e insumos
hospitalares, mensuração da necessidade de convocação de veteranos da área da Saúde das
instituições militares, além da contratação de pessoal para atuar no corpo clínico e
administrativo.

Parcerias

Até o momento foram investidos R$ 5,3 milhões na implantação e estruturação do Hospital de
Campanha, por meio de recursos públicos e privados. Deste total, R$ 4,5 milhões foram
recebidos em doações financeiras por meio de parcerias.  A operação do Hospital de Campanha
será financiada com recursos do Governo de Minas.

O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, destacou a união do governo e dos demais setores na
preparação do estado para o enfrentamento da pandemia. Segundo ele, já foram investidos cerca
de R$ 90 milhões em diversas ações.

"A indústria está se moldando para ajudar no que for necessário, e não apenas financeiramente.
O Senai recebeu 40 respiradores que precisavam de conserto e, desses, já temos 28 prontos. Cada
um deles poderá salvar até dez vidas. Parabenizo o governo por, antes da demanda, se preparar e
construir essas estruturas para que possamos lidar com a pandemia em Minas. Espero que não
precisemos usar nada disso e que tenha sido apenas uma ação preventiva", afirmou.

Os profissionais que trabalharão no Hospital de Campanha serão, em sua maioria, oficiais e
praças dos quadros de Saúde da reserva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, por
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Últimas

meio de designação voluntária ou convocação para a missão. Além dos militares, haverá
contratação, pela PMMG, de empresa ou entidade sem fins lucrativos com capacidade para
prestação de serviços especializados em Saúde.

Há ainda tratativas para o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Faculdade
de Ciências Médicas, que cederão alunos do último ano dos cursos de Medicina, Enfermagem,
Fisioterapia e Farmácia. O processo está em fase de discussão sobre o Termo de Cooperação
Técnica para as respectivas parcerias. Destaca-se que, dentre as tratativas, é previsto também o
emprego de médicos residentes do Hospital das Clínicas da UFMG, nas especialidades de
Urgência/Emergência, Infectologia e outras.

Também participaram da entrega da segunda fase do Hospital de Campanha o vice-governador
Paulo Brant, a presidente do Servas, Alexia Paiva, o secretário adjunto de Estado de Saúde,
Marcelo Cabral, e o chefe do Gabinete Militar e coordenador estadual de Defesa Civil, coronel
Rodrigo Rodrigues, e demais autoridades e parceiros na construção.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

 

 

Para fins do disposto no Art. 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 APOIO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL CAMPANHA DE
MINAS GERAIS e as empresas INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO
LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., NOW QUIMICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA e DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, cujo objeto é
aquisição futura e eventual de ANTISSÉPTICOS para abastecer o Hospital Campanha de Minas
Gerais e os órgãos participantes do Registro de Preços, 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 nº 23.290 de
09/01/2019 e na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, que este Centro de Apoio
Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais possui disponibilidade
orçamentária para cobrir as despesas.

 

A despesa será custeada pelas dotações
orçamentárias 1251.10.302.026.1078.0001.339030.10,
1251.10.302.026.1078.0001.339030.12, 1251.10.302.026.1078.00010.339030.13, Fonte
0.95.1, tendo estas saldo suficiente para cumprir o valor total da contratação de R$
973.222,36 (Novecentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e
seis centavos).

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJ PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CAA-HC

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 09/07/2020, às 19:00, 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
15751044 e o código CRC 0942F88F.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 15751044

Declaração de Disponibilidade Orçamentária PMMG/DAL/CAA-HC 15751044         SEI 1250.01.0002853/2020-34 / pg. 69

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 24 de junho de 2020.

  

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr. Cel PM Diretor de Apoio Logístico.

 

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para fornecimento eventual e futura de
ANTISSÉPTICOS para oo órgãos participantes do Registro de Preços, incluindo o Hospital
Campanha de Minas Gerais, com endereço na Avenida Amazonas, nº 6.200, Bairro Gameleira,
Belo Horizonte/MG.

 

Trata-se da aquisição eventual e futura de Antissépticos para o Hospital Campanha de Minas
Gerais e órgãos participantes.

 

A situação de emergência em saúde pública é causada por um vírus que se espalha
rapidamente, causando situações graves de doença e até o óbito de muitas pessoas e levando
os hospitais à sua capacidade máxima de atendimento às necessidades geradas.

 

O Hospital Campanha de Minas Gerais foi concebido com o objetivo de suplementar a
capacidade de atendimento hospitalar no Estado. Para que o estabelecimento hospitalar tenha
condições de funcionamento no menor prazo possível, é indispensável que os processos de
compra destinados ao seu aparelhamento sejam realizados na modalidade dispensa de
licitação, conforme as previsões das Leis Federais 8.666 / 1993, 13.979 / 2020, da Lei
Estadual 23.631 / 2020 e dos Decretos Estaduais 47.891 / 2020 e 113 / 2020. 
 

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

 

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

 

Respeitosamente,
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WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJ PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CAA-HC

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 09/07/2020, às 19:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15784963 e o código CRC 61A14352.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 15784963
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HOSPITAL DE CAMPANHA <hcampmg@gmail.com>

HOSPITAL DE CAMPANHA

HOSPITAL DE CAMPANHA <hcampmg@gmail.com> 13 de abril de 2020 09:04
Para: adair@minashospitalar.com.br, fernandoparanhos@adaptltda.com.br, agis@agismedical.com.br,
aglon@aglon.com.br, brasz@coloplast.com, alfaimplantes@hotmail.com, atendimento@alfamed.com,
aline.santos@strattner.com.br, suportelicita@rtsrio.com.br, amuto@altamedical.com.br, ananda@intertechsurgical.com.br,
vendasmetrobh2@prohosp.com.br, andre@expansao-mg.com.br, atendimento@cpapcare.com.br, atuante@gmail.com,
aurelio.santos@cei-brasil.com, marisse.d.bonfim@medtronic.com.br, comercial@avmedi.com,
barbara.jales@eincobio.com.br, empenhos@bhfarma.com.br, bhmedltda@ig.com.br, licitacao01@biohosp.com.br,
licitacaobio@bioline.com.br, biomax@biomax.med.br, leandro.eugenio@biomigbrasil.com.br,
licitacao@biomigbrasil.com.br, contato@biotecmed.com.br, bruna.vilalva@gbo.com, bruna.souza@strattner.com.br,
atendimento@visionlinebrasil.com.br, AlexsandraFalvoSilva.Caetano@sanofi.com, chissnauer@aliancahospitalar.com,
licitacao@camb.com.br, canalgoverno@primemedical.com.br, felipe.dias@cbsmed.com.br, propostas@cei-brasil.com,
carolina@chrprodutos.com.br, cincoconfind@gmail.com, julianapinheirotavares@gmail.com,
contato@cirurgicaflecha.com.br, jorge1@citopharma.com.br, comercial@conceitodiagnostica.com.br, Comercial@supri-
medical.com, comercial@biosave.com.br, vendas3@conceitosloja.com.br, contato@lojadomedico.com.br,
juliana@cosmoderma.com.br, juliana@cotacaocrie.com.br, licita@cremer.com.br, dr.assessoriaecomercio@gmail.com,
contato@neolife.med.br, daniel.valentim@commed.com.br, licitacaocomercial@dcb.com.br, vendas@traumedica.com.br,
licitacao@difarmig.com.br, televendas4@dimacimg.com, dimalab.pregao1@uol.com.br, distribuidoragcr@gmail.com,
licitacoes@distrilaf.com.br, eduardo@jmcmedical.com.br, licitacao.bh@dupatri.com, contato@badeia.com.br,
expedicao@emige.com.br, vendas06.espsantohospitalares@gmail.com, evandro@medlevensohn.com.br,
contato@eyehome.com.br, fabiano.silva@hartmannbr.info, televendas5@alfalagos.com.br, licitacao4@medika.com.br,
licitacao@fisiominasnet.com.br, vendas7@biotecmed.com.br, licitacao@flexor.ind.br, felipe@flukka.com.br,
p.garcia@br.urgo.com, patricia@gehospitalar.com.br, gensas@terra.com.br, gilmar.bomfim@grifols.com,
licitacao@cirurgicasaomateus.com, contato@harteinstrumentos.com.br, faturamento.bh@hospfar.com.br,
hospmed.bh@gmail.com, contato@hrinstrumental.com.br, teleprefeitura@acacia.med.br, licitacao@cleanmedical.com.br,
medical.comercial@terra.com.br, comercial2@jcpharma.com.br, LSanto1@its.jnj.com, vendas8@grupomjv.com.br,
juliojta@hotmail.com, kollimedltda@hotmail.com, sac@ksn.com.br, atendimento@langmedical.com.br,
falecom@guinez.com.br, licitacao@mgc.net.br, licitacoes@giromed.com.br, nucleo@lifemed.com.br,
e.campos@br.urgo.com, supvendas1@medika.com.br, marcelo@sanovie.com.br, amhcomerciovendas@globo.com,
anapaula.marquesrocha@medtronic.com, mastermed@mastermedhospitalar.com.br, vendas3@maxmedical.med.br,
roneyson.romagnoli13@hotmail.com, contato@medpoa.com.br, clayton@mhedica.com.br, cesar@micmmed.com.br,
miguellopes@correios.com.br, comercial@mcscomercial.com.br, contato@minasdoctor.com.br, Jessica.Monteiro@smith-
nephew.com, flavio@heramedicamentos.com.br, cotacao@nacionalhospitalar.com.br,
recepcao@nacionalhospitalar.com.br, licitacoes@neveline.com.br, philippe@mastermedhospitalar.com.br,
faturamentolicitacao@polarfix.com.br, vendas@politecsaude.com.br, licitacoes.brasil@covidien.com,
contato@primemedical.com.br, procimed@procimed.com.br, contato@produtoshospitalaresonline.com.br,
contato@clinrio.com.br, licitacaopromedi@gmail.com, henrique@promedical.com.br, licitacao2@protec.com.br,
carlos.e.rezende@medtronic.com, contato@distribuidorarima.com.br, gabriela.monerato@rioclarense.com.br,
rosemary.melo@samtronic.com.br, sac@adaptltda.com.br, licitacao2@suturas.com.br, cotacao3@opimed.com.br,
suportelicitacao@biomigbrasil.com.br, vendas@cirumont.com.br, silvia@gehospitalar.com.br,
belizete@sinergiamedica.com.br, magda.pinheiro@smith-nephew.com, empenhos@solumeddistribuidora.com.br,
vendas2.mg@somahospitalar.com.br, talita.dantas@criteria.com.br, tecvidalicitacao@gmail.com,
licitacao2@hpfsurgical.com.br, vendas@technesmedical.com.br, financeiro.toppaper@gmail.com,
comercial@trauminas.com.br, vendas.triangulo@dstriangulo.com.br, vanessa.guedes@promedon.com,
licitacao@volgen.com.br, vania@gjo.com.br, vendas@trammit.com.br, contato@ventrix.com.br, monica@vitae.net.br,
marcos@vivagroup.net.br, vanessa.yoshida@medtronic.com, licitacao@bioimplantesbrasil.com.br,
licitacao@cromolab.com.br, licitacao@dcb.com.br, licitacao@intensivemed.com.br, licitacao@lmsbiomedical.com.br,
licitacao@makeline.com.br, licitacao@tecvida.com, licitacao2@bio2med.com.br, licitacao2@medbrands.com.br,
licitacao2@multifarma.net.br, licitacao5@cfernandes.com.br, licitacoes@cei-brasil.com, licitacoes@gastrocom.com.br,
licitacoes@oncoprod.com.br, licitacoes@profarmaspecialty.com.br, licitar@minasmedical.com.br, lsouza71@gmail.com,
luciana@dexcar.com.br, luciane@gastrocom.com.br, macenamed@macenamed.com.br,
mar@marrepresentacoes.com.br, marcelo@gastrocom.com.br, medcarelicitacoes@hotmail.com,
medtec@medtecnet.com.br, nelson.dias@abbott.com, olympus-licitacao@olympus.com, orcamento@saavedra.com.br,
petra@nucleomed.net.br, previx@previxepis.com.br, rafael@safirasafe.com.br, recepcao@acacia.med.br,
renia.marinho@gfedobrasil.com.br, ronanramos04@yahoo.com.br, rosali@analiticalabor.com.br,
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rosana@promedical.com.br, rose.pshospitalar@gmail.com, setormed@setormed.com.br, tca.farma@hotmail.com,
tidmed1@gmail.com, vendas.1@favily.com.br, vendas.bh2@addlife.com.br, vendas@cirurgicapinheiro.com.br,
vendas@cirurgicasantacruz.com.br, vendas@hospitalardistribuidora.com.br, vendas2@stockmedical.net,
vendas2@vidatecnologia.com.br, welbert@gehospitalar.com.br

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital de Campanha 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 deverá ser condizente com as especificações detalhadas e
quantidades estabelecidas na planilha anexa.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail, citando expressamente o código
"SIAD" correspondente ao material ofertado e o prazo de entrega, preferencialmente em até 15 dias.

Aguardamos retorno até o dia 14/04/2020

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Sd Daniele 031 9822- 9009
Sd Fabiana 035 99125-7391
Ten Daniela: 031 98707-2730

CNPJ 16695025000197
ENDEREÇO: Av. Amazonas 6455

10 anexos

HCAMP Lista 1.2 Permanente - Instrumentais e mobiliário ORÇAMENTO.xlsx
17K

HCAMP Lista 3.1 Consumo - Antissépticos PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
60K

HCAMP Lista 3.4 Consumo - Equipos e bomba infusão PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
66K

HCAMP Lista 3.2 Consumo - Dietas PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
62K

HCAMP Lista 3.3 Consumo - Tiras e Glicosímetro PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
63K

HCAMP Lista 3.5 Consumo - EPIs PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
64K

HCAMP Lista 3.6 Consumo - Respiratórios PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
23K

HCAMP Lista 3.7 Consumo - MMH Diversos PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
29K

HCAMP Lista 3.8 Consumo - MMH Disp Infusão PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
21K

HCAMP Lista 3.9 Consumo - Medicamentos PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
30K
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HOSPITAL DE CAMPANHA <hcampmg@gmail.com>

URGENTE: Adesão em processo de dispensa para RP para aquisição
de Antissépticos
1 mensagem

HOSPITAL DE CAMPANHA <hcampmg@gmail.com> 4 de maio de 2020 18:03
Para: gcoli@pbh.gov.br, iaska barbosa <iaska.barbosa@pbh.gov.br>, janete coimbra
<janete.coimbra@pbh.gov.br>, nucleocal@pbh.gov.br, liliam maria <liliam.maria@pbh.gov.br>,
lorenaaguiar@pbh.gov.br, coord judicial <coord.judicial@pbh.gov.br>, comprasaudemj@pbh.gov.br, michel
marques <michel.marques@pbh.gov.br>, patricia cguedes <patricia.cguedes@pbh.gov.br>, patricia
quintanilha <patricia.quintanilha@pbh.gov.br>, rosana pacheco <rosana.pacheco@pbh.gov.br>, cpd iml
<cpd.iml@policiacivil.mg.gov.br>, antoniocipriano dlpm pcmg <antoniocipriano.dlpm.pcmg@gmail.com>,
biancalb91@gmail.com, compras@policiacivil.mg.gov.br, danicaldas cpd <danicaldas.cpd@gmail.com>,
borgesribeirogodinho@yahoo.com.br, rp spgf <rp.spgf@policiacivil.mg.gov.br>, cpdicmg@gmail.com, CPD
HPC <cpd@hpc.pcivil.mg.gov.br>, cpd icmg <cpd.icmg@policiacivil.mg.gov.br>, mateus picinin
<mateus.picinin@policiacivil.mg.gov.br>, pmmgcfarm@gmail.com, cleyde pmmg
<cleyde.pmmg@yahoo.com.br>, 1432129@pmmg.mg.gov.br, edicarlos batista
<edicarlos.batista@pmmg.mg.gov.br>, fernandamendespmmg@gmail.com, 1266311@pmmg.mg.gov.br,
marcio goncalves <marcio.goncalves@pmmg.mg.gov.br>, loeloy@gmail.com, rita750@hotmail.com,
waleska0906@yahoo.com.br, isabella conrado <isabella.conrado@redeminas.mg.gov.br>,
izabella@redeminas.mg.gov.br, paulomatos@redeminas.mg.gov.br, ana abreu
<ana.abreu@saude.mg.gov.br>, caroline ribeiro <caroline.ribeiro@saude.mg.gov.br>, claudiane silva
<claudiane.silva@saude.mg.gov.br>, daniela alberto <daniela.alberto@saude.mg.gov.br>, edvania oliveira
<edvania.oliveira@saude.mg.gov.br>, efigenia oliveira <efigenia.oliveira@saude.mg.gov.br>, glaucia
goncalves <glaucia.goncalves@saude.mg.gov.br>, Laise Sofia de Macedo Rodrigues
<laise.rodrigues@saude.mg.gov.br>, marcos luiz <marcos.luiz@saude.mg.gov.br>, natalia mascarenhas
<natalia.mascarenhas@saude.mg.gov.br>, samira lyra <samira.lyra@saude.mg.gov.br>, santusa santana
<santusa.santana@saude.mg.gov.br>, "Adriano Fonseca de Souza (SEJUSP)"
<adriano.souza@seap.mg.gov.br>

Abertura para adesão: Dispensa de Licitação para Registro de

Preços 

Aquisição de Antissépticos

Estamos iniciando a adesão ao Planejamento para Registro de Preços,  via

dispensa  de  licitação,  visando  futura  e  eventual  aquisição  de  Antissépticos,  nos

termos:

a) da Lei Federal 13979, artigo 4º, de 06 de fevereiro de 2020, que permite

uso de dispensa de 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;
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b) da Lei Federal 13979, artigo 4º, parágrafo 4º, incluído pela MP 951 de

15 de abril  de 2020, que autoriza a dispensa de licitação de quando se

tratar  de compra ou contratação por  mais  de um órgão ou entidade,  o

sistema de registro de preços;

c) da Lei Estadual nº 23.636, de 17 de abril  2020, que dispõe sobre a

obrigatoriedade  de  uso  de  máscara  de  proteção  e  outros  recursos

necessários  à  prevenção  da  disseminação  do  coronavírus  causador  da

Covid-19 nos órgãos, entidades, estabelecimentos e serviços;

Informamos  que  o  processo  de  compras  não  será  instruído  no  Sistema

Informatizado de Registro de Preços - SIRP.

Desta forma,  as adesões de órgãos e entidades estaduais  deverão ser  enviadas

mediante  o  preenchimento  do  Termo  de  Adesão  em  anexo  devidamente

assinado, até  a  próxima quarta-feira,  dia  06/05/2020,  por  meio  do  endereço  de

e-mail hcampmg@gmail.com.

O texto do modelo de Termo de Adesão anexado a este comunicado poderá

também  ser  transcrito  para  o  SEI!MG  e  encaminhado  para  a  unidade  SEI!

PMMG/DAL/CAA-HC, também até o dia 06/05/2020.

Diante  da demanda emergencial  para estruturação do Hospital  de Campanha de

Minas  Gerais,  o  CAA-HC  realizará  a  instrução  processual  e  a  ratificação  da

dispensa.  Caberá  aos  partícipes,  após  a  publicação  das  atas,  a  execução  e  o

pagamento referente aos materiais adquiridos.

(OBSERVAÇÃO: A adesão a esse processo se justifica exclusivamente por

necessidades relacionadas ao enfrentamento da epidemia COVID-19)

Atenciosamente,

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

DAL/PMMG

ADESÃO DE ANTISSEPTICOS.docx
84K
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ITEM ITEM - SIAD ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UNIDADE
RP

Vigência
Fornencedor

 VALOR DO 
ÚLTIMO RP 

QUANTIDADE TOTAL
VALOR 1  

Utilidades 
Clínicas

VALOR 2
INDALABOR

VALOR 3  
ProMedical

VALOR 4
Nacional 

Comercial 
Hospitalar

VALOR 5                               
ALFA 

IMPLANTES

 VALOR 6          
Primer

VALOR 7
Distrilaf

VALOR 8
 Viasu 

Comercial

VALOR 9
Disdet

VALOR 10
Now Química

VALOR 11 
CIG TRANSP

VALOR 12
CLeanTime

VALOR 13
Ecolife

Melhor 
Proposta

FORNECEDOR

1 1529765
ALCOOL - TIPO: ETILICO, HIDRATADO; GRADUACAO: 70%, PARA ASSEPSIA, EM 

ALMOTOLIA PLASTICA DE 100ML;
FRASCO

RP 269/2018 
Encerrado
Indalabor

 R$            1,08 155198  R$               1,12 R$ 1,39 R$ 1,49 R$ 4,80 R$ 2,05 R$ 1,77 R$ 2,80 R$1,26  R$                1,12 
VALOR 2

INDALABOR

2 1669664
ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 

70; GRAU GL: 77; APRESENTACAO: ALMOTOLIA 250 ML;
FRASCO

275/2019
28/11/2020

Indalabor
 R$            1,60 97354  R$               1,99 R$ 3,19 R$ 8,90 R$ 3,63 R$ 3,60  R$                1,99 

VALOR 2
INDALABOR

3 1529803
CLOREXIDINA - PRINCIPIO ATIVO: CLOREXIDINA, DIGLICONATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,5%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO 
ALCOOLICA; APRESENTACAO: FRASCO ALMOTOLIA 100 ML; COMPONENTE: .;

FRASCO
275/2019

28/11/2020
Rioquímica

 R$            1,13 36083 R$ 1,94  R$               1,84 R$ 1,89  R$                1,84 
VALOR 4

Nacional Comercial 
Hospitalar

4 1519395
CLOREXIDINA - PRINCIPIO ATIVO: CLOREXIDINA, DIGLICONATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO 
DEGERMANTE; APRESENTACAO: FRASCO ALMOTOLIA 100 ML; COMPONENTE: .;;

FRASCO
275/2019

28/11/2020
Distrilaf

 R$            1,52 53458 R$ 2,16  R$               2,15 R$ 2,38  R$                2,15 
VALOR 4

Nacional Comercial 
Hospitalar

5 1669710
CLOREXIDINA - PRINCIPIO ATIVO: CLOREXIDINA, GLUCONATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AQUOSA; 
APRESENTACAO: FRASCO 100 ML; COMPONENTE

FRASCO
275/2019

28/11/2020
Distrilaf

 R$            1,91 13204 R$ 3,38  R$               2,26  R$                2,26 
VALOR 4

Nacional Comercial 
Hospitalar

6 1564579

 DETERGENTE NEUTRO - IDENTIFICACAO: PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS 
CIRURGICOS; PH: NEUTRO PARA USO NA ASSISTENCIA A SAUDE; DENSIDADE: -; 

CERTIFICADO PARA USO EM PRODUTOS PARA A SAUDE,COMPATIVEL COM 
MATERIAIS E INSTRUMENTOS  A SEREM PROCESSADOS, QUE NAO CAUSE DANOS 

COMO OXIDACAO E MANCHAS. COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS  E DE 
BAIXA PRODUCAO DE ESPUMA, ISENTO  DE COMPONENTES QUE OFERECAM 
RISCO PARA PACIENTES  E PROFISSIONAIS DA SAUDE, COMO SUBSTANCIAS 

CARCINOGENICAS, MUTAGENICAS  E TERATOGENICAS, BEM COMO CORANTES E 
CONSERVANTES. CONCENTRADO E PRONTO PARA O USO.    

FRASCO 5 
LITRO

RP 346/2018 
Encerrado
Limpeza & 

Brilho

 R$          40,00 369 39,92

R$ 15,3
Desclassificado 

por falta de 
Alvará Sanitário 
e Autorização de 
Funcionamento

R$ 57,35

R$ 21,9
Convocado após 
desclassificação 

do segundo 
colocado

R$53,90

R$ 14,9
Desclassificado: 
detergente sem 

glicerina.

R$ 21,9
Convocado após 
desclassificação 

do segundo 
colocado

VALOR 10
Now Química

7 1529757

IODO POLIVINILPIRROLIDONA - PRINCIPIO ATIVO: IODO POLIVINILPIRROLIDONA; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10%; EQUIVALENCIA: 1% DE IODO ATIVO; FORMA 

FARMACEUTICA: TINTURA; APRESENTACAO: ALMOTOLIA 100 ML; 
COMPONENTE: .;

FRASCO
275/2019

28/11/2020
Soma/MG

 R$            1,98 11909 R$ 4,85 R$ 2,62  R$                2,62 
VALOR 7
Distrilaf

8 1529773

IODO POLIVINILPIRROLIDONA - PRINCIPIO ATIVO: IODO POLIVINILPIRROLIDONA; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10%; EQUIVALENCIA: 1% DE IODO ATIVO; FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO DEGERMANTE; APRESENTACAO: ALMOTOLIA 100 ML; 
COMPONENTE: DISPENSADOR;

FRASCO
275/2019

28/11/2020
Distrilaf

 R$            2,04 13018  R$               3,37  R$                3,37 
VALOR 4

Nacional Comercial 
Hospitalar

9 1529790

IODO POLIVINILPIRROLIDONA - PRINCIPIO ATIVO: IODO POLIVINILPIRROLIDONA; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10%; EQUIVALENCIA: 1% DE IODO ATIVO; FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO TOPICA; APRESENTACAO: ALMOTOLIA 100 ML; 
COMPONENTE: .;

FRASCO
275/2019

28/11/2020
Soma/MG

 R$            1,91 8473 R$ 2,59 R$ 2,58  R$                2,58 
VALOR 7
Distrilaf

10 1609378

QUATERNARIO DE AMONIA - ASPECTO: SOLUCAO AQUOSA; CONCENTRACAO: 5ª 
GERACAO; UTILIZACAO: LIMPEZA E DESINFECCAO EM AMBIENTE 

HOSPITALAR;QUATERNARIO DE AMONIO, SOLUCAO AQUOSA DE QUINTA 
GERACAO. PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DE SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NAO 

CRITICOS BIODEGRADAVEIS, ATOXICO PARA RECEM NASCIDOS E ADULTOS. 
PRONTO PARA USO, EM FRASCO ORIGINAL COM GATILHO BORIFICADOR, SEM 
ALCOOL, SEM FRAGRANCIA, SEM ENXAGUE. NAO CORROSIVO, COMPATIVEL 

COM POLIMEROS E METAIS.ACAO EFETIVA CONTRA SALMONELLA SP, 
STAPHILOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS  SP, KLEBSIELLA SP, ENTEROCOCCUS 

SP, ACINETOBACTER SP, VIRUCIDA CONTRA VIRUS  LIPOFILICOS OU 
ENVELOPADOS E FUNGICIDA CONTRA CANDIDA SP.

FRASCO - 
750 ML

275/2019
28/11/2020
Limpeza & 

Brilho

 R$            7,80 15236

 R$ 25,07
Valor negociado 
para R$ 19,00 

(após 
desclasssificação 

do primeiro 
colocado) 

R$29,59 R$ 34,40

 R$ 9,50
Desclassificado: 
Não apresentou 

laudo de 
atividade 
virucida. 

R$56,45

 R$ 25,07
Valor negociado 
para R$ 19,00 

(após 
desclasssificação 

do primeiro 
colocado) 

VALOR 4
Nacional Comercial 

Hospitalar
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PROPOSTA COMERCIAL PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
PLANEJAMENTO Nº 003/2020-CAA/HC 

 

À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL DE CAMPANHA 
AO SETOR DE COMPRAS 
 

A empresa NOW QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ n°. 42.900.316/0001-80 e 

Inscrição Estadual nº. 186.817.062-0093, com sede à Rua Petúnia, 115, Bairro Chácaras Boa Vista, 

Contagem/MG, CEP: 32.150-200, por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), Sr.(a) MAURO LUCIO 

PENA, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG-59.456 e do CPF nº. 140.769.006-00,  vem 

apresentar condições e preços referente ao item constante abaixo: 

 

Item Item  

Siad 

Especificação Unidade Modelo/ 

Marca/ 

Fabricante/

Registro na 

Anvisa 

Quantidade 

Total 

Valor 

Unitário 

sem ICMS 

Valor Total 

sem ICMS 

Valor  

Unitário 

com ICMS 

Valor Total 

com ICMS 

6 1564579 Detergente 

neutro, 

identificação: 

neutro, 

incolor, sem 

fragancia, 

; ph: puro entre 

6,5 a 7,5; 

densidade: a 22 

grau c (g/cm3) 

1,010 a 1,030; 

complementaçã

o: deter gente 

neutro com 

formacao de 

espuma, 

contendo 

mistura de 

tensoativos 

anionicos, 

tensoativos nao 

ionico 

e glicerina, 

especifico 

para limpeza de 

instrumentais e 

materiais 

medicos 

Frasco 

de 5 

litros 

W 45/ 

Now 

Química/ 

Now 

Química 

Indústria e 

Com. 

Ltda/  

Registro 

na anvisa: 

25351.533

246/2009-

51 

369 

Hcamp= 

329 

Pc= 40 

 

R$ 21,90 R$ 

8.081,10 

R$ 25,84 R$ 

9.534,96 
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hospitalares, 

cubas, 

comadres e 

superficies, 

concentracao de 

uso mínima de 

2,5%. 

          

Valor Total da proposta sem ICMS: R$ R$ 8.081,10 

Valor Total da proposta com ICMS: R$ 9.534,96 

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:  

1) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, insumos, peças, componentes, acessórios, taxas e 

quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto da aquisição.  

2) Local de entrega: Conforme termo de referência 

 

3) PRAZO DE ENTREGA: Até 10 dias 

4) Dados para depósito em conta:  

Nome do banco: 

BRASIL 

Nome da agência:  

01 

N.º da agência: 

0503-7----C/C:  

N.º da conta corrente: 

160468-6 

 

Contagem, 22 de maio de 2020. 

 

Atenciosamente, 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

 

PARECER JURÍDICO Nº: 31/2020-AJDAL/J

INTERESSADO: Sr. Maj PM Chefe do CAA/HC

REFERÊNCIA: Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 1250.01.0002853/2020-
34

 

PARECER
 
O presente parecer versa sobre a possibilidade jurídica de a Polícia Militar de Minas

Gerais, por intermédio do Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha (CAA/HC), registrar
os preços de produtos antissépticos de forma emergencial, sem licitação, com fulcro no art. 4º da Lei
Federal nº 13.979/2020, c/c o art. 7º da Lei Estadual nº 23.631/2020, conforme disposto no termo de
referência constante do processo referenciado.

 
Ainda de acordo com o termo de referência:

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, que declara
situação de emergência em Saúde Pública no Estado e dispõe sobre
medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e
contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais em função da pandemia mundial de doença infecciosa viral
respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a
necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, em observância a
Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020, bem como o Decreto n.
47.891 de 20 de março de 2020 e a Resolução 5.529 de 25 de março de
2020, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que
reconhecem o estado de calamidade pública decorrente da pandemia, faz-
se necessário o registro de preço de instrumentos e mobiliários que
garantam estrutura física e ferramentas para os profissionais de saúde
prestarem os serviços necessários aos pacientes que serão atendidos no
Hospital de Campanha de Minas Gerais. Atende ainda às demandas de
antissépticos, relacionadas à pandemia, da Polícia Civil de Minas Gerais e
do Hospital Metropolitano Odilon Behrens.
Diante de gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, sendo que em
11/05/2020, há mais de 2.500.000 de pessoas com infecção ativa,
somando quase 300.000 mortes. No Brasil, já são mais de 90.000 casos,
com mais de 10.000 mortos confirmados, e uma previsão de crescimento
exponencial ao longo dos meses de maio de 2020. Tal situação levou o
governo do estado de Minas Gerais a implantar um Hospital de Campanha
para complementar a capacidade de atendimento da rede SUS, visando
atender a população do estado de Minas Gerais, diante da previsão de
possível colapso do sistema público de saúde em face do aumento da
demanda de atendimento de pacientes acometidos pela COVID -19.
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A contratação contemplará entrega parcelada, com a primeira parcela com
entrega para equipar minimamente o Hospital de Campanha a fim de dar
início às suas atividade, garantindo então a estrutura hospitalar para
atendimento dos pacientes acometidos pelo COVID-19. As demais
parcelas serão agendadas conforme demanda decorrente da evolução da
epidemia e da capacidade de atendimento do Hospital de Campanha que
tem previsão para alcançar a capacidade de acomodação de até 768
leitos da unidade hospitalar e 180 leitos de UTI.
O objeto do presente Termo de Referência contempla o fornecimento de
antissépticos essenciais para prestação de serviços de saúde,
especialmente em um cenário de pandemia de uma doença
infectocontagiosa. A debilidade clinica de pacientes internados e o
ambiente hospitalar favorecem a propagação de infecções, o emprego de
antissépticos e saneantes é uma das ações que tem por finalidade evitar a
propagação de doenças infeciosas relacionadas a assistência à saúde em
um ambiente hospitalar.  A sistematização de seu emprego faz parte das
ações dos Programas de Controle de Infecções Hospitalares, previsto no
ordenamento jurídico que fornece diretrizes para a assistência à saúde.
A demanda esperada para o Hospital de Campanha foi projetada com
base no histórico de consumo do Hospital da Polícia Militar de Minas
Gerais, realizada as devidas adequações em função dos respectivos
números de leito.
 

Diz o art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020:
 

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.
[...]
§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se
tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o
sistema de registro de preços, de que trata o inciso II do caput do art. 15
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado.
 

Por sua vez, o art. 7º da Lei Estadual nº 23.631/2020 estabelece:
 

É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de
saúde destinados ao enfrentamento do estado de calamidade pública
decorrente da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 4º da Lei Federal
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

 
Acerca da matéria, veja-se excerto extraído do Parecer nº

00008/2020/CNMLC/CGU/AGU:¹

 
17. Em síntese, são possibilidades para a adoção do Sistema de Registro
de Preços: a) natureza rotineira e repetitiva da demanda a ser atendida; b)
imprevisibilidade do consumo ou da demanda; c ) divisibilidade do objeto
pretendido; ou d) multiplicidade de participantes.
18. Quanto à taxatividade das hipóteses previstas no Decreto nº
7.892/2013 importante consignar que o DECOR, por meio do Parecer nº
109/2013/DECOR/CGU/AGU, fixou o posicionamento de que o rol
constante do artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013 é exaustivo, o que foi
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ratificado no bojo do Parecer nº 39/2019/DECOR/CGU/AGU.
19. A situação clássica que o Sistema de Registro de Preços abarca na
maioria dos casos envolve a impossibilidade de definição prévia do
quantitativo a ser demandado pela Administração, conforme indica a
interpretação literal do inciso IV do artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013.
20. No cenário de crise que envolve as contratações para o enfrentamento
da Covid-19, fatalmente poderão advir circunstâncias em que se fará
evidente a incerteza do quantitativo a ser adquirido de bens, serviços e
insumos de saúde, razão pela qual o manejo do Sistema de Registro de
Preços poderá ser de grande utilidade.
21. De outro vértice, cogita-se que poderão advir situações de incertezas e
imprecisões que suplantem o que tradicionalmente é vivenciado pela
Administração Pública diante do ineditismo e da álea extraordinária que
paira sobre os seguintes pontos em especial: quantitativos; escassez de
produtos; imprecisão da demanda que será necessária para o
enfrentamento da situação de emergência, sem olvidar da volatilidade dos
preços.
22. No ponto, chama-se a atenção para as situações em que a demanda
se mostre incerta, já que estamos atravessando uma situação inesperada
e que apresenta, no momento, proporções incalculáveis. Acredita-se que
muitas contratações voltadas para o enfrentamento da crise da Covid-19
poderão não somente se referir à imprecisão de quantitativos, mas
esbarrar na inexatidão da própria demanda que será objeto de dispensa
e/ou procedimento licitatório. Em termos práticos, uma contratação em que
a própria demanda é incerta é uma em que não há, por exemplo, garantia
mínima de requisição de quantitativos, pois não há certeza sobre sequer se
haverá a necessidade de desencadear uma contratação efetiva, para
qualquer quantidade que seja.
[...]
81. [omissis]
a) aplicabilidade das disposições do Decreto nº 7.892/2013 nas
contratações regidas pela Lei nº 13.979/2020;
b) situações passíveis de utilização do Sistema de Registro de Preços no
cenário da Covid-19: uso do art. 3º do Decreto nº 7.892/13 e
admissibilidade do uso do SRP, pelo art. 3º, IV do Decreto, no caso de
incerteza da própria demanda;
c) possibilidade de utilização do Sistema de Registro de Preços na
dispensa de licitação, desde que com mais de um órgão potencialmente
contratante, entre gerenciador e participantes;
d) equiparação automática às compras nacionais das licitações na
modalidade de pregão eletrônico ou presencial fundadas no art. 4º-G da
Lei nº 13.979/20;
e) possibilidade de as dispensas de licitação possuírem status de compras
nacionais desde que sigam os procedimentos e requisitos previstos no
Decreto nº 7.892/13, em especial do art. 2º, VI, sem que haja equiparação
automática;
f) aplicabilidade concomitante do prazo diferenciado da intenção de
registro de preços - IRP previsto na Lei nº 13.979/20 com o regime geral do
Decreto nº 7.892/13, incluindo a possibilidade de dispensa do IRP;
g) cancelamento automático da ata de registro de preços com a cessação
da vigência da Lei, após o advento da condição prevista no art. 8º, com
resguardo apenas dos contratos já firmados;
h) manutenção do regime jurídico geral dos não-participantes (caronas) nas
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contratações fundadas na Lei nº 13.979/20 (dispensa ou pregão).
 

No caso em análise, é cediço que, no final de fevereiro deste ano, o Brasil foi
surpreendido com o surto epidêmico de um novo coronavírus, altamente contagioso e mortal,
conhecido como SARS-Cov-2, transmissor da Covid-19, exigindo de toda a sociedade imediata ação, a
fim de impedir a propagação de tal doença.

 
Com isso, as autoridades públicas brasileiras passaram a adotar uma série de medidas

para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes do
crescimento desenfreado do número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

 
Para dar conta do aumento brusco do número de doentes, hospitais temporários têm

sido construídos pelo Brasil a fora, inclusive, em Minas Gerais, tendo o Governo do Estado determinado
a montagem de um hospital de campanha nas dependências do Centro de Eventos do Expominas,
localizado em Belo Horizonte.

 
A montagem do aludido hospital tem por objetivo aumentar a capacidade operacional do

sistema de saúde pública do Estado, principalmente, em Belo Horizonte e na sua região metropolitana,
considerando a hipótese de colapso da rede preexistente, caso venha a ocorrer o aumento exponencial
de pessoas contaminadas com a Covid-19, isso porque, segundo os especialistas, nenhum sistema de
saúde, em nenhum lugar do mundo, suporta pandemias como a do novo coronavírus, pois elas são
atípicas.

 
Destarte, para viabilizar o funcionamento do hospital de campanha, vários materiais e

serviços imprescindíveis precisarão ser adquiridos ou contratados, com a maior urgência possível, a
fim de evitar que pessoas doentes fiquem sem atendimento em caso de colapso dos estabelecimentos
de saúde existentes, podendo haver consequências graves, inclusive, perda de vidas humanas.

 
Frisa-se, por fim, que os produtos que o CAA/HC pretende registrar os preços são

indispensáveis e de grande valia, por se tratarem de materiais essenciais à operação de qualquer
hospital.

 
Ante o exposto, firme nos mandamentos legais que regem a espécie, entendo não haver

empecilho jurídico ou legal a obstar a pretensão do CAA/HC, podendo a Administração registrar os
preços dos produtos antissépticos, sem licitação, com fulcro no art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020,
c/c o art. 7º da Lei Estadual nº 23.631/2020.

 
Este é o meu parecer, salvo melhor juízo.
 
Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.
 

 
Jorge Eustáquio Netto Armando
Assessor Jurídico da DAL/PMMG

OAB/MG - 94.872
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___________________________

¹ BRASIL. Advocacia-Geral da União. Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos
Administrativos. Parecer nº 00008/2020/CNMLC/CGU/AGU. Brasília: Advocacia-Geral da União,
26 mar. 2020. Disponível em:

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/908837. Acesso em: 10 jun. 2020.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jorge Eustaquio Netto Armando, Servidor
(a) Público (a), em 10/06/2020, às 14:06, 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
15260152 e o código CRC 84B87DEF.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 15260152
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

PARECER JURÍDICO Nº: 31/2020-AJDAL/J

INTERESSADO: Sr. Maj PM Chefe do CAA/HC

REFERÊNCIA: Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 1250.01.0002853/2020-
34

 

 

PARECER
 
O presente parecer versa sobre a possibilidade jurídica de a Polícia Militar de Minas

Gerais (PMMG), mediante dispensa de licitação, utilizar-se do sistema de registro de preços para
eventual aquisição de diversos produtos antissépticos, com fulcro no art. 4º da Lei Federal nº
13.979/2020, c/c o art. 7º da Lei Estadual nº 23.631/2020, conforme disposto no termo de referência
constante do processo referenciado.

 
Ainda de acordo com o termo de referência, ipsis litteris:
 

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020 (13568953), que
declara situação de emergência em Saúde Pública no Estado e dispõe
sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e
contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais em função da pandemia mundial de doença infecciosa viral
respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a
necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, em observância a
Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020 (13568952), bem como o
Decreto n. 47.891 de 20 de março de 2020 (13568954) e a Resolução
5.529 de 25 de março de 2020 (13568955), da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), que reconhecem o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia, faz-se necessária o registro de preço o de
instrumentos e mobiliários que garantam estrutura física e ferramentas para
aos profissionais de saúde prestarem os serviços necessários aos
pacientes que serão atendidos no Hospital de Campanha de Minas Gerais.
Atende ainda às demandas de antissépticos, relacionadas à pandemia, da
Polícia Civil de Minas Gerais e do Hospital Metropolitano Odilon Behrens.
Diante de gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, sendo que em
11/05/2020, há mais 2.500.000 de pessoas com infecção ativa, somando
quase 300.000 mortes. No Brasil, já são mais de 90.000 casos, com mais
de 10.000 mortos confirmados, e uma previsão de crescimento
exponencial ao longo dos meses de maio de 2020. Tal situação levou o
governo do estado de Minas Gerais a implantar um Hospital de Campanha
para complementar a capacidade de atendimento da rede SUS, visando
atender a população do estado de Minas Gerais, diante da previsão de
possível colapso do sistema público de saúde em face do aumento da
demanda de atendimento de pacientes acometidos pela COVID -19.
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A contratação contemplará entrega parcelada, com a primeira parcela com
entrega para equipar minimamente o Hospital de Campanha a fim de dar
início às suas atividade, garantindo então a estrutura hospitalar para
atendimento dos pacientes acometidos pelo COVID-19. As demais
parcelas serão agendadas conforme demanda decorrente da evolução da
epidemia e da capacidade de atendimento do Hospital de Campanha que
tem previsão para alcançar a capacidade de acomodação de até 768
leitos da unidade hospitalar e 180 leitos de UTI.
O objeto do presente Termo de Referência contempla o fornecimento de
antissépticos essenciais para prestação de serviços de saúde,
especialmente em um cenário de pandemia de uma doença
infectocontagiosa. A debilidade clinica de pacientes internados e o
ambiente hospitalar favorecem a propagação de infecções, o emprego de
antissépticos e saneantes é uma das ações que tem por finalidade evitar a
propagação de doenças infeciosas relacionadas a assistência à saúde em
um ambiente hospitalar.  A sistematização de seu emprego faz parte das
ações dos Programas de Controle de Infecções Hospitalares, previsto no
ordenamento jurídico que fornece diretrizes para a assistência à saúde.
A demanda esperada para o Hospital de Campanha foi projetada com
base no histórico de consumo do Hospital da Polícia Militar de Minas
Gerais, realizada as devidas adequações em função dos respectivos
números de leito.
 

Diz o art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020:

 
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.
[...]
§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se
tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o
sistema de registro de preços, de que trata o inciso II do caput do art. 15
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado.

 
Por sua vez, o art. 7º da Lei Estadual nº 23.631/2020 estabelece:
 

É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de
saúde destinados ao enfrentamento do estado de calamidade pública
decorrente da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 4º da Lei Federal
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

 
Acerca da matéria, vejam-se excertos do Parecer nº 00008/2020/CNMLC/CGU/AGU, in

verbis:¹
 

17. Em síntese, são possibilidades para a adoção do Sistema de Registro
de Preços: a) natureza rotineira e repetitiva da demanda a ser atendida; b)
imprevisibilidade do consumo ou da demanda; c ) divisibilidade do objeto
pretendido; ou d) multiplicidade de participantes.
18. Quanto à taxatividade das hipóteses previstas no Decreto nº
7.892/2013 importante consignar que o DECOR, por meio do Parecer nº
109/2013/DECOR/CGU/AGU, fixou o posicionamento de que o rol
constante do artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013 é exaustivo, o que foi
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ratificado no bojo do Parecer nº 39/2019/DECOR/CGU/AGU.
19. A situação clássica que o Sistema de Registro de Preços abarca na
maioria dos casos envolve a impossibilidade de definição prévia do
quantitativo a ser demandado pela Administração, conforme indica a
interpretação literal do inciso IV do artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013.
20. No cenário de crise que envolve as contratações para o enfrentamento
da Covid-19, fatalmente poderão advir circunstâncias em que se fará
evidente a incerteza do quantitativo a ser adquirido de bens, serviços e
insumos de saúde, razão pela qual o manejo do Sistema de Registro de
Preços poderá ser de grande utilidade.
21. De outro vértice, cogita-se que poderão advir situações de incertezas e
imprecisões que suplantem o que tradicionalmente é vivenciado pela
Administração Pública diante do ineditismo e da álea extraordinária que
paira sobre os seguintes pontos em especial: quantitativos; escassez de
produtos; imprecisão da demanda que será necessária para o
enfrentamento da situação de emergência, sem olvidar da volatilidade dos
preços.
22. No ponto, chama-se a atenção para as situações em que a demanda
se mostre incerta, já que estamos atravessando uma situação inesperada
e que apresenta, no momento, proporções incalculáveis. Acredita-se que
muitas contratações voltadas para o enfrentamento da crise da Covid-19
poderão não somente se referir à imprecisão de quantitativos, mas
esbarrar na inexatidão da própria demanda que será objeto de dispensa
e/ou procedimento licitatório. Em termos práticos, uma contratação em que
a própria demanda é incerta é uma em que não há, por exemplo, garantia
mínima de requisição de quantitativos, pois não há certeza sobre sequer se
haverá a necessidade de desencadear uma contratação efetiva, para
qualquer quantidade que seja.
[...]
81. [omissis]
a) aplicabilidade das disposições do Decreto nº 7.892/2013 nas
contratações regidas pela Lei nº 13.979/2020;
b) situações passíveis de utilização do Sistema de Registro de Preços no
cenário da Covid-19: uso do art. 3º do Decreto nº 7.892/13 e
admissibilidade do uso do SRP, pelo art. 3º, IV do Decreto, no caso de
incerteza da própria demanda;
c) possibilidade de utilização do Sistema de Registro de Preços na
dispensa de licitação, desde que com mais de um órgão potencialmente
contratante, entre gerenciador e participantes;
d) equiparação automática às compras nacionais das licitações na
modalidade de pregão eletrônico ou presencial fundadas no art. 4º-G da
Lei nº 13.979/20;
e) possibilidade de as dispensas de licitação possuírem status de compras
nacionais desde que sigam os procedimentos e requisitos previstos no
Decreto nº 7.892/13, em especial do art. 2º, VI, sem que haja equiparação
automática;
f) aplicabilidade concomitante do prazo diferenciado da intenção de
registro de preços - IRP previsto na Lei nº 13.979/20 com o regime geral do
Decreto nº 7.892/13, incluindo a possibilidade de dispensa do IRP;
g) cancelamento automático da ata de registro de preços com a cessação
da vigência da Lei, após o advento da condição prevista no art. 8º, com
resguardo apenas dos contratos já firmados;
h) manutenção do regime jurídico geral dos não-participantes (caronas) nas
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contratações fundadas na Lei nº 13.979/20 (dispensa ou pregão).
 

No caso em análise, é cediço que, no final de fevereiro deste ano, o Brasil foi
surpreendido com o surto epidêmico de um novo coronavírus, altamente contagioso e mortal,
conhecido como SARS-Cov-2, transmissor da Covid-19, exigindo de toda a sociedade imediata ação, a
fim de impedir a propagação de tal doença.

 
Com isso, as autoridades públicas brasileiras passaram a adotar uma série de medidas

para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes do
crescimento desenfreado do número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

 
Para dar conta do aumento brusco do número de doentes, hospitais temporários têm

sido construídos pelo Brasil a fora, inclusive, em Minas Gerais, tendo o Governo do Estado determinado
a montagem de um hospital de campanha nas dependências do Centro de Eventos do Expominas,
localizado em Belo Horizonte.

 
A montagem do aludido hospital tem por objetivo aumentar a capacidade operacional do

sistema de saúde pública do Estado, principalmente, em Belo Horizonte e na sua região metropolitana,
considerando a hipótese de colapso da rede preexistente, caso venha a ocorrer o aumento exponencial
de pessoas contaminadas com a Covid-19, isso porque, segundo os especialistas, nenhum sistema de
saúde, em nenhum lugar do mundo, suporta pandemias como a do novo coronavírus, pois elas são
atípicas.

 
Destarte, para viabilizar o funcionamento do hospital de campanha, vários bens,

materiais de consumo e serviços imprescindíveis precisarão ser adquiridos ou contratados, com a
maior urgência possível, a fim de evitar que pessoas doentes fiquem sem atendimento em caso de
colapso dos estabelecimentos de saúde existentes, podendo haver consequências graves, inclusive,
perda de vidas humanas.

 
Frisa-se, por fim, que os produtos antissépticos que a PMMG pretende registrar os

preços são indispensáveis e de grande valia, por se tratarem de insumos essenciais ao funcionamento
de qualquer hospital.

 
Ante o exposto, firme nos mandamentos legais que regem a espécie, entendo não haver

empecilho jurídico ou legal a obstar a pretensão da PMMG, podendo a Administração registrar os preços
dos referidos produtos, sem licitação, com fulcro no art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, c/c o art. 7º
da Lei Estadual nº 23.631/2020.

 
Este é o meu parecer, salvo melhor juízo.
 
Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

 
 

Jorge Eustáquio Netto Armando
Assessor Jurídico da DAL/PMMG

OAB/MG – 94.872

_________________________

¹ BRASIL. Advocacia-Geral da União. Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos
Administrativos. Parecer nº 00008/2020/CNMLC/CGU/AGU. Brasília: Advocacia-Geral da União,
28 abr. 2020. Disponível em:
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/908837. Acesso em: 10 jun. 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Jorge Eustaquio Netto Armando, Servidor
(a) Público (a), em 10/06/2020, às 21:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15267061 e o código CRC 6DF96F47.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 15267061
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 06 de julho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002 / 2020

JUSTIFICATIVA DE PROPOSTA VENCEDORA

 

O primeiro pedido de orçamentos, realizado no dia 11 de maio de 2020, foi enviado para mais
de duzentos fornecedores, cujos os e-mail constavam cadastrados na caixa administrativa do
Hospital de Campanha. A maioria deles não retornaram à solicitação, outros responderam com
negativas (14664466) que remetiam a indisponibilidade do produto no momento ou
desinteresse em participar de processos que demandassem entrega parcelada de produtos.

 

Como os orçamentos recebidos, dentro do prazo estipulado, foram insuficientes para avaliação
do preço de mercado dos itens cotados, no dia 13 de maio de 2020 nova solicitação de
orçamento foi enviada para todos os fornecedores do sudeste do Brasil que se cadastraram na
categoria “Produtos Químicos e Desinfetantes” da plataforma Produtos ao Alcance de Todos,
criada pelo Ministério da Defesa como estratégia para encontrar empresas aptas a fornecer
insumos de saúde durante a pandemia de Coronavírus.

 

Ainda assim, os orçamentos recebidos não foram suficientes. Através do Cadastro de
Fornecedores no Portal Compras buscamos os contatos de e-mail de todos os fornecedores
que participaram do planejamento 248/2019, da SEPLAG, que deu origem ao RP 275/2019,
cujo o objeto são antissépticos e saneantes e no dia 19 de maio enviamos a eles uma
solicitação de orçamento.

 

Findo o prazo desta terceira tentativa de cotação, metade dos produtos do termo de referência
ainda tinha pendência de pelo menos um orçamento, para finalização do processo. Buscamos
no Portal Compras outras atas de pregão referente a planejamentos cujo objeto também era
antissépticos e saneantes, mesmo que estas não se encontrassem vigentes. Desta forma,
encontramos mais nove fornecedores que haviam participado dos planejamentos 449/2018
(FHEMIG) e 116/2018 (SEPLAG), e procedemos, no dia 21 de maio de 2020, o envio da
solicitação de orçamento a eles.

 

No dia 22 de maio de 2020, novas solicitações orçamentos foram enviadas a todos os
fornecedores que participaram dos processo para registro de preço de antissépticos
identificados no Portal Compras. Todos os e-mails com pedidos de cotação enviados aos
fornecedores, conforme mencionada, estão anexo a este processo (14731279).

 

Para todos os itens orçados, foi realizada pesquisa de Registro de Preço vigente no Portal
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Compras a fim de avaliar, junto ao gestor, possibilidade de concessão de aumento de cota para
atendimento da demanda estimada do Hospital de Campanha e também balizar as propostas
comerciais recebidas  neste cenário, visto que trata-se de uma linha de produtos que teve seu
padrão de consumo afetado pela dinâmica da pandemia, o que poderia implicar em grandes
oscilações em seus respectivos preços de mercado. Estas informações foram incluídas na
planilha de orçamentos (14858393), na qual se verificou que as melhores propostas obtidas
para os itens cotados teve oscilação de preço, em relação às Atas de Registro de Preço
firmadas em 2019, que variaram de + 63% a - 62%. A Solução Alcoólica de Clorexidina 0,5% -
100 mL (SIAD 1529803), cujo preço registrado em 2019 foi de R$ 1,13, foi o produto que
apresentou maior variação de preço, tendo sua melhor oferta fechada em R$ 1,84.

 

 Na impossibilidade de aguardar novas manifestações de fornecedores, foram solicitadas as
documentações técnicas das melhores ofertas de preço, conforme consta neste termo de
referência, mesmo dos itens para os quais tivemos apenas duas cotações. 

 

Notou-se que apesar de existirem cinco orçamentos para o Quaternário de Amônio (SIAD
1609378) havia muita discrepância entre seus valores. A melhor oferta vinha da proposta da
Now Química (R$ 9,50/Frasco 750 mL), empresa que também é detentora do Registro de Preço
deste item no RP 275/2019, gerido pela SEPLAG. O valor da oferta do segundo colocado era
quase três vezes maior do que esta proposta (R$ 25,07). Contudo, durante a qualificação
técnica foi detectado que o produto ofertado pela Now Química não dispunha de Laudo de
Comprovação de atividade virucida, conforme requerido neste termo de Referência o que
resultou na desclassificação da proposta do fornecedor. Diante das circunstâncias atuais de
enfrentamento de uma pandemia causada por vírus envelopado e considerando a finalidade
desta aquisição, este requisito técnico é de extrema relevância. Por este motivo, apesar da
diferença de valores das ofertas, o segundo colocado foi chamado para negociação. Embora
não tenha sido possível alcançar o valor da proposta do primeiro colocado, conseguimos que a
Nacional reduzisse em 24% o preço originalmente proposto, tendo o lote sido fechado, após
qualificação técnica, no valor unitário de R$ 19,00.

 

O Detergente Neutro (SIAD 1564579) também apresentou ofertas muito discrepantes entre si.
As duas melhores propostas, inclusive, correspondia a menos da metade do valor registrado na
última ARP que consta no SIRP. Todavia a proposta do primeiro colocado também foi
reprovada na qualificação técnica, uma vez que o produto ofertado não continha  glicerina em
sua composição, conforme exigido na especificação técnica do produto neste Termo de
Referência.  A proposta do segundo colocado também foi reprovada na qualificação técnica,
uma vez que o proponente não dispunha de Alvará Sanitário e Autorização de Funcionamento
expedida pela ANVISA. Embora o fornecedor tenha afirmado que por se tratar de empresa
distribuidora de domissanitário seriam dispensados de tais documentos, a equipe técnica
observou que a Lei Estadual 13.317/1999 e a Lei Municipal 7.031/1996, nos artigos 82 e 18,
respectivamente, consideram que os estabelecimentos de distribuição de domissanitário são
serviços de interesse da saúde, portanto, sujeito à fiscalização sanitária e expedição de alvará
sanitário. Além disso, a RDC 14/2014 da ANVISA, em seu artigo 3º exige a autorização de
funcionamento para distribuidoras de saneantes. Ainda assim, o valor do terceiro colocado foi
quase 50% mais barato do que aquele que foi registrado no RP 346/2018 (encerrado).

 

Após a aprovação técnica das propostas e conferência de documentos pelos membros
técnicos designados (14901995), os fornecedores com melhores preços ofertados que
atendiam os requisitos deste Termo de Referência, conforme propostas comerciais
(14859611, 14859774, 14859792, 14861341), foram convidados a assinar a Ata de Registro
de Preço.
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WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 09/07/2020, às 19:08, 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
16419871 e o código CRC D16C5F05.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 16419871
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

  

Processo nº 1250.01.0002853/2020-34

Belo Horizonte, 06 de julho de 2020.

Destinatário(s): MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL PM

 

Assunto: Remete o processo para homologação do Diretor

DESPACHO
 

O Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais solicitou a aquisição
eventual e futura de ANTISSÉPTICOS para o abastecer os órgãos participantes do Registro de
Preços 002 / 2020 (Hospital Campanha de Minas Gerais - HCAMP; Hospital da Polícia Civil de
Minas Gerais - HPC; Almoxarifafo da Polícia Civil - PCMG ALMOX e Hospital Metropolitano
Odilon Behrens - HMOB) e, feita uma análise prévia dos orçamentos de mercado, o objeto será
fornecido pelas empresas INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA,
CNPJ: 04.654.861/0001-44; NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., CNPJ:
52.202.744/0001-92; NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ:
42.900.316/0001-80 e DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ:
04.889.013/0001-14.

 

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 nº 01/15, encaminhamos a 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
Registro de Preços, para fins de homologação de V. Sª. e ratificação junto ao Comandante-
Geral, conforme prescreve o Decreto Estadual nº 43.817/2004, art. 2º, inciso III, para posterior
publicação no Diário Oficial e BGPM.

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CAA-HC

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 09/07/2020, às 19:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
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16447778 e o código CRC 946F5EE9.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 16447778
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 06 de julho de 2020.

  

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002 / 2020

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição eventual e futura de
ANTISSÉPTICOS para os órgãos participantes do Registro de Preços (Hospital Campanha de
Minas Gerais - HCAMP; Hospital da Polícia Civil de Minas Gerais - HPC; Almoxarifafo da
Polícia Civil - PCMG ALMOX e Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HMOB).

 

BENEFICIÁRIOS: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA, CNPJ:
04.654.861/0001-44;

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., CNPJ: 52.202.744/0001-92;

NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 42.900.316/0001-80
e

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ: 04.889.013/0001-
14.

 

VALOR TOTAL ESTIMADO:  R$ 973.222,36 (Novecentos e setenta e três mil, duzentos e vinte
e dois reais e trinta e seis centavos).

 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado
com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 abr2020, art. 4º do Decreto Estadual nº
47.891/2020, a Lei Federal nº 8.666, de 21jun1993 e com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº
113 de 12 de março de 2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública
no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória -
COVID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1251.10.302.026.1078.0001.339030 10.0.95.1;
1251.10.302.026.1078.0001.339030 12.0.95.1 e 1251.10.302.026.1078.0001.339030
13.0.95.1.

 

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da publicação do contrato, prorrogável por igual
período desde que perdure a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública..
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MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL PM
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Ramos de Oliveira, Coronel PM,
em 16/07/2020, às 19:10, 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
16448257 e o código CRC 7303CAEA.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 16448257
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

  

Processo nº 1250.01.0002853/2020-34

Belo Horizonte, 06 de julho de 2020.

Destinatário(s): RODRIGO SOUSA RODRIGUES, CORONEL PM COMANDANTE-GERAL

 

Assunto: Remessa de processo ao Comando-Geral para ratificação

DESPACHO
 

Encaminho a V. Exa. o Processo de Compra 1250.01.0002853/2020-34, que se refere à
aquisição eventual e futura de ANTISSÉPTICOS para os órgãos participantes do Registro de
Preços para análise e ratificação.

 

Respeitosamente,

 

MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL PM
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Ramos de Oliveira, Coronel PM,
em 16/07/2020, às 19:10, 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
16448695 e o código CRC 9689F64A.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 16448695
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 06 de julho de 2020.

  

ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002 / 2020

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição eventual e futura de
ANTISSÉPTICOS para os órgãos participantes do Registro de Preços (Hospital Campanha de
Minas Gerais - HCAMP; Hospital da Polícia Civil de Minas Gerais - HPC; Almoxarifafo da
Polícia Civil - PCMG ALMOX e Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HMOB).

 

BENEFICIÁRIO: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA, CNPJ:
04.654.861/0001-44; 

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., CNPJ: 52.202.744/0001-92; 

NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 42.900.316/0001-80
e 

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ: 04.889.013/0001-
14.

 

VALOR TOTAL ESTIMADO:  R$ 973.222,36 (Novecentos e setenta e três mil, duzentos e vinte
e dois reais e trinta e seis centavos).

 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado
com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 abr2020, art. 4º do Decreto Estadual nº
47.891/2020, a Lei Federal nº 8.666, de 21jun1993 e com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº
113 de 12 de março de 2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública
no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória -
COVID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1251.10.302.026.1078.0001.339030 10.0.95.1;
1251.10.302.026.1078.0001.339030 12.0.95.1 e 1251.10.302.026.1078.0001.339030
13.0.95.1.

 

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da publicação do contrato, prorrogável por igual
período desde que perdure a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.
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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 art. 4º, da Lei
Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02
abr2020, com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020 e na Lei nº
8.666/1993, RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação para Registro de Preços do CAA-HC da
Diretoria de Apoio Logístico.

 

RODRIGO SOUSA RODRIGUES, CEL PM
COMANDANTE-GERAL

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Sousa Rodrigues, Comandante-
Geral, em 16/07/2020, às 21:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16448829 e o código CRC 34969D80.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 16448829
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sexta-feira, 17 de Julho de 2020 – 21 
RETIFICAÇÃO - ATO Nº 38 / 2020
Retifica o Ato de Férias-Prêmio Concessão, ref. à servidora: Betim - 
E .E . Estudante Lívia Mara de Castro - 8583- MaSP 801992-9, Luzia 
Diniz de Almeida Pires, PEBIH, cargo 01, por motivo de incorre-
ção na datas das vigências, do 1º e 2º quinq. Ato nº 66/2013, public. 
em 15/3/2013, onde se lê: ... ref. ao 1º quinq. de exercício, a partir 
de 5/12/1997, leia-se: ... ref. ao 1º quinq. de exercício, a partir de 
1º/2/2006, data do efetivo exercício, onde se lê: ... ref. ao 2º quinq. de 
exercício, a partir de 28/4/2004, leia-se: ... ref. ao 2º quinq. de exercício, 
a partir de 1º/2/2006, data do efetivo exercício.

16 1375971 - 1

conselho Estadual de 
Educação - cEE

Presidente: Hélvio de Avelar Teixeira

PrOCESSO Nº . 34 .483
rELATOr: Gabriel Leite Mendes

PARECER Nº 303/2020
APrOvADO EM 25 .6 .2020

renovação de reconhecimento da Especialização Técnica de Nível 
Médio em Enfermagem do Trabalho ministrada pelo Centro Educacio-
nal visão, situado no município de João Pinheiro .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho se manifeste favoravelmente à renovação de 
reconhecimento da Especialização Técnica de Nível Médio em Enfer-
magem do Trabalho ministrada pelo Centro Educacional visão, de João 
Pinheiro, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020. 
a) Gabriel Leite Mendes – relator 

PrOCESSO Nº 32 .946
rELATOr: Gabriel Leite Mendes

PARECER Nº 304/2020
APrOvADO EM25 .6 .2020

reconhecimento do curso Técnico em Agropecuária Integrado à EJA 
da Alternância – Ensino Médio em funcionamento na Escola Família 
Agrícola Paulo Freire, no município de Acaiaca, mantida pela Associa-
ção Mineira das Escolas Famílias Agrícolas – AMEFA .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho se manifeste favoravelmente ao reconhecimento do Curso 
Técnico em Agropecuária Integrado à EJA da Alternância – Ensino 
Médio, ofertado pela Escola Família Agrícola Paulo Freire, situada na 
Comunidade de Boa Cama, Rodovia MG 262, Km 26, zona rural do 
município de Acaiaca, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020.
a) Gabriel Leite Mendes – relator

PrOCESSO Nº . 29 .456
rELATOr: Gabriel Leite Mendes

PARECER Nº 305/2020
APrOvADO EM 25 .6 .2020

Renovação de reconhecimento da habilitação profissional de Técnico 
em Enfermagem, concomitante e subsequente ao Ensino Médio, com 
possibilidade de saída intermediária como qualificação profissional de 
Auxiliar de Enfermagem, ministrada pelo CEFEMG – Centro de For-
mação em Enfermagem de Minas Gerais, situado no município de Belo 
Horizonte .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho se manifeste favoravelmente à renovação do reconhecimento 
da habilitação profissional de Técnico em Enfermagem, concomitante 
e subsequente ao Ensino Médio, com possibilidade de saída intermedi-
ária como qualificação profissional de Auxiliar de Enfermagem, minis-
trada pelo CEFEMG – Centro de Formação em Enfermagem de Minas 
Gerais, de Belo Horizonte, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020.
a) Gabriel Leite Mendes – relator

PrOCESSO Nº 34 .696
rELATOr: Gabriel Leite Mendes

PARECER Nº 306/2020
APrOvADO EM 25 .6 .2020

recredenciamento da entidade Eldorado Sistema de Ensino EIrELI – 
ME e renovação do reconhecimento dos cursos Técnico em Enferma-
gem, Técnico em Informática, Técnico em Análises Clínicas e Técnico 
em Farmácia ministrados pelo Centro Educacional Conceição Ferreira 
Nunes – CECON, no município de Divinópolis .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento da entidade 
Eldorado Sistema de Ensino EIrELI – ME e se manifeste favoravel-
mente à renovação do reconhecimento dos Cursos Técnicos em Enfer-
magem, em Informática, em Análises Clínicas e em Farmácia ministra-
dos pelo Centro Educacional Conceição Ferreira Nunes – CECON, de 
Divinópolis, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020.
a) Gabriel Leite Mendes – relator

PrOCESSO Nº 33 .099
rELATOr: Gabriel Leite Mendes

PARECER Nº 307/2020
APrOvADO EM 25 .6 .2020

recredenciamento da entidade Centro Educacional Fausto Avellar Ltda 
– CEFA e renovação do reconhecimento do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio ministrados pelo Centro Educacional Fausto Avellar – 
CEFA, de Santo Antônio do Amparo .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento da entidade 
Centro Educacional Fausto Avellar Ltda – CEFA e se manifeste favora-
velmente à renovação do reconhecimento do Ensino Médio ministrado 
pelo Centro Educacional Fausto Avellar – CEFA, de Santo Antônio do 
Amparo, ambos pelo prazo de 05 (cinco) anos .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação de sua 
competência .

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020.
a) Gabriel Leite Mendes – relator

PrONuNCIAMENTO DA CÂMArA DO 
ENSINO FuNDAMENTAL

A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o parecer da Câmara do 
Ensino Médio em relação ao recredenciamento da entidade Centro Edu-
cacional Fausto Avellar Ltda – CEFA e se manifesta favoravelmente 
à renovação do reconhecimento do Ensino Fundamental ministrado 
pelo Centro Educacional Fausto Avellar – CEFA, de Santo Antônio do 
Amparo, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020.
a) Maria do Carmo Menicucci de Oliveira – relatora

PrOCESSO Nº 39 .712
rELATOr: Gabriel Leite Mendes

PARECER Nº 308/2020
APrOvADO EM 25 .6 .2020

renovação do reconhecimento dos cursos de Educação de Jovens e 
Adultos – Ensino Fundamental (anos finais) e Educação de Jovens e 
Adultos – Ensino Médio ministrados pelo CESu – Centro de Estudos 
Supletivos Padre Evaristo Afonso, no município de Araxá .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho se manifeste favoravelmente à renovação do reconhecimento 
do curso de EJA – Ensino Médio ministrado pelo CESu – Centro de 
Estudos Supletivos Padre Evaristo Afonso, de Araxá, pelo prazo de 05 
(cinco) anos .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação de sua 
competência .

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020.
a) Gabriel Leite Mendes – relator

PrONuNCIAMENTO DA CÂMArA DO 
ENSINO FuNDAMENTAL

A Câmara do Ensino Fundamental manifesta-se favoravelmente à reno-
vação do reconhecimento da Educação de Jovens e Adultos – Ensino 
Fundamental (anos finais) ministrado pelo CESU – Centro de Estudos 
Supletivos Padre Evaristo Afonso, de Araxá, pelo prazo de 05 (cinco) 
anos .

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020.
a) Maria do Carmo Menicucci de Oliveira – relatora

16 1376160 - 1

universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

ATO Nº 197 – DIRETORIA CCH - UNIMONTES/2020 - A Diretora 
do Centro de Ciências Humanas da universidade Estadual de Mon-
tes Claros - uNIMONTES, Professora MArILÉIA DE SOuZA, e a 
Chefe do Departamento de Estágios e Práticas Escolares, Professora 
ALDA APArECIDA vIEIrA MOurA , no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Portaria 056-Reitor/2016, de 03 de agosto de 
2016, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de 
agosto de 2016, DISPENSAM, para alteração de titulação, a contar de 
15/07/2020, nos termos do artigo 10, § 5º da Lei Estadual n. 10.254/90, 
a seguinte servidora:
Masp 11416005 - Danielle Ferreira de Souza; adm . 02 e 03 .
ATO Nº 198 – DIRETORIA CCH – UNIMONTES/2020 - A Diretora 
do Centro de Ciências Humanas da universidade Estadual de Mon-
tes Claros - uNIMONTES, Professora MArILÉIA DE SOuZA, e a 
Chefe do Departamento de Estágios e Práticas Escolares, Professora 
ALDA APArECIDA vIEIrA MOurA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Portaria 056-Reitor/2016, de 03 de agosto de 2016, 
publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de agosto 
de 2016, DESIGNAM, nos termos do artigo 10, inciso II da Lei Esta-
dual n . 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada pelo Decreto n . 
31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n. 15.463, de 13 de janeiro 
de 2005, para a função de Professor de Educação Superior, a seguinte 
servidora:
PARA O PERÍODO DE 15/07/2020 A 31/12/2020
PrOFESSOr DE EDuCAÇÃO SuPErIOr - NÍvEL Iv
Masp 11416005 - Danielle Ferreira de Souza; 26h/a e 34h/a.

16 1376275 - 1

Fundação caio martins - FucAm
Presidente: Alvimar José Tito

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2020. REGISTRA AFASTAMENTO 
PrELIMINAr À APOSENTADOrIA, nos termos do art . 36, § 24 da 
CE/1989 ao(a) servidor (a): Laura Alves de Araújo, MASP: 1.018.716-9, 
referente ao cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços de 
Educação Básica, Nível 3, Grau M, a partir de 29/06/2020.

Belo Horizonte, 16 de julho de 2020.
Alvimar José Tito .Presidente da Fundação Educacional Caio Martins .

16 1375979 - 1

Editais e Avisos
GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor

ExTrATO DE TErMO ADITIvO
Resumo do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 28/2017 (9149731), 
celebrado entre o Estado de Minas Gerais, através do Gabinete Militar 
do Governador e a sociedade empresária Trivale Administração Ltda . 
Objeto: prorrogar a vigência do Instrumento Original por mais 24 (vinte 
e quatro) meses, a partir de 19 de julho de 2020 e suprimir, aproxima-
damente, 7,19% (sete vírgula dezenove por cento) do valor anual esti-
mado do contrato, na razão de r$5 .181,59 (cinco mil cento e oitenta e 
um reais e cinquenta e nove centavos) . valor anual estimado do con-
trato r$66 .922,08 . Signatários: Ten Cel PM Helvécio Fraga dos Santos 
e vitor Flores de Deus .

ExTrATO DE CONTrATO
Resumo Contrato nº 9251998/2020 (Inf. 3987.00) celebrado entre o 
Estado de Minas Gerais, através do Gabinete Militar do Governador, e 
a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais 
– PrODEMGE . Objeto: prestação de serviços de informática . valor: 
r$8 .010,00 (oito mil e dez reais) . Dotação Orçamentária: 1071 .04 .122
 .705 .2500 .0001 .3390 .40 .03 .0 .10 .1 . vigência 12 (doze) meses a contar 
de sua publicação . Signatários: Ten Cel PM Helvécio Fraga dos Santos, 
Ladimir Lourenço dos Santos Freitas e roberto Tostes reis .

5 cm -16 1376252 - 1

coNtroLADoriA-GErAL Do EStADo
1º TErMO ADITIvO AO CONTrATO 15210010052019 (INF .3875)
Partes: Controladoria-Geral do Estado e Companhia de Tecnologia da 
Informação do Estado de Minas Gerais – PrODEMGE . Objeto: Pror-
rogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, a partir de 
17 .07 .2020; atualizar o preço dos serviços continuados, de acordo com 
os preços vigentes do Anexo I – Condições Comerciais do Caderno de 
Serviços PrODEMGE, conforme o subitem 4 .13 .1 da Cláusula 4ª – Do 
valor, do Pagamento e do reajuste do contrato original, acrescer ao 
contrato original o valor de r$ 45 .194,04 (quarenta e cinco mil, cento 
e noventa e quatro reais e quatro centavos) que corresponde a 19,31% 
(dezenove inteiros e trinta e um centésimos por cento) em virtude da 
readequação da volumetria do serviço de Hospedagem de Sistemas em 
Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma; reduzir do contrato original o 
valor de r$ 51 .970,08 (cinquenta e um mil, novecentos e setenta reais e 
oito centavos) que corresponde a 22,21% (vinte e dois inteiros e vinte e 
um centésimos por cento) em virtude da exclusão do serviço de Hospe-
dagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma – Apli-
cação de Gestão de Dados Abertos CKAN; alterar o nome da gerên-
cia responsável pela prestação do Serviço de Certificado de Servidor 
Web conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços 
nº 037/2019 de 30/10/2019; alterar subitem 1.3.1 - Especificidades do 
contrato original, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, a 
exclusão da Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa 
Plataforma - Aplicação de Gestão de Dados Abertos; atualizar o subi-
tem 3 .1, da Cláusula 3ª - Da volumetria, do contrato original . O valor 
estimado para este Termo Aditivo é de r$ 226 .369,08 (duzentos e vinte 
e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e oito centavos) para o perí-
odo de sua vigência . Dotação orçamentária: 1521 .04 .124 .032 .4056 .0
001.339040.03.0.10.1. Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno 
vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus 
aditivos, não alteradas pelo presente instrumento . Data da assinatura: 
08/07/2020. Ass. Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda.

7 cm -16 1375949 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

ExTrATO DE ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação para registro de Pre-
ços nº 02 / 2020 - 0250073. Processo SEI nº 1250.01.0002853/2020-34 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisi-
ção eventual e futura de ANTISSÉPTICOS para os órgãos partici-
pantes do Registro de Preços. BENEFICIÁRIOS: INDALABOR 

INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA, CNPJ: 
04.654.861/0001-44; NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., 
CNPJ: 52.202.744/0001-92; 42.900.316/0001-80; e DISTRILAF DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ: 04.889.013/0001-14; 
ENQuADrAMENTO LEGAL: Inciso Iv do art . 24 da Lei Nacio-
nal nº 8 .666, de 21jun1993, combinado com art . 4º da Lei 13 .979 de 
06fev2020 e Decreto Estadual de MG nº 113 de 12mar2020, que decla-
rou a SITuAÇÃO DE EMErGÊNCIA em saúde pública no Estado de 
Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respi-
ratória - COvID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SArS-
Cov-2; vIGÊNCIA: 06 meses contados da publicação do extrato do 
contrato; vALOr TOTAL ESTIMADO: r$ 973 .222,36 .

ExTrATO DE ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação para registro de Pre-
ços nº 03 / 2020 - 0250073. Processo SEI nº 1250.01.0002918/2020-25 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de MATErIAL MÉDICO-HOSPITALAr rESPIrATÓrIOS para 
os órgãos participantes do Registro de Preços. BENEFICIÁRIOS: 
ALMEIDA WOLFF COMErCIAL HOSPITALAr LTDA - EPP, 
CNPJ: 05.336.395/0001-11; CIRURGICA FERNANDES - COMER-
CIO DE MATErIAIS CIrurGICOS E HOSPITALArES - LTDA, 
CNPJ: 61.418.042/0001-31; DORMED HOSPITALAR EIRELI - 
EPP, CNPJ: 01.505.499/0001-51; INTENSIVEMED IMPORTACAO 
E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ: 02.937.303/0001-60; MASTER-
MED COMERCIAL LTDA-EPP, CNPJ: 02.662.841/0001-90; MED 
CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ: 00.874.929/0001-40; MHE-
DICA SErvICE COMErCIO E MANuTENCAO LTDA, CNPJ: 
08.245.855/0001-94; e NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S.A, CNPJ: 52.202.744/0001-92. ENQUADRAMENTO LEGAL: 
Inciso Iv do art . 24 da Lei Nacional nº 8 .666, de 21jun1993, combi-
nado com art . 4º da Lei 13 .979 de 06fev2020 e Decreto Estadual de 
MG nº 113 de 12mar2020, que declarou a SITuAÇÃO DE EMEr-
GÊNCIA em saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão da 
epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COvID - 19, causada 
pelo agente Novo Coronavírus - SArS-Cov-2; vIGÊNCIA: 06 meses 
contados da publicação do extrato do contrato; vALOr TOTAL ESTI-
MADO: r$ 705 .270,20 .

ExTrATO DE ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação para registro de Pre-
ços nº 04 / 2020 - 0250073. Processo SEI nº 1250.01.0002794/2020-75 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição 
futura e eventual de MATErIAL MÉDICO-HOSPITALAr DISPO-
SITIvOS DE INFuSÃO para os órgãos participantes do registro 
de Preços. BENEFICIÁRIO: CIRURGICA FERNANDES, CNPJ: 
61.418.042/0001-31; INTENSIVEMED, CNPJ: 02.937.303/0001-60; 
B BRAUN, CNPJ: 31.673.254/0010-95; NACIONAL HOSPI-
TALAR, CNPJ: 52.202.744/0001-92 e CREMER S.A, CNPJ: 
82.641.325/0021-61; ENQUADRAMENTO LEGAL: Inciso IV do 
art . 24 da Lei Nacional nº 8 .666, de 21jun1993, combinado com art . 
4º da Lei 13 .979 de 06fev2020 e Decreto Estadual de MG nº 113 de 
12mar2020, que declarou a SITuAÇÃO DE EMErGÊNCIA em 
saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de 
doença infecciosa viral respiratória - COvID - 19, causada pelo agente 
Novo Coronavírus - SArS-Cov-2; vIGÊNCIA: 06 meses contados da 
publicação do extrato do contrato; vALOr TOTAL ESTIMADO: r$ 
2 .784 .007,84 .

ExTrATO DE ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação nº 27 / 2020 - 
0250073. Processo SEI nº 1250.01.0003472/2020-05 OBJETO: Con-
tratação de empresa especializada para fornecer DESFIBRILADORES 
(Cardioversores) para o Hospital Campanha de Minas Gerais. BENE-
FICIárIO: Processo de Compra nº 33 - Instramed Indústria Médico 
Hospitalar LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10; ENQUADRAMENTO 
LEGAL: Inciso Iv do art . 24 da Lei Nacional nº 8 .666, de 21jun1993, 
combinado com art . 4º da Lei 13 .979 de 06fev2020 e Decreto Estadual 
de MG nº 113 de 12mar2020, que declarou a SITuAÇÃO DE EMEr-
GÊNCIA em saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão da 
epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COvID - 19, causada 
pelo agente Novo Coronavírus - SArS-Cov-2; vIGÊNCIA: 03 meses 
contados da publicação do extrato do contrato; vALOr TOTAL ESTI-
MADO: r$ 283 .320,00 .

ExTrATO DE CONTrATO
PMMG/CAA-HC X LABORATÓRIOS B. BRUN SA - CNPJ 
31.673.254/010-95; Processo de Compra 48 / 2020; Contrato nº 
9255643 / 2020 0250073; OBJETO: Locação de bombas de infusão de 
solução parenteral com fornecimento de equipos de infusão parenteral 
para o Hospital de Campanha de Minas Gerais - HCamp; vigência: 03 
(três) meses contados a partir da publicação do extrato do Contrato; 
valor total estimado: r$ 161 .355,00 .

19 cm -16 1376267 - 1

AvISO DE LICITAÇÃO
CSC/DAL-PMMG – Processo de Compra 40/2020. UE: 1259662. PE 
13/2020. Objeto: contratação de empresa ESPECIALIZADA PARA 
PrESTAÇÃO DE SErvIÇOS DE OuTSOurCING DE IMPrES-
SÂO, COM LOCAÇÃO DE EQuIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E MANuTENÇÃO COrrETIvA, PrEvENTIvA E 
ESPECIALIZADA, rEPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSuMOS . Inicio 
do encaminhamento das propostas: dia 17/07/2020 às 10:00h. Abertura 
das propostas e sessão de pregão: 28/07/2020 às 09:00h. Maiores infor-
mações: telefax (31) 2123-1039, em horário comercial . Edital estará 
disponível no site:www .portalcompras .mg .gov .br

3 cm -16 1375819 - 1

AvISO DE LICITAÇÃO
PMMG – 11ª RPM. Pregão eletrônico nº 1257654 27/2020; objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e mon-
tagem de sistema de segurança no Quartel PM de Jaíba/MG com forne-
cimento de materiais . Conforme Edital . Propostas: envio ao Portal de 
Compras/MG, entre 14h de 17/07/2020 até às 08h59min de 30/07/2020. 
Sítio: www .compras .mg .gov .br

2 cm -16 1375890 - 1

AvISO DE LICITAÇÃO
PMMG - 2 rPM . Pregão Eletrônico – Processo de Compra: 1259966 
33/2020. PROCESSO SEI: 1250.01.0004266/2020-04. Objeto: Aqui-
sição de material de higiene e limpeza, para atender demanda das uni-
dades da 2ª RPM, conforme especificações econdições estabelecidas 
no Edital de Licitação e seus anexos . Propostas: Envio no Portal de 
Compras até as 08h59min do dia 30 de julho de 2020 . www .compras .
mg .gov .br

2 cm -16 1376000 - 1

ExTrATO DE CONTrATO
PMMG-CPE/ULTRASERVER COMERCIO E SERVICOS DE TEC-
NOLOGIA EIRELI.; Contrato Nº 9253481/2020; Objeto: Contratação 
de empresa para prestação de serviço com fornecimento de material 
para troca do telhado da 1ª Cia BPGd/PMMG. Valor: R$24.900,00; 
Vigência: 16/07/2020 a 31/12/2020.

2 cm -16 1375899 - 1

ExTrATO DE COMODATO
PMMG – 14ª Cia PM Ind/15 RPM x IBNET TELECOM LTDA ME. 
Termo de Comodato nº 005/2020. Objeto: Um imóvel situado à Rua 
Coronel Inácio Murta, nº 334, Bairro Alto Planalto no município de 
Araçuaí/MG, com área de 4m², destinado exclusivamente à Polícia 
Militar de Minas Gerais, para a instalação de equipamentos de radio 
transmissão no abrigo e na torre existentes no local . vigência: 05(cinco) 
anos, a partir da data de publicação .

2 cm -16 1375804 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

rESuMO DE CONTrATOS E ErrATA
resumos dos contratos de prestação de serviços de assistência à saúde . 
Partes: O IPSM, por meio do Cel PM QOR Fabiano Villas Boas, Dire-
tor de Saúde do IPSM, (delegação conforme disposto no art . 16, do 
Decreto Estadual nº 45.741, de 22/09/11 e Portaria 792/2019- DG/
IPSM), e prestadores de serviços de assistência à saúde nas regiões 
do Estado de Minas Gerais. Espécie: Contratação/credenciamento. 
Preço: Conforme Tabela do PAS (uS de acordo com o procedimento) 
PMMGxCBMMGxIPSM. Pagamento: via SIMG, conforme faturas de 
serviços/bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 36 49 1; 
2121 10 302 002 4001 0001 33 90 36 60 1; 2121 10 302 002 4001 0001 
33 90 39 49 1; 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 39 60 1;2121 10 302 
002 4002 0001 33 90 36 49 1; 2121 10 302 002 4002 0001 33 90 36 60 
1;2121 10 302 002 4002 0001 33 90 39 49 1; 2121 10 302 002 4002 
0001 33 90 39 60 1 . *Objeto: Prestação de serviços de assistência à 
saúde aos beneficiários do IPSM, através do contratados-credenciados: 
RMBH - Cont. nº 421/2020 - Care Centro Avançado de Reabilitação 
Ltda – Vigência: 22-06-2020 a 22-06-2025. 11ª RPM – Cont. nº 55/2020 
- Hospital do Câncer do Norte de Minas Ltda – EPP- vigência: 07-07-
2020 a 07-07-2021. Foro: Belo Horizonte. Data: 16/07/2020. Signatá-
rios: Cel PM QOR Fabiano Villas Boas e contratados-credenciados.
IPSM

ErrATA TOrNANDO SEM EFEITO - 9ª rPM
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 181 de 
18/09/2019 e tornar sem efeito a rescisão unilateral da 9ª RPM – Cont. 
n O41/2016 - Fisioterapia Santa Genoveva Ltda. Foro: Belo Horizonte/
MG. Data: 16/07/2020. Signatários: Cel PM QOR Fabiano Villas Boas 
e contratado/credenciado.

7 cm -16 1376251 - 1

ExTrATO DO CONTrATO
Extrato do Contrato nº 9253510/2020 de Serviço, firmado entre o 
IPSM e o fornecedor A & F CONSErvACAO E LIMPEZA LTDA ins-
crito sob o nº de CNPJ: 31.980.457/0001-33, Processo de Compra de 
nº 2121003 000003/2020, Pregão Eletrônico. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de cai-
xas d’água, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem 
como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2020-DAI/IPSM e em 
seus anexos . valor total: r$ 3 .311,00 . vigência: 12 meses, a partir da 
data de sua publicação . Dotação Orçamentária de nº: 2121 .09 .272 .003 .
4003.0001.339039.61.0.60.1. Assinatura: 16/07/2020. Signatários: pela 
contratada Wanderson Pinheiro Soares, pela contratante Diretor de Pre-
vidência - Cláudio Roberto de Souza - Cel. BM QOR.

3 cm -16 1376244 - 1

RESUMO DE HABILITADOS
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), cumprindo o disposto 
no subitem 9.3 do Edital de Credenciamento nº 03/2020, divulga os 
prestadores HABILITADOS em credenciar-se no Sistema de Saúde da 
PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito das regiões da Polícia Militar/MG. 
Data: 16/07/2020.
RMBH
Município Interessado Categoria

Contagem José Augusto Pádua Salas - Oftal-
mologia - Eireli Clínica Médica

12ª rPM – 17ª Cia PM Ind - João Monlevade
Município Interessado Categoria
J o ã o 
Monlevade Clínica Odontológica Inove Eireli Clínica Odontológica

4 cm -16 1376246 - 1

ERRATAS EDITAL 05-2019- PJ - INABILITADOS-
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), a fim de retificar a publica-
ção no MG nº 130 de 27/06/2020 – onde SE LÊ:
RMBH

Município Interessado Itens Pendentes 
Anexo II

Belo Horizonte Zion Centro de Medicina Espe-
cializada Ltda

v; vI; vII; 
xxvI .

– LEIA –SE
RMBH

Município Interessado Itens Pendentes 
Anexo II

Belo Horizonte Zion Centro de Medicina Espe-
cializada Ltda III e v .

onde SE LÊ:
RMBH

Município Interessado Itens Pendentes 
Anexo II

Coronel Fabriciano
Clínica de Saúde Medeiros 
Yamagata Serviços de reabi-
litação Ltda

I; II; III; Iv; 
v; vI; vII; 
Ix; xIII; xvI; 
xx; xxvI e 
Apêndices .

– LEIA –SE
12 ª rPM – Ipatinga

Município Interessado Itens Pendentes 
Anexo II

Coronel Fabriciano
Clínica de Saúde Medeiros 
Yamagata Serviços de reabi-
litação Ltda

I; II; III; Iv; 
v; vI; vII; Ix; 
xIII; xx; xxvI 
e Apêndices .

onde SE LÊ:
RMBH

Município Interessado Itens Pendentes 
Anexo II

São João Del rei Cynthia Mairink Felix Da 
Silveira

III; Iv; vI; vII; 
Ix; xII; xv; 
xvI; xvII; 
xvIII; xxIv; 
xxv; xxvI;

– LEIA –SE
13 ª RPM – 38 BPM – São João Del Rei

Município Interessado Itens Pendentes 
Anexo II

São João Del rei Cynthia Mairink Felix Da 
Silveira

III; Iv; vI; vII; 
Ix; xII; xv; 
xvI; xvII; 
xvIII; xxIv; 
xxv; xxvI;

Belo Horizonte – Data: 16/07/2020
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), a fim de retificar a publica-
ção no MG nº 129 de 26/06/2020 – onde SE LÊ:
RMBH

Município Interessado
Itens 

Pendentes 
Anexo II

Ouro Preto Clínica Odontologica Ouro-
donto Ltda

vII; Ix; 
xxIv; xx; 
xxv .

 
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 3202007162253040121.
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, nº 6.455  - Bairro Gameleira / Belo Horizonte - CEP 30.510-000�

Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020

 

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, ÓRGÃO GERENCIADOR deste Registro
de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações contidas
na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, Medida Provisória 926/2020, Medida
Provisória 951/2020, com suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, a Lei
8.666/1993, o Decreto Estadual n° 46.311/2013, o Decreto Estadual nº 113/2020 e as demais
normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, pelas
condições estabelecidas no Termo de Referência de DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA
REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO N° 03/2020 - CAA/HC, firmam a presente Ata
de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

 

ÓRGÃO GERENCIADOR: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS / CAA-HC

ENDEREÇO: Av. Amazonas, 6455, Gameleira, Belo Horizonte/MG     

CNPJ/MF: 16.695.025/0001-97

REPRESENTANTE LEGAL: Wanderson Souza Figueiredo de Castro, Maj PM

 

BENEFICIÁRIO DO LOTE 1 e 2:  <Indalabor Indáia Laboratório Farmacêutico Ltda>

ENDEREÇO: <Av. da Saudade, 434, Centro, Dores do Indáia, MG, CEP: 35.610-000>     TEL.:
<(31)3377-8333>

CNPJ/MF: <04.654.861/0001-44>

INSCRIÇÃO ESTADUAL: <232.142539.00-63>

REPRESENTANTE LEGAL: <Marta Otoni Lara>

CI (RG): <M-4.168.271>

CPF/MF: <708.847.816-15>

 

BENEFICIÁRIO DO LOTE 3, 4, 5, 8 e 10:  <Nacional Comercial Hospitalar S.A>

ENDEREÇO: <Av. Doutor Celso Charuri, 7500, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, SP,
CEP: 14.098-515>    TEL.: <(16)3963-9090>

CNPJ/MF: <52.202.744/0001-92>

INSCRIÇÃO ESTADUAL: <582.146.635.119>

REPRESENTANTE LEGAL: <Ana Cláudia Sufiati Mazzei>

CI (RG): <21.335.868 SSP-SP>

CPF/MF: <167.232.918-32>

 

BENEFICIÁRIO DO LOTE 6:  <Now Química Indústria e Comércio LTDA>

ENDEREÇO: <R. Petúnia, 115, Chácaras Boa Vista, Contagem, MG, CEP: 32.150-200> 
  TEL.: <(31)3358-6662>

CNPJ/MF: <42.900.316/0001-80>

INSCRIÇÃO ESTADUAL: <186.817.062-0093>
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REPRESENTANTE LEGAL: <Mauro Lúcio Pena

CI (RG): <MG - 59.456>

CPF/MF: <140.769.006-00>

 

BENEFICIÁRIO DO LOTE 7 e 9:  <Distrilaf Distribuidora de Medicamentos LTDA>

ENDEREÇO: <R. Alzira Fernandes de Souza, 76, Sion, Conselheiro Lafaiete, MG, CEP:
36.404-315>  TEL.: <(31)3763-1061>

CNPJ/MF: <04.889.013/0001-14>

INSCRIÇÃO ESTADUAL: <183162319.00-72>

REPRESENTANTE LEGAL: <Aldo Carlos Henriques Baeta>

CI (RG): <M-9.208.004 SSP-MG>

CPF/MF: <028.879.236-09>

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para aquisição de ANTISSÉPTICOS, conforme especificações e
condições previstas no Termo de Referência, sob demanda, futura e eventual, para Órgãos
e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1. Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com
os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

 

04.654.861/0001-44 - Indalabor Indáia Laboratório Farmacêutico LTDA

LOTE DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO COD. SIAD MARCA/

MODELO QUANT. UNIDADE DE
FORNECIMENTO

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01

ALCOOL ETILICO HIDRATADO
ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA;

GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77;
APRESENTACAO: ALMOTOLIA 100 ML

1669460 Indacol/
Indalabor 155.198

Caixa com 96
almotolias de 100

mL
R$ 1,12 R$

173.821,76

02

ALCOOL ETILICO HIDRATADO
ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA;

GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77;
APRESENTACAO: ALMOTOLIA 250 ML;

1669664 Indalabor 97.354
Caixa com 60

almotolias de  250
mL

R$ 1,99 R$
193.734,46

TOTAL ESTIMADO R$ 367.556,22

 

 
52.202.744/0001-92 -Nacional Comercial Hospitalar S.A

LOTE DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO COD. SIAD MARCA/

MODELO QUANT. UNIDADE DE
FORNECIMENTO

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

03

CLOREXIDINA - PRINCIPIO ATIVO:
CLOREXIDINA,
DIGLICONATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
0,5%; FORMA FARMACEUTICA:

SOLUCAO
ALCOOLICA; APRESENTACAO: FRASCO

ALMOTOLIA 100 ML; COMPONENTE:

1529803 Rioquímica 36.083 Caixa c/ 30
unidades R$ 1,84 R$ 66.392,72

04

CLOREXIDINA - PRINCIPIO ATIVO:
CLOREXIDINA,
DIGLICONATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO

DEGERMANTE; APRESENTACAO:
FRASCO

ALMOTOLIA 100 ML; COMPONENTE: .;;

1519395 Rioquímica 53.458 Caixa c/ 30
unidade R$ 2,15 R$

114.934,70

05

CLOREXIDINA - PRINCIPIO ATIVO:
CLOREXIDINA,
GLUCONATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
2%; FORMA FARMACEUTICA:

SOLUCAOR AQUOSA; APRESENTACAO:
FRASCO 100 ML;
COMPONENTE

1669710 Rioquímica 13.204 Caixa c/ 30
unidade R$ 2,26 R$ 29.841,04
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COMPONENTE

08

IODO POLIVINILPIRROLIDONA -
PRINCIPIO ATIVO: IODO
POLIVINILPIRROLIDONA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10%;
QUIVALENCIA: 1% DEIODO ATIVO;

FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO
DEGERMANTE; APRESENTACAO:

ALMOTOLIA 100 ML; COMPONENTE:
DISPENSADOR;

1529773 Rioquímica 13.018 Caixa c/ 30
unidade R$ 3,37 R$ 43.870,66

10

QUATERNARIO DE AMONIA - ASPECTO:
SOLUCAO

AQUOSA; CONCENTRACAO: 5ª
GERACAO; UTILIZACAO: LIMPEZA E

DESINFECCAO EM AMBIENTE
HOSPITALAR; Complementação:

QUATERNARIO DE AMONIO, SOLUCAO
AQUOSA DE QUINTA GERACAO. PARA

LIMPEZA E DESINFECCAO DE
SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NAO

CRITICOS BIODEGRADAVEIS, ATOXICO
PARA RECEM NASCIDOS  E ADULTOS.

PRONTO PARA USO, EM FRASCO
ORIGINAL COM GATILHO

BORIFICADOR, SEM ALCOOL, SEM
FRAGRANCIA,

SEM ENXAGUE. NAO CORROSIVO,
COMPATIVEL

COM POLIMEROS E METAIS.ACAO
EFETIVA

CONTRA SALMONELLA SP,
STAPHILOCOCCUS AUREUS,

PSEUDOMONAS SP, KLEBSIELLA SP,
ENTEROCOCCUS SP,
ACINETOBACTER SP,

VIRUCIDA CONTRA VIRUS LIPOFILICOS
OU

ENVELOPADOS E FUNGICIDA CONTRA
CANDIDA SP.

1609378 Rioquímica 15.236 Caixa c/ 6
unidades R$ 19,00 R$

289.484,00

TOTAL ESTIMADO R$ 544.523,12

 

 
04.889.013/0001-14 - Distrilaf Distribuidora de Medicamentos LTDA

LOTE DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO COD. SIAD MARCA/

MODELO QUANT. UNIDADE DE
FORNECIMENTO

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

07

IODO POLIVINILPIRROLIDONA -
PRINCIPIO ATIVO: IODO
POLIVINILPIRROLIDONA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10%; 
EQUIVALENCIA: 1% DE IODO ATIVO;

FORMA
FARMACEUTICA: TINTURA;

APRESENTACAO:
ALMOTOLIA 100 ML; COMPONENTE: .;

1529757 Vic
Pharma 11.909 Caixa c/ 24

almotolias R$ 2,62 R$ 31.201,58

09

IODO POLIVINILPIRROLIDONA -
PRINCIPIO ATIVO: IODO
POLIVINILPIRROLIDONA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10%;
EQUIVALENCIA: 1% DE IODO ATIVO;

FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO TOPICA;

APRESENTACAO: ALMOTOLIA 100 ML;
COMPONENTE: .;

1529790 Vic
Pharma 8.473 Caixa c/ 24

almotolias R$ 2,58 R$21.860,34

TOTAL ESTIMADO R$ 53.061,92

 

 
42.900.316/0001-80 -Now Química Indústria e Comércio LTDA

LOTE DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO COD. SIAD MARCA/

MODELO QUANT. UNIDADE DE
FORNECIMENTO

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

DETERGENTE NEUTRO -
IDENTIFICACAO: NEUTRO,

INCOLOR, SEM FRAGANCIA, ; PH: PURO
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06

ENTRE 6,5 A 7,5; DENSIDADE: A 22
GRAU C (G/CM3) 1,010 a

1,030; Complementação: DETERGENTE
NEUTRO COM FORMACAO DE ESPUMA,

CONTENDO MISTURA DE
TENSOATIVOS ANIONICOS,

TENSOATIVOS NAO IONICO E
GLICERINA, ESPECIFICO PARA LIMPEZA

DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS
MEDICOS HOSPITALARES, CUBAS,

COMADRES E SUPERFICIES,
CONCENTRACAO DE USO MINIMA DE

2,5%.

1564579 W45 369 Frasco de 5 Litros R$ 21,90 R$ 8.081,10

TOTAL ESTIMADO R$ 8.081,10

 

2.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

2.1.2. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de 6 (seis) meses.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO
PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, através
do Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha.

3.2. São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:

3.2.1. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG

3.2.2. POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS - PCMG

3.2.3. HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB/PBH

3.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

3.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.

3.5.1. As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/entidades
não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses a contar da
data de sua publicação.

4.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.
 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 4°-I da Lei Federal nº 13.979 de 06 de
fevereiro de 2020.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
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5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;

5.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.

5.4. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.

5.5. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas neste documento, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.

5.7. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1. O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, quando:

6.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.6.1. Por razões de interesse público;

6.6.2. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.7. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo as propostas apresentadas na fase de pesquisa de preços que deu origem à
presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de contrato; (b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do
Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.

7.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na cláusula oitava.

7.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

7.4. Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
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8. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no
Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à
conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos
equivalentes e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das
necessárias medidas de correção.

8.1.2. MULTA MORATÓRIA, conforme os limites máximos estabelecidos pelo
Decreto Estadual nº 45.902/12:

8.1.2.1. a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso;

8.1.2.2. b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento realizado com
atraso superior a 30 dias;

8.1.3. Multa COMPENSATÓRIA - 20% (vinte por cento) sobre o valor do
fornecimento, serviço ou obra não realizada 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;

8.1.4. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL,
nos termos e prazos definidos no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o art. 47 do
Decreto Estadual nº 45.902/12;

8.1.5. 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 sanção, que será concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua
ação ou omissão.

8.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou
parcial das obrigações contratuais:

8.2.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços
ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;

8.2.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de
obra, de serviço ou de suas parcelas;

8.2.3. Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e
prévia comunicação à Administração Pública Estadual;

8.2.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou
inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

8.2.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria
fornecida;

8.2.6. Prestação de serviço de baixa qualidade.

8.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no item 8.1.

8.4. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATADA.

8.5. As sanções relacionadas nos itens 8.1.1 a 8.1.3 também poderão ser
aplicadas àquele que:

8.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

8.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

8.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

8.5.4. Não mantiver a proposta;

8.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

8.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

8.5.7. Cometer fraude fiscal.

8.6. 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. 14.184/02 e no Decreto Estadual nº 45.902/12.

8.7. 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.
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8.8. As sanções relacionadas nos itens 8.1.4 e 8.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual - CAFIMP.

8.9. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados
por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados.

8.10. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho 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.

8.11. De acordo com o art 6°-D da Medida Provisória n° 951, de 15 de abril de
2020, fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

 

9. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e a Proposta Comercial

9.2. Cabe ao Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha gerar o
extrato e solicitar a publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais,
conforme Decreto Estadual nº 47.337, de 12 de janeiro de 2018.
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

 

Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em meio
eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
 

Representante do Órgão/Entidade

 

Representante da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 16/07/2020, às 17:47, 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 Marta Otoni Lara, Representante Legal, em
17/07/2020, às 09:58, 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 RICARDO NOVAS CABRERA,
Representante Legal, em 17/07/2020, às 11:12, 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 MAURO LUCIO PENA, Representante
Legal, em 17/07/2020, às 13:50, 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 ALDO CARLOS HENRIQUES BAETA,
Representante Legal, em 22/07/2020, às 10:15, 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
14132614 e o código CRC F87E24FA.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 14132614
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E-mail - 17304250

Data de Envio: 
  21/07/2020 13:05:27

De: 
  PMMG/Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha <caa_hc@pmmg.mg.gov.br>

Para:
    licitacoes@distrilaf.com.br

Assunto: 
  Nota Tecnica sobre ICMS

Mensagem: 
  Sr. Representante legal da empresa DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ:
04.889.013/0001-14

No tocante ao pleito acerca da Ata 002 em que são participantes do Registro de Preços o Hospital Odilon
Behrens_HOB / PBH e que só será possível atendê-los com os preços com ICMS, 

Como já é de vosso conhecimento, a respectiva Ata foi toda composta com os preços registrados, primariamente para
aquisição por órgãos estaduais, por esta razão, lançados sem ICMS;

Para correição com a finalidade exclusiva de atendimento da PBH, não se vislumbra a necessidade de inserir nova
Ata, caso tenhamos entendido bem ser esse o pleito;

Propomos a V.Sa. a inclusão de uma Nota Tecnica referenciando à proposta final apresentada no SEI evento
14859792, esclarecendo que para órgãos não pertecentes à Administração Direta Estadual será praticado o preço
Com ICM

Na oportunidade, salientamos que o contato telefonico constante do CRC não corresponde ao da empresa.

Atenciosamente.

Tenente Weslei
CAA-HC
2123-1091

Anexos:
    PADRAO___Ata_de_RP_de_Bem_14132614.html
    Proposta_14859792_Proposta_Comercial_Distrilaf.pdf
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

Nota Técnica nº 6/PMMG/DAL/CAA-HC/2020

PROCESSO Nº 1250.01.0002853/2020-34
NOTA DE ESCLARECIMENTO DE PREÇOS PRATICADOS NA ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS 002/2020
 

A empresa DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ:
04.889.013/0001-14 participou da cotação de preços para composição da Ata acima
referenciada e ofertou melhores preços para os itens 07 e 09;

São participantes do Registro de Preços (Hospital Campanha de Minas Gerais -
HCAMP; Hospital da Polícia Civil de Minas Gerais - HPC; Almoxarifafo da Polícia Civil - PCMG
ALMOX e Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HOB) conforme Termo de referência
(14132612).

 

Considerando a alegação da empresa Distrilaf que o Hospital Odilon Behrens_HOB / PBH só
será possível atendê-los com os preços com ICMS e que os valores lançados sem o citado
tributo somente se aplica aos órgãos pertencentes à Administração Direta Estadual;

Para atendimento das cotas destinadas exclusivamente à PBH / Hospital Metropolitano Odilon
Behrens, serão considerados os preços Com ICMS, conforme proposta final apresentada no
SEI (14859792) e transcritos na tabela a seguir:

 

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 04.889.013/0001-14

Lote DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

COD.
DIAD

MARCA/
MODELO QUANT. UNIDADE DE

FORNECIMENTO

PREÇO
UNIT.

C.
ICMS

PREÇO
TOTAL
C/ ICMS

07

IODO
POLIVINILPIRROLIDONA -
PRINCIPIO ATIVO: IODO
POLIVINILPIRROLIDONA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
10%;  EQUIVALENCIA: 1% DE

IODO ATIVO; FORMA
FARMACEUTICA: TINTURA;

APRESENTACAO:
ALMOTOLIA 100 ML;

COMPONENTE: 

1529757 Vlc
Pharma 11.909 Caixa c/ 24

almotolias 3,44 40.966,96

09

IODO
POLIVINILPIRROLIDONA -
PRINCIPIO ATIVO: IODO
POLIVINILPIRROLIDONA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
10%; EQUIVALENCIA: 1% DE

IODO ATIVO; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO
TOPICA; APRESENTACAO:

ALMOTOLIA 100 ML;
COMPONENTE: 

1529790 vlc
Pharma 8.473 Caixa c/ 24

almotolias 3,39 28.723,47
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TOTAL ESTIMADO COM ICMS R$ 69.690,43

 

Documento assinado eletronicamente por ALDO CARLOS HENRIQUES BAETA,
Representante Legal, em 22/07/2020, às 10:17, 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
17304567 e o código CRC FA7502A5.

Referência: Processo nº 1250.01.0002853/2020-34 SEI nº 17304567
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 25 de Julho de 2020 – 17 

Fundação Helena Antipoff - FHA
Presidente: vicente Tarley Ferreira Alves

O(A) Presidente do(a) Fundação Helena Antipoff nomeia, nos termos 
do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, do art . 1º, § 2º da Lei 
Delegada nº 175, de janeiro de 2007, e do Decreto nº 45 .537, de 27 de 
janeiro de 2011, SuELEM vIEIrA rAPOSO, para o cargo de provi-
mento em comissão DAI-21 HA1100283, de recrutamento amplo .

24 1379611 - 1

POrTArIA Nº 23/2020
Dispõe sobre o responsável técnico da Clínica de Psicologia Édouard 
Claparède e da outras providências .
O PrESIDENTE DA FuNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Estadual 
nº22 .257, de 27 de julho de 2016, pelo Decreto nº 47 .906, de 02 de 
abril de 2020; e
CONSIDErANDO o disposto no art . 36 da resolução CFP Nº 03/2007, 
que institui a Consolidação das resoluções do Conselho Federal de Psi-
cologia, transcreve-se:
Art . 36 - As pessoas jurídicas registradas ou cadastradas deverão ter 
pelo menos um responsável técnico por agência, filial ou sucursal.
CONSIDErANDO que a Clínica de Psicologia Édouard Claparède, 
registrada no Conselho regional sob o número - MG PJ6, integra a 
estrutura organizacional da Fundação Helena Antipoff, nos termos do 
art . 17 inciso vI do Decreto nº47 .906,2020;
rESOLvE:
Art . 1º Designar a servidora, Luzia Luciana rodrigues de Andrade 
MASP1489438-0, inscrita no Conselho regional de Psicologia/MG 
sob o nº40552, como responsável técnica da Clínica de Psicologia 
Édouard Claparède/FHA .
Art . 2º Caberá à servidora de que trata o artigo anterior:
I - responsabilizar perante o Conselho regional de Psicologia;
II - acompanhar os serviços prestados;
III - zelar pelo cumprimento das disposições legais e éticas, pela quali-
dade dos serviços e pela guarda do material utilizado, adequação física 
e qualidade do ambiente de trabalho utilizado;
Iv - comunicar ao Conselho regional o seu desligamento da função ou 
o seu afastamento da pessoa jurídica .
v – desempenhar todas as demais atribuições correlatas e afetas a com-
petência, em consonância com as diretrizes da Gerência de Ensino 
Básica e Diretoria de Educação .
Art .3º Esta Portaria que entra em vigor na data de sua publicação, revo-
ga-se disposição em contrario .

Ibirité,24 de julho de 2020 .
vICENTE TArLEY FErrEIrA ALvES

Presidente da
Fundação Helena Antipoff
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universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

ATO N .º 1721/2020 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, 
§ 1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regula-
mentada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a 
Lei n° 15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 

de Educação Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de 
Cláudio, WALESSON GOMES DA SILvA, MASP n .° 05976766, clas-
sificado no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação 
Temporária, nº 01/2020, vaga 17, com a carga horária de 20 horas aula 
semanais, a contar da data de publicação até 31/12/2020 .
ATO N .º 1722/2020 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Cláudio, MArCO 
TÚLIO RESENDE CLEMENTINO, classificado no Edital do Processo 
Seletivo Simplificado para Designação Temporária nº 04/2020, vaga 
02, com a carga horária de 20 horas aulas semanais, a contar da data da 
publicação até 31/12/2020 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora
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Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExTrATOS DE CONvÊNIOS
ExTrATO DO CONvÊNIO nº 1491000844/2020 . Partícipes: SECrE-
TArIA DE ESTADO DE GOvErNO e PrEFEITurA MuNICIPAL 
DE DOrES DO INDAIá  . Objeto: Construção da Praça João Joaquim 
de Faria com área de 1 .259,06 m², incluindo calçamento em piso de 
concreto intertravado, paisagismo e iluminação na Travessa vila Nova 
esquina com rua Aimorés, Bairro São José . valor do repasse: r$ 
99 .999,99 . valor da Contrapartida: r$ 2 .364,83 . Dotação Orçamentária 
Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 
23/07/2020 . vigência: 730 dias . 

ExTrATO DO CONvÊNIO nº 1491000859/2020 . Partícipes: SECrE-
TArIA DE ESTADO DE GOvErNO e PrEFEITurA MuNICIPAL 
DE SALINAS  . Objeto: Calçamento de 1 .808,00 m² em bloquetes e 
execução de 556,00 ml de meio-fio de concreto e de sarjeta na Rua 
Juvenato Costa Filho, Bairro Santo Antônio, além da Travessa Costa 
Filho, vila Januária, ambas na sede do município . valor do repasse: r$ 
150 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 6 .039,77 . Dotação Orçamentá-
ria Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 
23/07/2020 . vigência: 730 dias .

ExTrATO DO CONvÊNIO nº 1491000863/2020 . Partícipes: SECrE-
TArIA DE ESTADO DE GOvErNO e PrEFEITurA MuNICIPAL 
DE ITAMONTE  . Objeto: Calçamento em bloquete em 1541,98 m² 
incluindo colchão de areia, assentamento de 649,87 m de sarjeta (SCu), 
tipo 1 - 30 x 7 cm, I = 3 %, para drenagem superficial na Rua dos Expe-
dicionários, centro, no município de Itamonte/MG valor do repasse: 
r$ 100 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 10 .000,00 . Dotação Orça-
mentária Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assi-
natura: 23/07/2020 . vigência: 730 dias . 
Extrato do CONvÊNIO nº 1491000865/2020 . Partícipes: SECrETA-
rIA DE ESTADO DE GOvErNO e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
JACINTO  . Objeto: recapeamento asfáltico de 2 .086,80 m² em CBuQ, 
além de sinalização viária horizontal e execução de 10 rampas de aces-
sibilidade nas ruas rubim do Norte e Nossa Senhora Aparecida, 

Distrito de Avaí do Jacinto . valor do repasse: r$ 135 .000,00 . valor da 
Contrapartida: r$ 1 .510,13 . Dotação Orçamentária Estadual: 1491 04 
122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 23/07/2020 . vigên-
cia: 730 dias . 

ExTrATO DO CONvÊNIO nº 1491000406/2020 . Partícipes: SECrE-
TArIA DE ESTADO DE GOvErNO e PrEFEITurA MuNICIPAL 
DE SANTANA DE PIrAPAMA  . Objeto: Aquisição e instalação de 
playground de madeira completo duplo fabricado com Eucalipto e 
Pinus tratado composto de: 1 balanço duplo 2 lugares; 2 escorregado-
res; 1 escalada de cordas (aranha); 1 rampa de escalada com agarras; 
2 escadas tradicionais; 1 ponte pensil; 2 balanços triplos 3 lugares; 1 
gangorra tripla; 1 conjunto escada + barra dupla; 1 prancha abdominal; 
6 bancos com encosto; a serem instalados, na Escola Municipal José 
Maria da Fonseca, localizada à Avenida Cônego Júlio, nº 69, Bairro São 
Sebastião, no município de Santana do Pirapama . valor do repasse: r$ 
48 .623,59 . valor da Contrapartida: r$ 491,14 . Dotação Orçamentária 
Estadual: 1491 04 122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 
23/07/2020 . vigência: 545 dias .

ExTrATO DO CONvÊNIO nº 1491000793/2020 . Partícipes: SECrE-
TArIA DE ESTADO DE GOvErNO e PrEFEITurA MuNICIPAL 
DE GuArACIABA  . Objeto: Calçamento de 1 .208,66 m² em piso de 
concreto intertravado e execução de 417,62 ml de meio-fio de concreto, 
inclusive travamento, e de 403,62 ml de sarjeta, além de 267,51 ml 
de rede de drenagem pluvial com 05 (cinco) poços de visita, 06 (seis) 
bocas de lobo e uma ala de rede tubular de 600 mm na rua Princi-
pal do Povoado da Penha . valor do repasse: r$ 206 .952,35 . valor da 
Contrapartida: r$ 6 .690,63 . Dotação Orçamentária Estadual: 1491 04 
122 24 2007 0001 4440 42 01 1 10 8 . Assinatura: 23/07/2020 . vigên-
cia: 730 dias .
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coNtroLADoriA-GErAL Do EStADo
4º TErMO ADITIvO AO CONTrATO 15210010042016

Partes: Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais e a Empresa 
Pública Federal, Serviço Federal de Processamento de Dados (SEr-
PrO) . Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato por 12 (doze) meses, 
a partir de 26/07/2020, reajustar o valor do Contrato em 2,1322% (dois 
inteiros, hum mil trezentos e vinte e dois décimos de milésimos por 
cento), com base no indexador IPCA, acumulado nos últimos 12 (doze) 
meses, referente a junho/2020, conforme a CLáuSuLA DÉCIMA 
QuArTA - rEAJuSTE DE PrEÇO) . O valor total passa a ser r$ 
10 .893,60 (dez mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta cen-
tavos) . Dotação Orçamentária: 1521 .04 .124 .033 .4061 .0001 .339040 .02
.10.1.0. Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as 
demais cláusulas e condições do Contrato, não alteradas pelo presente 
instrumento . Data da assinatura: 23/07/2020 . Ass . rodrigo Fontenelle 
de Araújo Miranda .
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ouviDoriA-GErAL Do EStADo
ExTrATO DO TErMO DE CESSÃO GrATuITA 

DE uSO DE BEM MÓvEL Nº 02-2019, 
celebrado entre a PrODEMGE e a OuvIDOrIA GErAL DO 
ESTADO DE MINAS GErAIS, cujo objeto e o empréstimo gratuito, a 

título precário, do bem de patrimônio nº 42974 – MICrO DELL OPTI-
PLEx 7010 8GB 3 .0GHZ HD 500GB LCD19” de propriedade daCE-
DENTE, incluindo a transferência da licença de patrimônio 5004076 
- SOFTWArE vISuAL STuDIO PrOFESSIONAL 2015, instalada 
no equipamento, Parágrafo Único:esse empréstimo abrange apenas o 
direito de uso do equipamento e da licença, não importando sua entrega 
em alienação da propriedade, com vigência até 08/07/2020 . Data da 
assinatura:17/03/20 representantes da Prodemge: Ladimir Lourenço 
dos Santos Freitas, Diretor Técnico e rodrigo Antônio de Paiva, Dire-
tor-Presidente e representante da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas 
Gerais: Simone Deoud Siqueira, Ouvidora Geral do Estado de Minas 
Gerais .
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ExTrATO DE COMODATO DE uSO 
GrATuITO DE BENS Nº 03-2020 

que entre si celebram a Companhia de Tecnologia da Informação do 
Estado de Minas Gerais – PrODEMGE e a Ouvidoria Geral do Estado 
de Minas Gerais - OGE, constitui objeto deste instrumento a transfe-
rência, pelaCOMODANTEàCOMODATárIA, dos direitos de uso e 
gozo do equipamento de patrimônio nº 42974 – MICrO DELL OPTI-
PLEx 7010 8GB 3 .0GHZ HD 500GB LCD19” de propriedade daCE-
DENTE, incluindo a transferência da licença de patrimônio 5004076 
- SOFTWArE vISuAL STuDIO PrOFESSIONAL 2015, instalada 
no equipamento,ParágrafoÚnico:esse empréstimo abrange apenas o 
direito de uso do equipamento e da licença, não importando sua entrega 
em alienação da propriedade, com vigência até 08/07/2021 . Data da 
assinatura:17/07/20 representantes da Prodemge: Geraldo Gilson 
Maciel ribeiro, Diretor Técnico e roberto Tostes reis, Diretor-Presi-
dente e representante da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais: 
Simone Deoud Siqueira, Ouvidora Geral do Estado de Minas Gerais .
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DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS
PrOCESSO SELETIvO DE ESTáGIO – 

COMArCA DIvINÓPOLIS/MG
rESuMO – rESOLuÇÃO 205/2020

O DEFENSOr PÚBLICO-GErAL, no uso de atribuição prevista 
no artigo 9º, inciso xII e no artigo 132, ambos da Lei Complemen-
tar Estadual nº 65, de 16 de janeiro de 2003, e no artigo 7º da Deli-
beração nº 006/2011 do Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais e considerando o teor da resolução 206/2019; 
RESOLVE: Art. 1° - Homologar a Classificação Final dos candidatos 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado - PSS, para o preenchi-
mento de cadastro reserva no programa de Estágio não Obrigatório 
Direto, na área de Direito, realizado na Comarca de Divinópolis, na 
forma do Anexo desta resolução . Art . 2° - Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação, podendo também ser visualizada no site 
www .defensoria .mg .def .br, Espaço cidadão/Estágio e Serviço volun-
tário, Serviços, Processo Seletivo . Assina: Gério Patrocínio Soares . 
Defensor Público-Geral . Belo Horizonte, 24 de julho de 2020 .
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PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JuSTIFICATIvA DA QuEBrA DA OrDEM CrONOLÓGICA

Polícia Militar de Minas Gerais – Comando de Policiamento Especializado (CPE) – Estado Maior do CPE – Seção de Orçamentos e Finanças
CATEGOrIA III – PrETAÇÕES DE SErvIÇOS

Mês/Ano CNPJ razão Social Data da 
exigibilidade Justificativa valor

05/20 CNPJ: 06 .907 .493/0001-24 MArLuS MENDES BATISTA – ME 12/05/2020

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade do cumprimento 
do objeto do contrato (serviços de conservação e limpeza – CIA Independente de Policiamento com Cães - CANIL)

- Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou 
entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional .

r$ 6 .367,48

12/19 CNPJ: 16 .840118 .0001-68 AMO IMÓvEIS LTDA 28/01/2020

Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade do cumprimento do 
objeto do contrato (Locação de imóvel comercial do Batalhão de Operações Especiais – BOPE);

- Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou 
entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional .

r$ 13 .793,69

01/20 CNPJ: 16 .840118 .0001-68 AMO IMÓvEIS LTDA 05/03/2019

Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade do cumprimento do 
objeto do contrato (Locação de imóvel comercial do Batalhão de Operações Especiais – BOPE);

- Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou 
entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional .

r$ 12 .000,00

05/19 CNPJ: 16 .840118 .0001-68 AMO IMÓvEIS LTDA 05/03/2019

Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade do cumprimento do 
objeto do contrato (Locação de imóvel comercial do Batalhão de Operações Especiais – BOPE);

- Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou 
entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional .

r$ 12 .000,00

Quartel em Belo Horizonte, 24 de julho de 2020 .

Othon Flávio de Souza Jácome, Ten Cel                                                                                                                     (a) Juliana raimunda da Silva Gama, 1° Ten PM
Ordenador de Despesas do EM/CPE                                           .                                                                                                    responsável Técnico
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ExTrATO DE ATA DE rEGISTrO DE PrEÇOS
HOMOLOGAÇÃO: Ata de registro de Preços nº 002 / 2020; Processo SEI!MG nº 1250 .01 .0002853/2020-34; Partes: Centro de Apoio Administra-
tivo do Hospital Campanha - CAA-HC, e as Empresas:

04 .654 .861/0001-44 - Indalabor Indáia Laboratório Farmacêutico LTDA
LOTE vALOr uNITárIO LOTE vALOr uNITárIO LOTE vALOr uNITárIO

01 r$ 1,12 02 r$ 1,99 – --
52 .202 .744/0001-92 - Nacional Comercial Hospitalar S .A

LOTE vALOr uNITárIO LOTE vALOr uNITárIO LOTE vALOr uNITárIO
03 r$ 1,84 04 r$ 2,15 05 2,26
08 r$ 3,37 10 r$ 19,00 – --

04 .889 .013/0001-14 - Distrilaf Distribuidora de Medicamentos LTDA
LOTE vALOr uNITárIO LOTE vALOr uNITárIO LOTE vALOr uNITárIO

07 r$ 2,62 09 r$ 2,58 – --
42 .900 .316/0001-80 -Now Química Indústria e Comércio LTDA

LOTE vALOr uNITárIO LOTE vALOr uNITárIO LOTE vALOr uNITárIO
06 r$ 21,90 – – – –

vIGÊNCIA: 06 meses a partir da publicação . ASSINAM: Wanderson S Figueiredo de Castro, pelo CAA-HC, Marta Otoni Lara, ricardo Novas 
Cabreira, Mauro Lúcio Pena, e Aldo Carlos Heniques Baeta, pelas empresas .

ExTrATO DE ATA DE rEGISTrO DE PrEÇOS
HOMOLOGAÇÃO: Ata de registro de Preços nº 004 / 2020; Processo SEI!MG nº 1250 .01 .0002794/2020-75; Partes: Centro de Apoio Administra-
tivo do Hospital Campanha - CAA-HC, e as Empresas:

CIrÚrGICA FErNANDES - COMErCIO DE MAT . CIrÚrGICOS E HOSPITALArES LTDA - 61 .418 .042/0001-31
ITEM vALOr uNITárIO ITEM vALOr uNITárIO ITEM vALOr uNITárIO

01 r$ 0,35 02 r$ 0,35 03 r$ 0,35
04 r$ 0,14 07 r$ 2,21 08 r$ 1,80
09 r$ 1,80 10 r$ 1,80 11 r$ 2,21
20 r$ 0,81 – – – --

INTENSIvEMED IMPOrTAÇÃO E COMErCIO LTDA – EPP - 02 .937 .303/0001-60
ITEM vALOr uNITárIO ITEM vALOr uNITárIO ITEM vALOr uNITárIO

05 r$ 48,00 06 r$ 38,00 – --

LABOrATÓrIOS B . BrAuN S .A . -31 .673 .254/0010-95
ITEM vALOr uNITárIO ITEM vALOr uNITárIO ITEM vALOr uNITárIO

12 97,50 – – – –
NACIONAL COMErCIAL HOSPITALAr S .A . - 52 .202 .744/0001-92

ITEM vALOr uNITárIO ITEM vALOr uNITárIO ITEM vALOr uNITárIO
13 r$ 1,18 16 r$ 0,26 17 r$ 0,24
18 r$ 0,35 19 r$ 1,15 21 r$ 0,58

CrEMEr S .A . - 82 .641 .325/0021-61
ITEM vALOr uNITárIO ITEM vALOr uNITárIO ITEM vALOr uNITárIO

14 r$ 0,79 15 r$ 0,97 – --

vIGÊNCIA: 06 meses a partir da publicação . ASSINAM: Wanderson S Figueiredo de Castro, pelo CAA-HC, ricardo Novas Cabreira, Luiz Antônio 
Fernandes, Shirlei Catia de Lima Lopes, Adriane Patrícia Felippe de Mattos e Ana Cláudia Coutinho da Silva, pelas empresas .

24 cm -24 1379189 - 1

ExTrATO DE TErMO ADITIvO EM CONTrATO
PMMG - 19ª rPM x DOG SHOW CLÍNICA vETErINárIA LTDA . 
Contrato 9074614 . 4º Termo Aditivo; Objeto:Prorrogação da vigência 
do contrato em 12 (doze) meses, passando o contrato a viger até a data 
de 20 de agosto de 2021 . Data: 23/07/2020 .

1 cm -24 1379290 - 1

ExTrATO DE CONTrATO
CMB/DAL – PMMG x CONDOr S/A INDÚSTrIA QuÍMICA, 
CNPJ 30 .092 .431/0001-96, Contrato 57/2020, Compras 9256220/2020, 
Processo de Compras 51/2020 . Objeto: Instrumentos de Menor Poten-
cial Ofensivo/Menos Letais . valor total r$ 18 .659,61 . vigência até 
31/12/2020 .

2 cm -24 1379350 - 1

HOMOLOGAÇÃO DE PrEGÃO ELETrÔNICO
PMMG-DS-CSC SAÚDE- Pregão Eletrônico . Processo de Compras: 
125530200098/2020 – Processo SEI: 1250 .01 .0003168/2020-65 . 
Objeto: Aquisição, adequação e Instalação de 02 (duas) unidades de 
Chiller para Central de Condicionamento de Ar do HPM e aquisição 01 
(um) Ar Condicionado Split modelo Dutado, para o Hospital da Polí-
cia Militar de Minas Gerais . Empresa: Tecno Temp Com . Instalação e 
Manutenção Ltda . CNPJ: 03 .887 .016/0001-56 . valor total dos lotes 01 
e 02: r$256 .829,50 (duzentos e cinquenta seis mil, oitocentos e vinte 
nove reais e cinquenta centavos . Dotação orçamentária: 1251 .10 .302 .0
37 .2023 .0001 .4490 .52 .04 .0 .49 .2 .

3 cm -24 1379381 - 1

ExTrATO DE TErMO ADITIvO DE CONTrATO
CSC-PM/DAL-PMMG - 8º TA ao Contrato 02/2018, Compras 
9178131/2018, de Prestação de Serviços . Objeto: alteração da Cláusula 
Terceira (DO PrEÇO), em face da Deliberação nº 03, de 15/05/2020, 
do Comitê de Orçamentos e Finanças – Cofin do Estado de Minas 

 
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 3202007242307020117.
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Presidência da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 951, DE 15 DE ABRIL DE 2020

Exposição de motivos
Estabelece normas sobre compras públicas, sanções em
matéria de licitação e certificação digital e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Alterações na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020

Art. 1º  A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art....4º …………………………………...............................................

..................................................................................................................

§ 4º  Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de
compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de preços,
de que trata o inciso II do caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá
ser utilizado.

§ 5º  Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo
poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de preços.

§ 6º  O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da
data de divulgação da intenção de registro de preço, entre dois e quatro dias úteis, para
que outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar do sistema de registro
de preços nos termos do disposto no § 4º e no § 5º.” (NR)

“Art. 4º-G  …………………………………….............................................................

.....................................................................................................................

§ 4º  As licitações de que trata o caput realizadas por meio de sistema de registro
de preços serão consideradas compras nacionais, nos termos do disposto no regulamento
federal, observado o prazo estabelecido no § 6º do art. 4º.” (NR)

“Art. 6º-D  Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.” (NR)

Emissão não presencial de certificados digitais 

Art. 2º  Às Autoridades de Registro - AR da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, entidades
operacionalmente vinculadas a determinada Autoridade Certificadora - AC, compete identificar e cadastrar usuários,
encaminhar solicitações de certificados às AC e manter registros de suas operações.

Parágrafo único.  A identificação será feita presencialmente, mediante comparecimento pessoal do usuário, ou
por outra forma que garanta nível de segurança equivalente, observada as normas técnicas da ICP-Brasil.

Revogação

Art. 3º  Ficam revogados:

I - o art. 7º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001; e

II - o Capítulo II da Medida Provisória nº 930, de 30 de março de 2020.

Vigência
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Art. 4º  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Roberto de Oliveira Campos Neto
Walter Souza Braga Netto

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.4.2020 - Edição extra e retificado no DOU de 15.4.2020 - Edição extra
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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;

Lei N. 13979/2020 (14132448)         SEI 1250.01.0002853/2020-34 / pg. 137

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm#anexo


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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