
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Termo de Abertura PMMG/DAL/CAA-HC nº. 15334950/2020
Belo Horizonte, 16 de junho de 2020.

  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO

 

1. Setor solicitante  1250118 - Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais

2. Descrição do produto/serviço Aquisição de ESTANTES GAVETEIROS PARA A FARMÁCIA do Hospital Campanha de Minas Gerais

3. Sugestão de tipo de processo

Dispensa de Licitação.

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

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

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

     6. Prazo para entrega / execução Até 20 (vinte) 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)

1251.10.302.026.1078.0001.339030.30.95.1.0.

1251.10.302.026.1078.0001.339052.14.95.1.0.

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

     9. Sugestão de
membros técnicos Não se aplica.

     10. Haverá amostra Não se aplica.

 
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 Daniela Santos Angonesi Mendes, Tenente
PM, em 23/06/2020, às 08:16, 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 03/07/2020, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15334950 e o código CRC 1F460F7D.

Referência: Processo nº 1250.01.0003865/2020-64 SEI nº 15334950
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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

 

1. DO OBJETO:

 

O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de ESTANTES GAVETEIROS
PARA A FARMÁCIA do Hospital de Campanha de Minas Gerais - HCamp, 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

ITEMCÓDIGOITEM QTD TOTAL VALOR
UNIT

1 340030 CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO: POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, COR PRETA; MEDIDAS: NUMERO 4; TAMPA: BIN, COM ENCAIXES
LATERAIS; 90 R$ 2,80

2 1765337
ESTANTE PARA ALMOXARIFADO - MATERIA-PRIMA: ACO COM PINTURA EPOXI; COMPOSICAO: PARA 32 CAIXAS BIN N. 4 ; TIPO: COM TRAVESSAS
PARA APOIAR AS CAIXAS BIN; COLUNA: ACO COM PINTURA EPOXI; DIMENSOES: 660 MM(ALT) X 1000 MM(LARG) X  160 MM (PROF)
APROXIMADAMENTE

1 R$180,00

3 340049
CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO: POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, COR PRETA; MEDIDAS: 25CM COMPRIMENTO X 1,5CM LARGURA X
12CM ALTURA;
TAMPA: BIN, COM ENCAIXES LATERAIS, NUMERO 5;

120 R$ 3,00

4 1765353
ESTANTE PARA ALMOXARIFADO - MATERIA-PRIMA: ACO COM PINTURA EPOXI; COMPOSICAO: PARA 24 CAIXAS BIN N. 5 ; TIPO: COM TRAVESSAS
PARA APOIAR AS CAIXAS BIN; COLUNA: ACO COM PINTURA EPOXI; DIMENSOES: 1500 MM(ALT) X 530 MM(LARG) X  250 MM (PROF)
APROXIMADAMENTE

4 R$
170,00

5 1583174CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 150 X 182 X 280 MM ( ALT X LARG X COMP); TAMPA: SEM TAMPA( BIN, COM
ENCAIXES LATERAIS, NUMERO 6); 100 R$ 5,00

6 1583662
CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 175 X 220 X 340 MM (ALT X LARG X COMP); TAMPA: SEM TAMPA EMPILHAVEL
BIN NUMERO 07; COMPLEMENTO: CAIXA PLASTICA TIPO BIN; COM ENCAIXES LATERAIS; EMPILHAVEL; COM ESPACOFRONTAL PARA
IDENTIFICACAO; NUMERO 07

40 R$ 5,10

7 1583182
CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 185 X 317 X 430 MM (ALT X LARG X COMP); TAMPA: SEM TAMPA (BIN, COM
ENCAIXES LATERAIS, NUMERO 8); COMPLEMENTO: CAIXA PLASTICA TIPO BIN; COM ENCAIXS LATERAIS; EMPILHAVEL; COM ESPACOFRONTAL
PARA IDENTIFICACAO

60 R$ 9500

8 1765361
ESTANTE PARA ALMOXARIFADO - MATERIA-PRIMA: ACO COM PINTURA EPOXI; COMPOSICAO: PARA 21 CAIXAS BIN N. 8 ; TIPO: COM TRAVESSAS
PARA APOIAR AS CAIXAS BIN; COLUNA: ACO COM PINTURA EPOXI; DIMENSOES: 2000 MM(ALT) X 1.000 MM(LARG) X  340 MM (PROF)
APROXIMADAMENTE

2 R$
343,00

9 1089960CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO: POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR PRETA; MEDIDAS
57,5CM(COMPRIMENTO)X39CM(LARGURA)X23CM(ALTURA); TIPO: SEM TAMPA; BIN, COM ENCAIXES LATERAIS, NUMERO 9 30 R$ 18,00

10 1765370
ESTANTE PARA ALMOXARIFADO - MATERIA-PRIMA: ACO COM PINTURA EPOXI; COMPOSICAO: PARA 10 CAIXAS BIN N. 9 ; TIPO: COM TRAVESSAS
PARA APOIAR AS CAIXAS BIN; COLUNA: ACO COM PINTURA EPOXI; DIMENSOES: 1500 MM(ALT) X 1.000 MM(LARG) X  340 MM (PROF)
APROXIMADAMENTE

3 R$
338,00

1.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.2.1. Todos os materiais devem ser fabricados de acordo com Padrões Internacionais
de Qualidade e Normas da ABNT, quando regulamentado por legislação vigente. 

1.2.2. As caixas bin devem se encaixar perfeitamente umas com as outras e ajustarem-
se na estante de maneira firme e segura, assim como uma estante com a outra.

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:
Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020 (15334956) 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 (15334955), bem como o Decreto n.
47.891 de 20 de março de 2020 (15334957) e a Resolução 5.529 de 25 de março de 2020
(15334958), da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que reconhecem o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia, faz-se necessária a aquisição 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.

Diante de gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, sendo que
em 13/04/2020, havia quase 2.000.000 de pessoas infectadas e quase 131.000 mortes. 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
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-19 (15335011). No Brasil, já são mais de 690.000 casos, com 36.499 mortos confirmados até
o dia 07/06/2020 (15334960), e uma previsão de crescimento exponencial em Minas Gerais,
com projeção do pico de número de casos para 19 de julho (15400362).

O objeto do presente Termo de Referência contempla mobiliários necessários
para equipar a Farmácia do Hospital de Campanha e garantir o armazenamento adequado e
seguro de materiais e medicamentos que serão utilizados pelos pacientes que serão atendidos
no Hospital de Campanha. As estantes e as caixas bins são utilizadas para armazenar os
medicamentos na Farmácia fora de suas embalagens secundárias para separação e
individualização dos medicamentos e materiais e dispensação para serem administrados aos
pacientes diariamente. O Diretor de Farmácia do Hospital de Campanha elaborou um layout
para organização das caixas e estantes de forma funcional na farmácia e, com base neste
layout, foram definidas os tamanhos das estantes e caixas a serem adquiridas (15401689).

Informa-se que a contratação contemplará entrega única do quantitativo total para
equipar a Farmácia para atender a todos os leitos previstos e com estrutura física básica já
disponível, conforme evento SEI  15335013, sendo 740 leitos de enfermaria e 28 leitos de
estabilização, uma vez que a amplitude e duração da pandemia ainda é incerta e apresenta
inúmeras variáveis, o que tem levado muitos estados e municípios e organizações privadas a
criarem hospitais de campanha ou leitos em hospitais já construídos, o que aumenta a demanda
por mobiliários, equipamentos e demais materiais permanentes ou de consumo, gerando
escassez de material e da dificuldade de entregas rápidas. Assim, é necessário então a
definição de um norte para garantir a pronta a aquisição destes materiais que necessitam de
prazo de entrega incerto, dependendo da capacidade de produção do fabricante e
disponibilidade em estoque. Devido ao alto custo, os fornecedores geralmente não mantém
estoque para pronta entrega, necessitando de prazos maiores para fabricação, transporte e
entrega. Há previsão de ativação parcelada dos leitos disponíveis, de acordo com a
necessidade e evolução da pandemia no estado de Minas Gerais. Numa eventual necessidade
urgente de abertura de novos leitos, estes mobiliários já estarão disponíveis para pronta
utilização.

Ademais, todos os itens constantes neste Termo de Referência são classificados
como material permanente, sem prazo de validade e são corriqueiramente utilizados em
hospitais públicos de Minas Gerais. Caso não seja necessário utilizar todo o quantitativo
previsto para o Hospital de Campanha e mesmo após a sua desmobilização, os mobiliários e
equipamentos adquiridos serão remanejados para outros hospitais públicos onde serão úteis,
garantindo o uso responsável do recurso público.

Num cenário de tamanha incerteza, trata-se de medida protetiva e prudente que
considera a enorme demanda pode vir, sem descuidar da racionalidade do gasto público.

 

3. DA PESQUISA DE PREÇO
A pesquisa de preços foi realizada por meio de e-mail enviado para

6 fornecedores de itens do segmento identificados em pesquisas de preços anteriores e em
busca na internet, conforme evento SEI (15335015). Recebemos retorno com cotação de
quatro fornecedores, conforme propostas constantes no evento SEI (15401195).  Como as
caixas precisam se adaptar às estantes, assim como as estantes umas às outras, e para
manter um padrão visual das caixas e estantes que possibilite a organização de um layout
funcional, optou-se por realizar a aquisição do conjunto de estantes e caixas de um mesmo
fornecedor. Portanto, a análise das propostas considerou o valor global de todos os itens nas
quantidades estimadas conforme planilha constante no evento SEI (15509094).

Essa seleção resultou na identificação da empresa PLASKON COMÉRCIO DE
PRODUTOS PLÁSTICOS com condições nos fornecer todos os itens  de acordo com a
especificação definida pela equipe técnia com prazo de entrega adequados à necessidade de
montagem do Hospital de Campanha no mês de junho.

Além disso, utilizamos como referência alguns valores encontrados na internet e
no Banco de Melhores Preços do Portal de Compras de MG (15402774). Os valores
da melhor proposta de todos itens são menores aos valores registrados no Banco de Melhores
Preços e dos valores encontrados na internet, mesmo considerando que os valores das
estantes já contemplam as caixas bins.

Assim, optou-se por adquirir os itens com melhores preços ofertados
pela PLASKON COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS , que além de ofertar os melhores
preços e capacidade para entrega em até 10 dias úteis,  conforme proposta comercial
final (15509282) apresentou os documentos para cadastro no Portal Compras (15509411).

 

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

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

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

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

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

 

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

5.1.4. Nome do fabricante;

 

6. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
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6.1. Prazo de Entrega: 
6.1.1. A entrega será realizada em sua totalidade em até 10 dias úteis,
conforme proposta comercial, 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 à empresa com melhor proposta.

6.2. Do Local e Horário de Entrega:
6.2.1. Os materiais 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.

6.3. 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 será efetuado pela Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do
Centro de Serviço Compartilhado (CSC-PM), no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens e aceite pela CPARM, a crédito do
beneficiário em instituição financeira credenciada pelo Estado, em agência e conta bancária
indicada pela contratada em sua proposta e na nota fiscal, de acordo com o art. 1º do Decreto
Estadual nº 40.427/99.

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 para
fins de habilitação 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 tem 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.

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. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária, com recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), neste
exercício financeiro:

1251.10.302.026.1078.0001.339030.10.95.1.0.

1251.10.302.026.1078.0001.339052.14.95.1.0.

 

11. DAS GARANTIAS
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11.1. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional
11.1.1.  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;

11.1.2. 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.

 

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

 

13. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
13.1. Da Contratada: 
13.1.1. 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.

13.1.2. 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;

13.1.3. 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;

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

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

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

13.1.7. 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;

13.1.8. 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;

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

13.1.10. 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.

13.2. Da Contratante: 
13.2.1. 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;

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

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

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

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

13.2.6. Efetuar o pagamento no prazo fixado neste instrumento convocatório.
 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
às seguintes sanções:

14.1.1. Advertência por escrito;

14.1.2. Multa de até:

14.1.2.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do objeto não executado;

14.1.2.2. 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 ;

14.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

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

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

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

14.1.6. 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.

14.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 14.1.1, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5.

14.3. 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.

14.4. 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.

14.5. 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.

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

14.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
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terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

14.7. As sanções relacionadas nos itens 14.1.3, 14.1.4 e 14.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP.

14.8. 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:

14.8.1. Retardarem a execução do objeto;

14.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

14.8.2.1. 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.

14.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

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

 

DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES, 1 TEN PM QOS
Responsável

Documento assinado eletronicamente por Daniela Santos Angonesi Mendes, Tenente
PM, em 19/06/2020, às 16:16, 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
15334951 e o código CRC E53AC105.

Referência: Processo nº 1250.01.0003865/2020-64 SEI nº 15334951
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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, 16 de junho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO 32 / 2020

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020 (15334956) 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 (15334955), bem como o Decreto n. 47.891 de 20 de
março de 2020 (15334957) e a Resolução 5.529 de 25 de março de 2020 (15334958), da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que reconhecem o estado de calamidade
pública decorrente da pandemia, faz-se necessária a aquisição 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.

Diante de gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, sendo que em 13/04/2020,
havia quase 2.000.000 de pessoas infectadas e quase 131.000 mortes. 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 (15335011). No Brasil, já
são mais de 690.000 casos, com 36.499 mortos confirmados até o dia 07/06/2020 (15334960), e
uma previsão de crescimento exponencial em Minas Gerais, com projeção do pico de número de
casos para 19 de julho (15400362).

O objeto do presente Termo de Referência contempla mobiliários necessários para equipar a
Farmácia do Hospital de Campanha e garantir o armazenamento adequado e seguro de materiais
e medicamentos que serão utilizados pelos pacientes que serão atendidos no Hospital de
Campanha. As estantes e as caixas bins são utilizadas para armazenar os medicamentos na
Farmácia fora de suas embalagens secundárias para separação e individualização dos
medicamentos e materiais e dispensação para serem administrados aos pacientes diariamente.
O Diretor de Farmácia do Hospital de Campanha elaborou um layout para organização das caixas
e estantes de forma funcional na farmácia e, com base neste layout, foram definidas os tamanhos
das estantes e caixas a serem adquiridas (15401689).

Informa-se que a contratação contemplará entrega única do quantitativo total para equipar a
Farmácia para atender a todos os leitos previstos e com estrutura física básica já disponível,
conforme evento SEI  15335013, sendo 740 leitos de enfermaria e 28 leitos de estabilização, uma
vez que a amplitude e duração da pandemia ainda é incerta e apresenta inúmeras variáveis, o que
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tem levado muitos estados e municípios e organizações privadas a criarem hospitais de
campanha ou leitos em hospitais já construídos, o que aumenta a demanda por mobiliários,
equipamentos e demais materiais permanentes ou de consumo, gerando escassez de material e
da dificuldade de entregas rápidas. Assim, é necessário então a definição de um norte para
garantir a pronta a aquisição destes materiais que necessitam de prazo de entrega incerto,
dependendo da capacidade de produção do fabricante e disponibilidade em estoque. Devido ao
alto custo, os fornecedores geralmente não mantém estoque para pronta entrega, necessitando de
prazos maiores para fabricação, transporte e entrega. Há previsão de ativação parcelada dos
leitos disponíveis, de acordo com a necessidade e evolução da pandemia no estado de Minas
Gerais. Numa eventual necessidade urgente de abertura de novos leitos, estes mobiliários já
estarão disponíveis para pronta utilização.

Ademais, todos os itens constantes neste Termo de Referência são classificados como material
permanente, sem prazo de validade e são corriqueiramente utilizados em hospitais públicos de
Minas Gerais. Caso não seja necessário utilizar todo o quantitativo previsto para o Hospital de
Campanha e mesmo após a sua desmobilização, os mobiliários e equipamentos adquiridos
serão remanejados para outros hospitais públicos onde serão úteis, garantindo o uso responsável
do recurso público.

Num cenário de tamanha incerteza, trata-se de medida protetiva e prudente que considera a
enorme demanda pode vir, sem descuidar da racionalidade do gasto público.

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

 

 

Referência: Processo nº 1250.01.0003865/2020-64 SEI nº 15334952
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Presidência da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Texto compilado
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei: 

Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

§ 1º  As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

§ 2º  Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública
de que trata esta Lei.

§ 3º  O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial
de Saúde.

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte,
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
coronavírus; e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que
não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.

Parágrafo único.  As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante
do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas: 

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes
medidas:                (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
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e) tratamentos médicos específicos;

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos;

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de:                (Redação dada pela Medida Provisória nº 926,
de 2020)

a) entrada e saída do País; e            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

b) locomoção interestadual e intermunicipal;      (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o
pagamento posterior de indenização justa; e

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem
registro na Anvisa, desde que:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

§ 1º  As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas
e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.

§ 2º  Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família
conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme
preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

§ 3º  Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência
decorrente das medidas previstas neste artigo.

§ 4º  As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento
delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

§ 5º  Ato do Ministro de Estado da Saúde:

I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e II do caput deste
artigo; e

II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.

§ 6º  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança Pública disporá sobre a medida
prevista no inciso VI do caput deste artigo.

§ 7º  As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

I - pelo Ministério da Saúde;
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II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos
I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo.

§ 8º  As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento
de serviços públicos e atividades essenciais.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 9º  O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais
a que se referem o § 8º.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 10.  As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execução de serviços
públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas
em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou
autorizador.           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 11.  É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços
públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer espécie que possam
acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.       (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

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

Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
de que trata esta Lei.         (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

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

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

§ 3º  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas
que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.         
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-A  A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se restringe a
equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do
bem adquirido.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições
de:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - ocorrência de situação de emergência;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;          (Incluído pela Medida Provisória nº
926, de 2020)

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares; e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.        (Incluído
pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-C  Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de
que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços
comuns.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-D  O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.        
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
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Art. 4º-E  Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico
simplificado.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:          
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - declaração do objeto;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - fundamentação simplificada da contratação;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

III - descrição resumida da solução apresentada;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

IV - requisitos da contratação;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

V - critérios de medição e pagamento;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:            (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal;            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

b) pesquisa publicada em mídia especializada;             (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

d) contratações similares de outros entes públicos; ou         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VII - adequação orçamentária.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de
preços de que trata o inciso VI do caput.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 3º  Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo
Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em
que deverá haver justificativa nos autos.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-F  Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente,
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
caput do art. 7º da Constituição.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-G  Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição
de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos
procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º  Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número
inteiro antecedente.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 2º  Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.          (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)

§ 3º  Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, para as licitações de que trata o caput.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-H  Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.              (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-I  Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.           (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)

Art. 5º  Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:
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I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;

II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus.

Art. 6º  É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual,
distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo
coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

§ 1º  A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.

§ 2º  O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em
investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações
pessoais.

Art. 6º-A  Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de
despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4º, quando a movimentação for realizada
por meio de Cartão de Pagamento do Governo:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso I do caput do art. 23 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso II do caput do art. 23 da
Lei nº 8.666, de 1993.       (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 7º  O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto
nesta Lei.

Art. 8º  Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência internacional pelo coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

Art. 8º  Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4º-H, que obedecerão ao
prazo de vigência neles estabelecidos.              (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020
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DIárIo Do ExECuTIvo
Governo do Estado

Governador: romeu Zema Neto

Leis e Decretos
LEI Nº 23 .598, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do 
Bairro D . Zilda, com sede no Município de ressaquinha .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS,
o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, pro-

mulgo a seguinte lei:
Art . 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro D . Zilda, com 

sede no Município de ressaquinha .
Art . 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

LEI Nº 23 .599, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Alagadiço I, com sede no Município de Espinosa .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS,
o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, pro-

mulgo a seguinte lei:
Art . 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Alagadiço I, com sede 

no Município de Espinosa .
Art . 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

LEI Nº 23 .600, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Declara de utilidade pública a Associação dos Morado-
res e Proprietários de Lotes do Balneário Porto Belo, com 
sede no Município de Paracatu .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS,
o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, pro-

mulgo a seguinte lei:
Art . 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Proprietários de Lotes 

do Balneário Porto Belo, com sede no Município de Paracatu .
Art . 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

DECrETo NE Nº 113, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Declara SITuAÇÃo DE EMErGÊNCIA em Saúde 
Pública no Estado em razão de surto de doença respira-
tória – 1 .5 .1 .1 .0 – Coronavírus e dispõe sobre as medi-
das para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 
13 .979, de 6 de fevereiro de 2020 .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vII do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto naLei Federal nº13 .979, de 6 de 
fevereiro de 2020,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica declarada SITuAÇÃo DE EMErGÊNCIA em Saúde Pública no Estado, em razão 
de epidemia de doença infecciosa viral respiratória – CovID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – 
SArS-Cov-2 – 1 .5 .1 .1 .0 .

Art . 2º – Nos termos do inciso III do § 7º do art . 3º da Lei Federal nº 13 .979, de 6 de fevereiro de 
2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 
2019, poderão ser adotadas as seguintes medidas:

I – determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos;
II – estudo ou investigação epidemiológica;
III – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido 

o pagamento posterior de indenização justa .
Art . 3º – Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destina-

dos ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
de que trata este decreto, nos termos do art . 4º da Lei Federal nº 13 .979, de 2020 .

Art. 4º – Fica instalado o Centro de Operações de Emergência em Saúde – COES-MINAS – 
COVID-19, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde, para monitoramento da emergência em saúde 
pública declarada .

Art . 5º – A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este decreto correrá em 
regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades do Estado.

Art . 6º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar o 
estado de emergência causado pelo Coronavírus, responsável pelo surto de 2019.

Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-
cia do Brasil .

roMEu ZEMA NETo

DECrETo NE Nº 114, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Abre crédito suplementar no valor de r$5 .596 .058,11 .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vII do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 9º da Lei nº 23 .579, de 15 
de janeiro de 2020,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica aberto crédito suplementar no valor de r$5 .596 .058,11 (cinco milhões quinhentos e 
noventa e seis mil cinquenta e oito reais e onze centavos), indicado no Anexo, onerando no mesmo valor o limite 
estabelecido no art . 9º da Lei nº 23 .579, de 15 de janeiro de 2020 .

Art . 2º – Para atender ao disposto no art . 1º serão utilizados recursos provenientes:
I – do saldo financeiro do Termo de Ajustamento de Conduta nº 2008.38.02.004700-0, firmado em 

28 de maio de 2014 entre o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a vale Fertilizantes S .A ., no valor de 
r$21 .947,19 (vinte e um mil novecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos);

II – do saldo financeiro do convênio nº 0001-CI-2017/0161, firmado em 30 de dezembro de 2016 
entre o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, 
no valor de r$545 .472,48 (quinhentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e 
oito centavos);

III – do saldo financeiro do convênio nº 822677/2015, firmado em 28 de dezembro de 2015 entre 
a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de 
r$4 .054 .270,92 (quatro milhões cinquenta e quatro mil duzentos e setenta reais e noventa e dois centavos);

IV – do saldo financeiro da contrapartida do convênio nº 822677/2015, firmado em 28 de dezem-
bro de 2015 entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, no valor de r$60 .124,38 (sessenta mil cento e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos);

V – do saldo financeiro da contrapartida do convênio nº 791880/2013, firmado em 31 de dezembro 
de 2013 entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e o Ministério da Cidadania, no 
valor de r$111 .150,00 (cento e onze mil cento e cinquenta reais);

VI – do saldo financeiro do convênio nº 791880/2013, firmado em 31 de dezembro de 2013 
entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e o Ministério da Cidadania, no valor de 
r$213 .504,39 (duzentos e treze mil quinhentos e quatro reais e trinta e nove centavos);

VII – do convênio nº 881213/2018, firmado em 20 de dezembro de 2018 entre a Fundação Hos-
pitalar do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Saúde, no valor de r$380 .000,00 (trezentos e oitenta mil 
reais);

VIII – do convênio nº 807145/2014, firmado em 2 de outubro de 2014 entre a Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, no valor de r$174 .908,12 (cento e setenta e quatro mil novecentos e oito reais e doze centavos);

IX – do saldo financeiro da receita de Taxa de Expediente – Administração Indireta do Instituto 
Mineiro de Agropecuária, no valor de r$34 .680,62 (trinta e quatro mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e 
dois centavos) .

Art . 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200313005547011.
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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,

Legislação Mineira - Decreto 47891, de 20/03/2020 - Assembleia de Minas https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?n...
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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: 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.

Origem:
Legislativo

PRE 20 2020 - PROJETO DE RESOLUÇÃO

Fonte:
Publicação - Diário do Legislativo - 26/03/2020 Pág. 1 Col. 1

Observação:
Pandemia coronavírus 2020.

Vide:
Deliberação 20 2020
Minas Gerais Diário do Executivo - 27/03/2020 Pág. 5 Col. 1
Legislação relevante

Deliberação 21 2020
Minas Gerais Diário do Executivo - 27/03/2020 Pág. 5 Col. 1
Legislação relevante

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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O servidor proxy está recusando conexões
O Firefox está configurado para usar um servidor proxy que está recusando conexões.

Verifique as configurações de proxy para se certificar que estão corretas

Contate seu administrador de rede para se certificar que o servidor proxy está 
funcionando.

Tentar novamente
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Casos de coronavírus e número de
mortes no Brasil em 7 de junho
As secretarias estaduais de Saúde confirmam no país 691.962 casos do
novo coronavírus (Sars-CoV-2), com 36.499 mortes.

Por G1

07/06/2020 07h27 · Atualizado 

Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil neste domingo (7), segundo

levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde.

Os principais dados são:

O Ministério da Saúde divulgou dois balanços divergentes na noite

de domingo. No primeiro, apontou 37.312 mortes e 685.427 casos de

coronavírus. No segundo, 36.455 mortes e 691.758 casos

Mudanças

BEM ESTAR

CORONAVÍRUS

há 6 horas

36.499 mortes·
691.962 casos confirmados·

g1 globoesporte gshow vídeosASSINE JÁ MINHA CONTA ENTRAR E-MAIL ›

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua

experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de

seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Para

mais informações, consulte a nossa nova política de privacidade.

PROSSEGUIR
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Bolsonaro falou em uma rede social no sábado (6) a respeito da

mudança: "As rotinas e fluxos estão sendo adequados para garantir a

melhor extração dos dados diários, o que implica em aguardar os

relatórios estaduais e checagem de dados. Para evitar subnotificação e

inconsistências, o Ministério da Saúde optou pela divulgação às 22h, o

que permite passar por esse processo completo. A divulgação entre 17h

e 19h, ainda havia risco subnotificação. Os fluxos estão sendo

padronizados e adequados para a melhor precisão”, informou o

presidente.

No mundo, número de mortos por coronavírus passou de 400 mil,

segundo balanço da universidade americana Johns Hopkins. A marca foi

atingida nesta madrugada. Ainda de acordo com o levantamento, são

6.913.608 de infectados em 188 países e territórios.

O número de mortos nos Estados Unidos, país mais afetado pela

doença, se aproxima de 110 mil. O Brasil é o terceiro no planeta com

mais óbitos e o segundo com mais casos confirmados.

Mortalidade

Veja, abaixo, as cidades com maior mortalidade, maior incidência, taxa

de ocupação de leitos de UTI, testes feitos pelos estados e pacientes

recuperados.

Consulte o número de casos e mortes em sua cidade no Mapa do

Coronavírus.

Das 20 cidades com maior mortalidade no Brasil, 12 estão no Amazonas

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua

experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de

seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Para

mais informações, consulte a nossa nova política de privacidade.
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Gráfico: Equipe do G1 - Mapa do Coronavírus • Fonte: Secretarias estaduais de Saúde.

Cidades com maior mortalidade por Covid-19*
Número de óbitos por 100 mil habitantes
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*Dados tabulados às 7h de 5 de junho. Foram consideradas somente as cidades com mais de 300 casos
confirmados, conforme recomendação da OMS para indicadores mais robustos.
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Gráfico: Equipe do G1 - Mapa do Coronavírus • Fonte: Secretarias estaduais de Saúde

Cidades com maior incidência de casos de Covid-19*
Número de casos por 100 mil habitantes
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*Dados tabulados às 7h de 5 de junho. Foram consideradas somente as cidades com mais de 300 casos
confirmados, conforme recomendação da OMS para indicadores mais robustos.

Taxa de ocupação de leitos de UTI

Acre – 82,6% em todo o estado em 4/6·
Alagoas – 79% em todo o estado 4/6·
Amapá – 98,84% em todo o estado em 4/6·
Amazonas – 70% em todo o estado em 3/6·
Bahia – 71% em todo o estado em 5/6·

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua

experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de

seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Para

mais informações, consulte a nossa nova política de privacidade.

PROSSEGUIR

Pe
dr

a 
Br

an
ca

 d
o 

Am
ap

ar
i

(A
P)

Sã
o 

G
ab

rie
l d

a 
Ca

ch
oe

ira
(A

M
)

Ita
pi

ra
ng

a 
(A

M
)

Te
fé

 (A
M

)

Sa
nt

o 
An

tô
ni

o 
do

 Iç
á 

(A
M

)

La
ra

nj
al

 d
o 

Ja
ri 

(A
P)

Li
m

a 
Ca

m
po

s 
(M

A)

Ca
na

ã 
do

s 
Ca

ra
já

s 
(P

A)

Am
at

ur
á 

(A
M

)

Ta
pa

uá
 (A

M
)

M
an

ac
ap

ur
u 

(A
M

)

Be
nj

am
in

 C
on

st
an

t (
AM

)

Co
ar

i (
AM

)

Sa
nt

a 
In

ês
 (M

A)

Al
va

rã
es

 (A
M

)

Ba
rc

el
os

 (A
M

)

Ca
ap

or
ã 

(P
B)

An
or

i (
AM

)

O
ia

po
qu

e 
(A

P)

Casos de coronavírus e número de mortes no Br... https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/notic...

4 de 14 08/06/2020 07:41

Informação numero casos (15334960)         SEI 1250.01.0003865/2020-64 / pg. 33



Espírito Santo - 85,14% em todo o estado em 4/6·
Goiás - 46,6% dos leitos de gestão estadual, em todo o estado em 3/6·
Maranhão –96,25% na Grande São Luís, 80,85% no interior e 85,2%

em Imperatriz em 2/6
·

Mato Grosso – 37,6% em todo o estado em 4/6·
Mato Grosso do Sul – 7% em todo o estado em 4/6·
Minas Gerais – 71% em todo o estado em 3/6·
Pará – 79% em todo o estado em 3/6·
Paraíba – 67% em todo o estado em 5/6·
Paraná – 40% em todo o estado em 4/6·
Pernambuco – 98% em todo o estado em 3/6·
Piauí - 61% em todo o estado em 24/5·
Rio de Janeiro – 90% no SUS em todo o estado em 5/6·
Rio Grande do Norte – 84% na rede pública e 71% na rede privada

em 5/6
·

Rio Grande do Sul – 71,9% em todo o estado em 5/6·
Rondônia – 77,9% em todo o estado em 3/6·
Santa Catarina – 61,7% do sistema público em todo o estado em 3/6·
São Paulo – 71% em todo o estado em 5/6·
Sergipe – 68,3% na rede pública e 85% na rede privada em todo o·
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Número de testes de coronavírus feitos pelos estados

Roraima não divulgou a lotação dos leitos de UTI do estado.

Testes feitos pelos estados
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Estado Nº de testes Data de divulgação

Acre 15.988 4/6

Alagoas 18.048 1º/6

Amapá 21241 3/6

Amazonas 6.183 27/4

Bahia 39.949 21/5

Ceará 137.434 4/6

Distrito Federal 141.344 29/5

Espírito Santo 56.831 5/6

Goiás 12.925 30/5

Maranhão 66.717 3/6

Mato Grosso 8.253 3/6

Mato Grosso do Sul 11.713 4/6

Minas Gerais 23.461 4/6

Pará 54.311 3/6

Paraíba 60.022 5/6

Paraná 26.063 25/5

Pernambuco 50.392 28/5

Piauí 43.109 3/6

Rio Grande do Norte 25.465 5/6

Roraima 718 23/4

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua

experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de

seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Para

mais informações, consulte a nossa nova política de privacidade.

PROSSEGUIR

Casos de coronavírus e número de mortes no Br... https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/notic...

7 de 14 08/06/2020 07:41

Informação numero casos (15334960)         SEI 1250.01.0003865/2020-64 / pg. 36



Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados

Rio de Janeiro não divulgou o número de testes.

Pacientes recuperados
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Estados Nº de pacientes recuperados Data de divulgação

Acre 3.209 4/6

Alagoas 8.461 5/6

Amapá 5.766 5/6

Amazonas 34.583 2/6

Bahia 11.464 5/6

Ceará 39.263 4/6

Distrito Federal 7.336 5/6

Espírito Santo 9.919 5/6

Goiás 738 26/5

Maranhão 15.629 4/6

Mato Grosso 1.145 5/6

Mato Grosso do Sul 872 4/6

Minas Gerais 5.606 4/6

Pará 39.177 5/6

Paraíba 3.945 5/6

Paraná 2.267 4/6

Pernambuco 20.375 4/6

Piauí 456 29/5

Rio de Janeiro 41.838 2/6

Rondônia 2.600 3/6
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CORONAVÍRUS

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissão e letalidade

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus

Manual das máscaras: como fazer, como usar e a importância do uso

Como se prevenir do coronavírus?

Coronavírus, Covid-19, Sars-Cov-2 e mais: con�ra os termos da pandemia

Saiba quais os sintomas do coronavírus e quando procurar um médico
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TIRA-DÚVIDAS: saiba como são os testes e as pesquisas sobre remédios e
vacinas

Guia para vida em casa: G1 lista dicas para o isolamento social

Veja perguntas e respostas sobre medidas econômicas na crise do coronavírus

Veja também

Globo Repórter

Glória Maria: 'Racismo é algo que vivi desde sempre, a gente vai
aprendendo a se defender'

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua

experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de

seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Para

mais informações, consulte a nossa nova política de privacidade.

PROSSEGUIR

Casos de coronavírus e número de mortes no Br... https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/notic...

11 de 14 08/06/2020 07:41

Informação numero casos (15334960)         SEI 1250.01.0003865/2020-64 / pg. 40



Mais do G1

5 de jun de 2020 às 22:48

Próximo

Confusão nos dados

Governo divulga dados divergentes de mortes por
coronavírus; diferença é de 857 pessoas
O primeiro balanço informava 1.382 novos óbitos e o segundo, 525. Ministério da Saúde
não explicou o motivo da diferença.

Há 9 horas — Em Coronavírus

Protestos nos EUA

Homem armado avança contra
ato antirracismo em Seattle e
fere uma pessoa
Suspeito foi detido e teve a arma apreendida.
Manifestantes também entraram em confronto
com a polícia.

Em Mundo

São Paulo

VÍDEO: PMs agridem grupo com
chutes e cassetetes após
protesto
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Casos de coronavírus e número
de mortes no Brasil em 2 de
junho
As secretarias estaduais de Saúde confirmam
no país 558.237 casos do novo coronavírus
(Sars-CoV-2), com 31.309 mortes. Total de
curados passa de 250 mil.

Em Coronavírus

Ministério da Saúde aponta
1.382 novas mortes em 24
horas neste domingo; total vai
a 37.312
Governo adotou novo formato de divulgação, o
que gerou críticas de autoridades, secretários
de Saúde e especialistas. Há divergência com
dados de painel do próprio Ministério da
Saúde.

Em Coronavírus

Secretários de saúde lançam
site com divulgação 'paralela'
de dados da Covid-19 e
atualização até 17h
Medida foi tomada após Ministério da Saúde
retirar dados do site oficial e atrasar boletim
para as 22h. No sábado, conselho criticou
proposta do governo federal em 'recontar'

2 min
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Projeção de pico da pandemia de coronavírus em MG passou
para 19 de julho, afirma governo
A projeção anterior era para o pico no dia 10 de junho.

Por Dannyellen Paiva, G1 Minas — Belo Horizonte

28/05/2020 14h02 · Atualizado 

Secretário de Saúde de MG, Carlos Eduardo Amaral — Foto: Gil Leonardi/SES-MG/Divulgação

MINAS GERAIS

há uma semana
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O secretário de estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, informou, nesta quinta-feira (28), que a nova projeção

de pico da pandemia em Minas Gerais passou para 19 de julho. Segundo ele, o adiamento é resultado das

orientações do governo como o isolamento social e o retorno gradual e "organizado" da economia.

Até a última segunda-feira (25), o pico estava previsto para acontecer no dia 10 de junho. E, naquele momento,

eram previstos 2.824 casos confirmados nas 24h anteriores ao pico.

No dia 15 de maio, quando o pico estava previsto para o dia 9 de junho, Carlos Eduardo Amaral afirmou que o

número de casos confirmados no ápice da curva da pandemia ficaria entre 2 mil e 2,9 mil, dependendo

do padrão de análise da SES. No dia 12, a pasta divulgou que cerca de 1,6 mil pessoas devem precisar de

internação no pico da pandemia no estado. Os dados são dinâmicos e avaliados diariamente.

Já nesta quinta-feira (28), o secretário afirmou não ter uma previsão de quantas pessoas estarão infectadas no

ápice da curva da pandemia. E disse ainda que a data poderá mudar de acordo com o que acontecer nos dias

que antecedem a previsão.

"Não é possível cravar os números de casos, nem pessoas internadas. O pico vai
acontecer de acordo com o que acontecer nos dias que antecedem a data".

foram 675 novos pacientes infectados confirmados no estado, totalizando 8.686.
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Desses casos confirmados, 255 morreram – 15 a mais que o registrado na véspera. Há ainda 189 óbitos em

investigação no estado. No total, são 8.686 infectados e 4.003 pessoas recuperadas da doença.

Queda do isolamento é 'preocupante'

O isolamento tem diminuindo no estado, puxado pelos planos de reabertura do comércio. Carlos Amaral afirma

que essa queda é preocupante, pois cada município está seguindo um protocolo, o que dificulta no

monitoramento de casos e projeções da doença no estado.

"Toda queda que não tenhamos controle, preocupa por que não conseguimos medir
o impacto. Por isso, as prefeituras precisam entender a necessidade do Minas
Consciente para alinharmos essas decisões em todos os municípios".

O secretário defendeu o isolamento, mas disse que "precisamos aprender a conviver com o isolamento". E disse

ainda que a reabertura gradual da economia é necessária para que o estado suporte esse período.

"Existem várias formas de isolamento. O ficar todo mundo em casa é um tipo, mas isolamento pode ser feito

mesmo com a reabertura do comércio desde que as pessoas usem mascara quando tiver que sair, que tenha

alternância nos horários de trabalho, que os idosos fiquem mais em casa, e que o distanciamento seja

respeitado".

Baixa testagem

O Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, disse, em entrevista coletiva nesta

quinta-feira (28) que não faz mais testes para Covid-19 no estado porque o pior da doença ainda está por

vir. Ele ainda justificou que não faz mais diagnósticos por causa da escassez de insumos no mercado mundial.

Nesta quinta, o G1 publicou uma reportagem mostrando que, desde o dia 6 de maio, o estado deveria testar

qualquer paciente com sintomas da doença através do PCR, que é o teste utilizado enquanto o vírus ainda atua

no organismo. Mas a própria Secretaria só realiza o diagnóstico laboratorial em casos de pacientes internados e

óbitos suspeitos da doença.

A resposta do secretário, de fato, se refere ao protocolo adotado para a realização de testes rápidos, mas, ele

não respondeu por que o estado não faz os testes que detectam o vírus enquanto o paciente ainda apresenta

sintomas em todos os casos suspeitos.

Assista à entrevista coletiva abaixo:
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Esta matéria está em atualização

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e o secretário

adjunto de Desenvolvimento Econômico Fernando Passalio respondem as

perguntas da imprensa e abordam as ações do Governo do Estado na

prevenção e enfrentamento ao coronavírus.

#RedeMinas #GovernoDeMinas #Covid19

103 18 35

Secretaria de Saúde faz balanço da Covid-19 em Minas
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Veja também

Mais do G1

Globo Repórter

Glória Maria: 'Racismo é algo que vivi desde sempre, a gente vai aprendendo a se defender'

Se recuperando de tratamento de saúde, Glória Maria dá seu depoimento de casa sobre o racismo. Ela relembrou que foi a
primeira pessoa no Brasil a usar uma lei que punia o crime - na época, como contravenção - quando foi barrada na porta de um
hotel por um gerente.

5 de jun de 2020 às 22:48

Próximo

Confusão nos dados

Governo divulga dados divergentes de mortes por coronavírus; diferença é de 857 pessoas
O primeiro balanço informava 1.382 novos óbitos e o segundo, 525. Ministério da Saúde não explicou o motivo da diferença.

Há 9 horas — Em Coronavírus

Protestos nos EUA

Homem armado avança contra ato
antirracismo em Seattle e fere uma pessoa

Em Mundo
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São Paulo

VÍDEO: PMs agridem grupo com chutes e
cassetetes após protesto

Em São Paulo

Durante manifestação, grupo distribuiu flores para a polícia

Levantamento exclusivo do G1 aponta 36.499
mortes e 691.962 infectados

Há 34 minutos — Em Coronavírus

Após governo federal omitir dados, estados lançam site paralelo

'Brincar com a morte é perverso', diz Maia após
boletins diferentes da Covid
Presidente da Câmara voltou a criticar forma de divulgação de dados do
governo.

Há 5 horas — Em Política

Caos na saúde

Queimadas podem trazer mais doenças
respiratórias à Amazônia, alerta Ipam
'Temporada do fogo' começa com hospitais sobrecarregados de casos
de Covid.

Há 29 minutos — Em Natureza
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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.

Governador Romeu Zema visita espaço, que irá contar com 768 leitos. Unidade estará
preparada para receber pacientes no fim de abril

Pedro Gontijo / Imprensa MGPedro Gontijo / Imprensa MG
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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.

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.
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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 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

Pedro Gontijo / Imprensa MG
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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 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.
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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 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.

[RÁDIO] Governo de Minas conclui segunda etapa da construção do Hospital de
Campanha no Expominas, em Belo Horizonte

Governo de Minas conclui segunda etapa da construção do Hospital de Campanha no
Expominas
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Documentos do Minas Consciente foram
apresentados em coletiva de imprensa...

Defesa Civil e Sedese entregam mantimentos a
pessoas que vivem em situação de...

Programa ‘Protege Minas’ permitirá que
prefeituras e hospitais filantrópicos...

Plano Minas Consciente busca orientar prefeitos
na tomada de decisão para...
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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 a empresa PLASKON COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS E
EQUIPAMENTOS LTDA, cujo objeto é aquisição de ESTANTES GAVETEIROS PARA A
FARMÁCIA do Hospital Campanha de Minas Gerais, 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
30 e 1251.10.302.026.1078.0001.449052 14, Fonte 0.95.1, tendo esta saldo suficiente para
cumprir o valor total da contratação de R$ 4.986,00 (Quatro mil, novecentos e oitenta e
seis reais).

 

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 03/07/2020, às 13:38, 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
16300147 e o código CRC 6FCEDB9A.

Referência: Processo nº 1250.01.0003865/2020-64 SEI nº 16300147
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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, 02 de julho de 2020.

  

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr. Cel PM Diretor de Apoio Logístico.

 

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para aquisição de ESTANTES
GAVETEIRO PARA FARMÁCIA do Hospital Campanha de Minas Gerais, com endereço na
Avenida Amazonas, nº 6.200, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG.

 

Trata-se da aquisição de Estantes Gaveteiro para Farmácia do Hospital Campanha de Minas
Gerais.

 

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,

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJ PM
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ORDENADOR DE DESPESAS DO CAA-HC

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 03/07/2020, às 13:38, 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
16314496 e o código CRC 50F35C3E.

Referência: Processo nº 1250.01.0003865/2020-64 SEI nº 16314496
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CÓDIGO

ITEM

ITEM
QTD 

TOTAL

VALOR 

BANCO DE 

PREÇO

VALOR 

INTERNET

VALOR 

UNIPLASTI
VALOR TOTAL

PRAZO 

ENTREGA

VALOR 2 

MARFINITE

PRAZO 

ENTREGA

VALOR SK 

PLASTIC 

(PLASKON)

VALOR 

TOTAL

PRAZO 

ENTREGA

VALOR 

GERBRA
VALOR TOTAL

PRAZO 

ENTREGA

VALOR 

QUALIBOX

PRAZO 

ENTREGA

340030

CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO: POLIPROPILENO DE ALTA 

DENSIDADE, COR PRETA; MEDIDAS: NUMERO 4; TAMPA: BIN, COM 

ENCAIXES LATERAIS;

BIN N. 4 90 4,45 R$ 1,60 R$ 144,00
7-15 dias 

uteis
R$ 3,21 R$ 2,80 R$ 252,00

7-10 DIAS 

UTEIS
R$ 3,15 R$ 283,50

10 DIAS 

UTEIS

1765337

ESTANTE PARA ALMOXARIFADO - MATERIA-PRIMA: ACO COM 

PINTURA EPOXI; COMPOSICAO: PARA 32 CAIXAS BIN N. 4 ; TIPO: COM 

TRAVESSAS PARA APOIAR AS CAIXAS BIN; COLUNA: ACO COM PINTURA 

EPOXI; DIMENSOES: 660 MM(ALT) X 1000 MM(LARG) X  160 MM 

(PROF) APROXIMADAMENTE

ESTANTE PARA 16 

BIN N. 4 OU UMA 

PARA 32 BIN

1 R$ 215,38 R$ 215,38

7-15 dias 

uteis - p/ 

16 bins

R$ 180,00 R$ 180,00

7-10 DIAS 

UTEIS  

(para 32 

bins)

R$ 344,00 R$ 344,00

10 DIAS 

UTEIS - 2 

estantes 

para 16 

bins

340049

CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO: POLIPROPILENO DE ALTA 

DENSIDADE, COR PRETA; MEDIDAS: 25CM COMPRIMENTO X 1,5CM 

LARGURA X 12CM ALTURA;

TAMPA: BIN, COM ENCAIXES LATERAIS, NUMERO 5;

BIN N. 5 120 R$ 2,60 R$ 312,00
7-15 dias 

uteis
R$ 4,85 R$ 3,00 R$ 360,00

7-10 DIAS 

UTEIS
R$ 3,59 R$ 430,80

10 DIAS 

UTEIS

1765353

ESTANTE PARA ALMOXARIFADO - MATERIA-PRIMA: ACO COM 

PINTURA EPOXI; COMPOSICAO: PARA 24 CAIXAS BIN N. 5 ; TIPO: COM 

TRAVESSAS PARA APOIAR AS CAIXAS BIN; COLUNA: ACO COM PINTURA 

EPOXI; DIMENSOES: 1500 MM(ALT) X 530 MM(LARG) X  250 MM 

(PROF) APROXIMADAMENTE

ESTANTE PARA 24 

BIN N. 5
4 309,42 R$ 208,21 R$ 832,84

7-15 dias 

uteis
R$ 170,00 R$ 680,00

7-10 DIAS 

UTEIS
R$ 299,00 R$ 1.196,00

10 DIAS 

UTEIS

1583174

CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 150 

X 182 X 280 MM ( ALT X LARG X COMP); TAMPA: SEM TAMPA( BIN, 

COM ENCAIXES LATERAIS, NUMERO 6);

BIN N. 6 100 6,5 R$ 3,59 R$ 359,00 R$ 5,00 R$ 500,00
7-10 DIAS 

UTEIS
R$ 5,29 R$ 529,00

10 DIAS 

UTEIS

1583662

CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 175 

X 220 X 340 MM (ALT X LARG X COMP); TAMPA: SEM TAMPA 

EMPILHAVEL BIN NUMERO 07; COMPLEMENTO: CAIXA PLASTICA TIPO 

BIN; COM ENCAIXES LATERAIS; EMPILHAVEL; COM ESPACOFRONTAL 

PARA IDENTIFICACAO; NUMERO 07

BIN N. 7 40 14,26 R$ 6,08 R$ 243,20
7-15 dias 

uteis
R$ 10,84 35 DIAS R$ 5,10 R$ 204,00

7-10 DIAS 

UTEIS
R$ 10,50 R$ 420,00

10 DIAS 

UTEIS

1583182

CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 185 

X 317 X 430 MM (ALT X LARG X COMP); TAMPA: SEM TAMPA (BIN, 

COM ENCAIXES LATERAIS, NUMERO 8); COMPLEMENTO: CAIXA 

PLASTICA TIPO BIN; COM ENCAIXS LATERAIS; EMPILHAVEL; COM 

ESPACOFRONTAL PARA IDENTIFICACAO

BIN N. 8 60 14,4 R$ 10,66 R$ 639,60
7-15 dias 

uteis
R$ 21,36 35 DIAS R$ 9,50 R$ 570,00

7-10 DIAS 

UTEIS
R$ 15,50 R$ 930,00

10 DIAS 

UTEIS

1765361

ESTANTE PARA ALMOXARIFADO - MATERIA-PRIMA: ACO COM 

PINTURA EPOXI; COMPOSICAO: PARA 21 CAIXAS BIN N. 8 ; TIPO: COM 

TRAVESSAS PARA APOIAR AS CAIXAS BIN; COLUNA: ACO COM PINTURA 

EPOXI; DIMENSOES: 2000 MM(ALT) X 1.000 MM(LARG) X  340 MM 

(PROF) APROXIMADAMENTE

ESTANTE PARA 21 

BIN N. 8
2 1475,55 R$ 694,04 R$ 1.388,08

7-15 dias 

uteis
R$ 343,00 R$ 686,00

7-10 DIAS 

UTEIS
R$ 625,00 R$ 1.250,00

10 DIAS 

UTEIS

1089960

CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO: POLIPROPILENO DE ALTA 

DENSIDADE, NA COR PRETA; MEDIDAS 

57,5CM(COMPRIMENTO)X39CM(LARGURA)X23CM(ALTURA); TIPO: 

SEM TAMPA; BIN, COM ENCAIXES LATERAIS, NUMERO 9

BIN N. 9 30 R$ 20,85 R$ 625,50
7-15 dias 

uteis
R$ 33,31 35 DIAS R$ 18,00 R$ 540,00

7-10 DIAS 

UTEIS
R$ 37,80 R$ 1.134,00

10 DIAS 

UTEIS

1765370

ESTANTE PARA ALMOXARIFADO - MATERIA-PRIMA: ACO COM 

PINTURA EPOXI; COMPOSICAO: PARA 10 CAIXAS BIN N. 9 ; TIPO: COM 

TRAVESSAS PARA APOIAR AS CAIXAS BIN; COLUNA: ACO COM PINTURA 

EPOXI; DIMENSOES: 1500 MM(ALT) X 1.000 MM(LARG) X  340 MM 

(PROF) APROXIMADAMENTE

ESTANTE PARA 10 

BIN N. 9
3 1135,89 R$ 589,93 R$ 1.769,79

7-15 dias 

uteis
R$ 338,00 R$ 1.014,00

7-10 DIAS 

UTEIS
R$ 439,00 R$ 1.317,00

10 DIAS 

UTEIS

soma: R$ 6.529,39 Total: R$ 4.986,00 Total: R$ 7.834,30 Total:  R$ 200.108,00 

frete R$ 2.100,00

Total: R$ 8.629,39

MOBILIÁRIO BÁSICO PARA FARMÁCIA e CAF - HOSPITAL DE CAMPANHA

detalhamento e 

especificações bem 

diferentes. Valor muito 

superior aos bins e 

estantes.

35 DIAS 

(pagament

o a vista, 

não incluiu 

frete e não 

possui as 

estantes)
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ORÇAMENTO N°

DADOS DO CLIENTE

CNPJ/CPF

Fantasia

Bairro

Cidade

Endereço

E-Mail

COND.PAG.:

Num/Par Vencimento Valor Num/Par Vencimento Valor Num/Par Vencimento

002962/01 02/07/2020 4.986,00

Valor

SEQ CODIGO REF DESCRIÇÃO QTDADE UN VLR UNIT VLR TOTAL

Nome POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (7726)

SERRA VERDE

BELO HORIZONTE

ROD PAPA JOAO PAULO II, 4143, ANDAR 6

16.695.025/0001-97

hcampmg@gmail.com

Desdobramento de Títulos

28DD

2962

REF NRº

PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

AV RUBEN BENTO ALVES, 2740

UNIVERSITARIO

CAXIAS DO SUL

95041-028 Fone:(54)3223.1384

CNPJ: 19.268.450/0001-98 Insc. Est.:029/0646502

Fax: 

RS

ENTREGA 17/06/2020

HORA 16:18:53

HORA 16:10:00

EMISSAO 17/06/2020

Insc. Estadual

Contato

Fax

Cep

Uf

Fone (31)99620-6886

31630-900

MG

ISENTO

SERIE OR

quatro mil e novecentos e oitenta e seis reais

1 00000195 N4 PT UN      2,80    252,00GAVETA BIN N4 PRETO 90

2 00002359 32/4 UN    180,00    180,00ARMARIO PORTA COMPONENTES 32/4 1

3 00002044 05 PT-SK UN      3,00    360,00GAVETA BIN N5 PRETO 120

4 00000778 24/5 UN    170,00    680,00ARMARIO PORTA COMPONENTES 24/5 4

5 00000296 K6PT UN      5,00    500,00GAVETA BIN N6 PRETO 100

6 00002046 07 -PT SK UN      5,10    204,00GAVETA BIN N7 PRETO 40

7 00001987 08 PT-SK UN      9,50    570,00GAVETA BIN N8 PRETO 60

8 00002531 24/8 UN    343,00    686,00ARMARIO PORTA COMPONENTES 24/8 2

9 00001909 N9 PT UN     18,00    540,00GAVETA BIN N9 PRETO 30

10 00002431 10/9 UN    338,00  1.014,00ARMARIO PORTA COMPONENTES 10/9 3

IPI QUANT. TOTAL SUBSTITUIÇÃO PRODUTOS 4.986,00

DESCONTO 0,00FRETE TOTALACRESC.

450

OBSERVAÇÕES: PAGAMENTO: BOLETO 28 DIAS

FRETE: CIF (BELO HORIZONTE/MG)

PRAZO DE ENTREGA: 7 A 10 DIAS ÚTEIS

0,00

0,00

0,00 4.986,00

0,00

ASSINATURAS:

Transp: STO TRANSPORTES LTDA - ME  Frete :   CIF

SAMANTHA

Aprovado (  ) Sim (  ) Não

Documento Destino tipo: __________ nº ______________________
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO  - CAA-HC

MINUTA DO CONTRATO nº 0___/2020       

Contrato de aquisição  que entre si celebram o
Estado  de  Minas  Gerais,  por  intermédio  do
Centro   Apoio  Administrativo  do  Hospital  de
Campanha  (CAA-HC) da  Polícia  Militar  de
Minas  Gerais  (PMMG)  e  a  empresa
_____________________________________.

Contrato de aquisição originário de Dispensa de Licitação nº 32  /2020 (Processo de
Compra nº ___/2020),  tendo como objeto a aquisição de  MOBILIÁRIO PARA A
FARMÁCIA  do  Hospital  de  Campanha  de  Minas  Gerais  -  HCamp,  em  face  do
aumento da demanda de atendimento de pacientes  acometidos pela  COVID-19,
conforme  especificações,  exigências  e  quantidades  estabelecidas  no  termo  de
referência  e  demais  anexos  que  fazem  parte  deste  instrumento.  O  presente
contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 13.979/ 2020, pela
Lei Estadual nº 13.994/01, pelo Decreto Estadual 45.902/12, Decreto Estadual nº
113 de 12 de março de 2020 e demais normas pertinentes, mediantes as seguintes
cláusulas e condições:  

Cláusula Primeira – Das Partes

CONTRATANTE: Estado de Minas Gerais / Centro de Apoio Administrativo de Minas
Gerais (CAA-HC)
Endereço: Av. Amazonas, Nº 6745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG
CNPJ: 16.695.025/0001-97                                 Inscrição Estadual: Isento 
Representante Legal: Wanderson S. Figueiredo de Castro, Maj PM
Nº Polícia   124.713-9            e             CPF nº  917.479.456-68

CONTRATADA: 
Endereço:                           , Nr        , Bairro:                Cidade:          CEP: 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=690E27616D96
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Telefax;(__)        
E-mail: 
CNPJ:                                       Inscrição Estadual: 
Representante Legal: 
CPF: 533.032.458-00                 
Cláusula Segunda - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a aquisição de ESTANTES GAVETEIROS PARA A FARMÁCIA

do Hospital  de Campanha de Minas Gerais  -  HCamp,  em face do aumento da

demanda de atendimento de pacientes  acometidos pela  COVID-19,  conforme as

especificações e detalhamentos consignados no termo de referência e anexos da Dispensa de

Licitação e na proposta comercial da Contratada, os quais são partes integrantes desse contrato,

independente de transcrição, bem como todas as regras, as obrigações e deveres neles contidos.

Cláusula Terceira - DO PREÇO

O preço global do presente contrato será de R$ ------------------ (-------------------------------------------)

no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da contratada, sendo os

seguintes preços unitários por item:

3.1 LOTE 2

ITEM ITEM
SIAD

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UNIDADE
AQUISIÇÃO

QUANT. MODELO VALOR 
UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

1 340030 CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO:
POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE,
COR  PRETA;  MEDIDAS:  NUMERO  4;
TAMPA:  BIN,  COM  ENCAIXES  LATE-
RAIS;

90 R$ 2,80 

2 1765337 ESTANTE  PARA  ALMOXARIFADO  -
MATERIA-PRIMA: ACO COM PINTURA
EPOXI;  COMPOSICAO:  PARA  32
CAIXAS BIN N. 4 ; TIPO: COM TRAVES-
SAS  PARA  APOIAR  AS  CAIXAS  BIN;

01 180,00

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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COLUNA: ACO COM PINTURA EPOXI;
DIMENSOES:  660  MM(ALT)  X  1000
MM(LARG)  X   160  MM  (PROF)
APROXIMADAMENTE

3 340049 CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO:
POLIPROPILENO  DE  ALTA  DENSI-
DADE,  COR PRETA; MEDIDAS:  25CM
COMPRIMENTO X 1,5CM LARGURA X
12CM ALTURA;
TAMPA:  BIN,  COM  ENCAIXES  LAT-
ERAIS, NUMERO 5;

4 1765353 ESTANTE  PARA  ALMOXARIFADO  -
MATERIA-PRIMA: ACO COM PINTURA
EPOXI;  COMPOSICAO:  PARA  24
CAIXAS BIN N. 5 ; TIPO: COM TRAVES-
SAS  PARA  APOIAR  AS  CAIXAS  BIN;
COLUNA: ACO COM PINTURA EPOXI;
DIMENSOES:  1500  MM(ALT)  X  530
MM(LARG)  X   250  MM  (PROF)
APROXIMADAMENTE

4 170,00

5 1583174 CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO:
POLIPROPILENO;  MEDIDAS:  150  X
182  X  280  MM  (  ALT  X  LARG  X
COMP);  TAMPA:  SEM  TAMPA(  BIN,
COM  ENCAIXES  LATERAIS,  NUMERO
6)

100 5,00 

6 1583662 CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO:
POLIPROPILENO;  MEDIDAS:  175  X
220 X 340 MM (ALT X LARG X COMP);
TAMPA:  SEM  TAMPA  EMPILHAVEL
BIN  NUMERO  07;  COMPLEMENTO:
CAIXA PLASTICA TIPO BIN; COM EN-
CAIXES LATERAIS; EMPILHAVEL; COM
ESPACOFRONTAL  PARA  IDENTIFICA-
CAO; NUMERO 07

40 5,10 

7 1583182 CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO:
POLIPROPILENO;  MEDIDAS:  185  X
317 X 430 MM (ALT X LARG X COMP);
TAMPA: SEM TAMPA (BIN, COM EN-
CAIXES LATERAIS, NUMERO 8); COM-
PLEMENTO:  CAIXA  PLASTICA  TIPO
BIN; COM ENCAIXS LATERAIS; EMPIL-
HAVEL; COM ESPACOFRONTAL PARA
IDENTIFICACAO

60 95,00

8 1765361 ESTANTE  PARA  ALMOXARIFADO  -
MATERIA-PRIMA: ACO COM PINTURA
EPOXI;  COMPOSICAO:  PARA  21
CAIXAS BIN N. 8 ; TIPO: COM TRAVES-
SAS  PARA  APOIAR  AS  CAIXAS  BIN;
COLUNA: ACO COM PINTURA EPOXI;
DIMENSOES: 2000 MM(ALT) X 1.000
MM(LARG)  X   340  MM  (PROF)
APROXIMADAMENTE

2 343,00

9 1089960 CAIXA PLASTICA - TIPO DO PLASTICO:
POLIPROPILENO  DE  ALTA  DENSI-
DADE,  NA  COR  PRETA;  MEDIDAS

30 18,00

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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57,5CM(COMPRIMENTO)X39CM(LAR
GURA)X23CM(ALTURA);  TIPO:  SEM
TAMPA;  BIN,  COM  ENCAIXES  LAT-
ERAIS, NUMERO 9

10 1765370 ESTANTE  PARA  ALMOXARIFADO  -
MATERIA-PRIMA: ACO COM PINTURA
EPOXI;  COMPOSICAO:  PARA  10
CAIXAS BIN N. 9 ; TIPO: COM TRAVES-
SAS  PARA  APOIAR  AS  CAIXAS  BIN;
COLUNA: ACO COM PINTURA EPOXI;
DIMENSOES: 1500 MM(ALT) X 1.000
MM(LARG)  X   340  MM  (PROF)
APROXIMADAMENTE

3 338,00

3.1.1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Todos os materiais devem ser fabricados de acordo com Padrões Internacionais de Qualida-

de e Normas da ABNT, quando regulamentado por legislação vigente. 

3.1.2 As caixas bin devem se encaixar perfeitamente umas com as outras e ajustarem-se na

estante de maneira firme e segura, assim como uma estante com a outra.

 Cláusula Quarta- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentá-

ria, com recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), neste exercício financeiro:

1251.10.302.026.1078.0001.339030.10.95.1.0.

1251.10.302.026.1078.0001.339052.14.95.1.0.

Cláusula Quinta – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Centro de

Serviço Compartilhado (CSC-PM), no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a

partir  da  data  do  recebimento  definitivo  dos  bens  e  aceite  pela  CPARM,  a  crédito  do

beneficiário em instituição financeira credenciada pelo Estado, em agência e conta bancária

indicada pela contratada em sua proposta e na nota fiscal,  de acordo com o art.  1º  do

Decreto Estadual nº 40.427/99.

§ 1º 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.

§ 2º Deverá a contratada emitir nota fiscal com o CNPJ idêntico ao apresentado para fins de

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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habilitação e consequentemente lançado na nota de empenho.

§ 3º 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.

§ 4º 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.

Cláusula Sexta - DAS OBRIGAÇÕES 

I - Da Contratada: 

a) 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.

b) 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;

c) 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;

d) Fornecer documentação fiscal e técnica após entrega do objeto;

e) Indenizar por qualquer danos causados a seus funcionários ou a terceiros, por sua culpa,

decorrentes dos serviços contratados, cabendo reparação e indenização;

f) Aceitar  nas  mesmas  condições  contratuais  os  acréscimos  e  supressões  até  50%

(cinquenta por cento) do valor inicial, atualizado do contrato;

g) 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;

h) Responsabilizar-se,  com foros  de  exclusividade,  pela  observância  a  todas  as  normas

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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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;

i) Respeitar  as  condições e especificações dos equipamentos,  instrumentos  e aparelhos

fisio-médico-hospitalares, objetos deste contrato;

j) 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.

II - Da Contratante: 

a) 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;

b) Promover o recebimento provisório e o definitivo dos materiais nos prazos fixados;
c) Rejeitar,  no todo ou em parte  os  itens  entregues,  se estiverem em desacordo com a

especificação e da proposta de preços da contratada.

d) Fiscalizar a execução do contrato, informando à contratada para fins de supervisão;
e) Assegurar  ao  pessoal  da  contratada  o  livre  acesso  às  instalações  do  Hospital  de

Campanha e documentos necessários à entrega do objeto;

f) Efetuar o pagamento no prazo fixado neste instrumento convocatório.

Cláusula Sétima – DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

7.1 Prazo de Entrega: 

A entrega será realizada em sua totalidade em até 10 dias úteis, conforme proposta comercial,

mediante recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equi-

valente, nos termos da proposta comercial e também em função de negociação realizada junto à

empresa com melhor proposta.

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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7.2 Do Local e Horário de Entrega:

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Hospital de Campanha de Minas Ge-

rais – 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.

7.3 Condições de recebimento:

I- Na data agendada a empresa deverá apresentar os serviços a serem executados perante a

CPARM  designada  pela  contratante  para  tal  fim,  mediante  agendamento,  que  adotará  os

seguintes procedimentos: 

a) 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 cons-

tantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho;

b)  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 provi-

sório.

7.3.1 O descarregamento do produto ficará a cargo da contratada quando da chegada da carga

ao local de entrega.

7.3.2 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, ga-

rantindo-se a Administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

Cláusula Oitava - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de

junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual 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:

I - Advertência por escrito;

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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II - Multa de até:

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do

objeto não executado;

b) 20% (vinte por cento)  sobre o valor do objeto 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 ;

c) 2% (dois  por cento)  sobre o valor  total  do contrato,  em caso de descumprimento das

demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

III  - Suspensão  do  direito  de  participar  de  licitações  e  impedimento  de  contratar  com  a

Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos do art.

7º da lei 10.520, de 2002;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

VI - 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.

§ 1º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos

itens 14.1.1, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5.

§ 2º 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.

§ 3º 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.

§ 4º 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.
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§ 5º Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou

razões de interesse público, devidamente comprovados.

§ 6º 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.

§ 7º As sanções relacionadas nos itens 14.1.3, 14.1.4 e 14.1.5 serão obrigatoriamente registradas

no Cadastro de  Fornecedores  Impedidos  de Licitar  e  Contratar  com a Administração Pública

Estadual – CAFIMP.

§ 8º 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:

§ 9º Retardarem a execução do objeto;

§ 10º Comportar-se de modo inidôneo;

§  11º 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.

§ 12º Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

§ 13º Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração

administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782,

de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à

Controladoria-Geral  do Estado,  com despacho fundamentado,  para ciência e decisão sobre a

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização

– PAR.

Cláusula Nona - DA GARANTIA 

9.1 Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia convencional

9.1.1 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 substi-

tuição dos mesmos durante o período de garantia, conforme inserida na proposta da contratada;

9.1.2 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.
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Cláusula Décima – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do

artigo 79, inciso II, combinado com o artigo 78 da mesma Lei.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da contratada, a

contratante está autorizada a reter os créditos a que tem direito a CONTRATADA, até o limite do

valor de seu crédito para cobrir os prejuízos comprovados.

Parágrafo Segundo:
 
A CONTRATADA reconhecer os direitos da Administração Pública

em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8666/93.

Parágrafo Terceiro: As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o

material de propriedade da outra parte, acaso estiver em seu poder.

Parágrafo  Quarto:  No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida   de

autorização  escrita  e  fundamentada  da  autoridade  competente,  será  assegurado  o  devido

processo  legal,  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  sem  prejuízo  da  possibilidade  de  a

CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

Cláusula Décima Primeira ––  DAS VEDAÇÕES

É vedado à CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b)  Interromper a entrega do objeto deste contrato sob alegação de inadimplemento por parte

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Cláusula Décima Segunda – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1 O prazo de vigência do contrato será de 03 (seis) meses, contados a partir da data de publi-

cação do resumo do contrato no Diário Oficial do Estado, e enquanto perdurar a necessidade de

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, com fulcro no art.4º -H da Lei Fede-

ral nº 13.979/2020, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo, enumerados de forma simultâ-

nea, e autorizado formalmente pela autoridade competente e o objeto tenha sido executado regu-

larmente;

a) Esteja formalmente demonstrado que a forma de execução do objeto tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatório e justificativa com motivo, por escrito, de que a Administração mantém in-
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teresse na execução do objeto e comprovado:

Prestação regular dos serviços;

Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais, exceto quanto a

penalidades aplicadas por atraso na entrega da garantia;

Manutenção do interesse pelo CAA-HC na realização do serviço;

c) Concordância expressa da contratada pela prorrogação.

d) Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a

Administração.

e) 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.

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

Cláusula Décima Terceira - DA FISCALIZAÇÃO

13.1 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.

13.2 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;

13.3 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;

 13.4 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.
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13.5 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.

13.6 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.

13.7 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. 

13.8 Caberá  ao  gestor  os  controles  administrativos/financeiros  necessários  ao  pleno

cumprimento do contrato.

 

Cláusula Décima Quarta -   DA SUBCONTRATAÇÃO:

É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora ajusta-

do.

Cláusula Décima Quinta - DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei nº 8.666/93, desde

que devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente.

Parágrafo  único:  A  CONTRATADA  é  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições

contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  necessários,  até  o  limite  de  50%

(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no art. 4º-I da Lei

Federal 13.979/2020.

Cláusula Décima Sexta - DO REAJUSTAMENTO

Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados monetariamente com

base  no  IPCA,  observado  o  interregno  mínimo  de  12  meses,  contados  da  apresentação  da

proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40,

XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a

ocorrência da anualidade. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
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contratada.

Cláusula Décima Sétima - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Das decisões proferidas pela Administração caberão:

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos

de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato;

II - Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que

não caiba recurso hierárquico;

III - Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

Parágrafo Único O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o

ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse

mesmo prazo, fazê-lo subir  devidamente informado à autoridade competente,  devendo, neste

caso a  decisão ser  proferida no  prazo de 5  (cinco)  dias  úteis,  contados do recebimento  do

processo, sob pena de responsabilidade.

Cláusula Décima Oitava - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará,

de forma alguma, em alteração contratual.

II- Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos

pela  CONTRATANTE,  segundo as disposições contidas na Lei Federal n° 866/93, no termo de

referência, na Lei 13.979/2020, do Decreto Estadual 113/2020, bem como com base nos demais

regulamentos e normas administrativas nacionais e estaduais, que fazem parte integrante deste

Contrato, independentemente de suas transcrições.

Cláusula Décima Nona - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas Gerais,

correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.

Cláusula Vigésima - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer

dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual  teor,

juntamente as testemunhas que também o assinam.
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Belo Horizonte, de                       _de                            

Wanderson Souza Figueiredo de Castro, Maj
PM

CONTRATANTE

 CONTRATADA

TESTEMUNHA

FISCAL DO CONTRATO 

TESTEMUNHA

(Nome completo, CPF e RG)
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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, 02 de julho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32 / 2020

JUSTIFICATIVA DE PROPOSTA VENCEDORA

 

A pesquisa de preços foi realizada por meio de e-mail enviado para 6 fornecedores de itens do
segmento identificados em pesquisas de preços anteriores e em busca na internet, conforme
evento SEI (15335015). Recebemos retorno com cotação de quatro fornecedores, conforme
propostas constantes no evento SEI (15401195).  Como as caixas precisam se adaptar às
estantes, assim como as estantes umas às outras, e para manter um padrão visual das caixas e
estantes que possibilite a organização de um layout funcional, optou-se por realizar a aquisição
do conjunto de estantes e caixas de um mesmo fornecedor. Portanto, a análise das propostas
considerou o valor global de todos os itens nas quantidades estimadas conforme planilha
constante no evento SEI (15509094).

 

Essa seleção resultou na identificação da empresa PLASKON COMÉRCIO DE PRODUTOS
PLÁSTICOS com condições nos fornecer todos os itens  de acordo com a especificação
definida pela equipe técnia com prazo de entrega adequados à necessidade de montagem do
Hospital de Campanha no mês de junho.

 

Além disso, utilizamos como referência alguns valores encontrados na internet e no Banco de
Melhores Preços do Portal de Compras de MG (15402774). Os valores da melhor proposta de
todos itens são menores aos valores registrados no Banco de Melhores Preços e dos valores
encontrados na internet, mesmo considerando que os valores das estantes já contemplam as
caixas bins.

 

Assim, optou-se por adquirir os itens com melhores preços ofertados pela PLASKON
COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS , que além de ofertar os melhores preços e
capacidade para entrega em até 10 dias úteis,  conforme proposta comercial
final (15509282) apresentou os documentos para cadastro no Portal Compras (15509411).

 

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 03/07/2020, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16314717 e o código CRC A35430DC.

Referência: Processo nº 1250.01.0003865/2020-64 SEI nº 16314717
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

PARECER JURÍDICO Nº: 84/2020 - Assessoria Jurídica da DAL

INTERESSADO: MAJ PM Wanderson S. Figueiredo de Castro

ASSUNTO: Dispensa de Licitação Emergencial -CORONAVíRUS

REFERÊNCIA: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, art. 8º da Lei
Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, art. 3º do Decreto Estadual de MG nº 113 de 12 de
março de 2020,  Lei Federal 8.666/93 e Resolução CG nº 3720/2003.

 

I –  Do Relatório   
 

            O presente parecer tem como objeto de análise à possibilidade jurídica do Ordenador de
Despesas, através de dispensa de licitação emergencial, com base no artigo 4º, da Lei Federal
nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, no art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de
2020, no art. 3º do Decreto Estadual de NE nº 113 de 12 de março de 2020, art. 4º do Decreto
Estadual nº 47.891/2020 e na Lei Federal 8666/93, realizar a aquisição de estantes
gaveteiros para a farmácia do Hospital Campanha de Minas Gerais, conforme
especificados no termo de referência, necessário para o Hospital entrar e manter suas
atividades no cuidado dos pacientes.

 

            Evidencia-se que o Novo Coronavírus - SARS-CoV-2, oficialmente conhecido como
COVID-19, é uma Pandemia reconhecida, com casos inicialmente registrados na China e
depois em outros países. O vírus causa doença respiratória. O paciente infectado pode
apresentar sintomas de leve a moderado, semelhante a uma gripe, como também pode estar
assintomático e transmitindo o vírus. Alguns casos podem ser mais graves, por exemplo, em
pessoas que já possuem outras doenças. Nessas situações, pode ocorrer síndrome respiratória
aguda grave e complicações. Em casos extremos, pode levar a óbito. O que se sabe até o
presente momento é que a transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com
secreções, contatos com superfícies e objetos contaminados.

 

                Foi determinado pelo Exmo. Sr. Governador do Minas Gerais a instalação de um
Hospital de Campanha, dentro do Parque de Exposição - EXPOMINAS, situado na avenida
amazonas, nº 6030, Bairro Gameleira, Belo Horizonte, Minas Geais. O hospital deverá estar em
pleno funcionamento e em atendimento em tempo recorde e para tanto, são necessárias várias
aquisições de bens e contratação de serviços.

 

            A Justificativa apresentada para a presente contratação é 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, que já foi
reconhecida através da Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, do Decreto Estadual de
NE nº 113 de 12 de março de 2020, do Decreto Estadual nº 47.891/2020 e a nível Federal
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através da Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como a necessidade equipar o
Hospital de Campanha para o funcionamento e atendimento da população contaminada, no
intuito de se evitar o colapso do Sistema Único de Saúde e fornecer todo o atendimento com
excelência.

É o relatório.

 

 

II- Da Análise
 

            Será analisado o presente processo de dispensa de licitação, por situação de
emergência em saúde pública, embasado no artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979 de 06 de
Fevereiro de 2020, no art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, no art. 3º do
Decreto Estadual nº 113 de 12 de março de 2020, no art. 4º do Decreto Estadual nº
47.891/2020 e na Lei 8.666/93 para a aquisição de estantes gaveteiros para a farmácia do
Hospital Campanha de Minas Gerais para o Hospital Campanha de Minas Gerais,
conforme especificados no termo de referência.

            Consta na justificativa para contratação, no termo de referência, que “O objeto do
presente Termo de Referência contempla mobiliários necessários para equipar a Farmácia
do Hospital de Campanha e garantir o armazenamento adequado e seguro de materiais e
medicamentos que serão utilizados pelos pacientes que serão atendidos no Hospital de
Campanha. As estantes e as caixas bins são utilizadas para armazenar os medicamentos na
Farmácia fora de suas embalagens secundárias para separação e individualização dos
medicamentos e materiais e dispensação para serem administrados aos pacientes
diariamente. O Diretor de Farmácia do Hospital de Campanha elaborou um layout para
organização das caixas e estantes de forma funcional na farmácia e, com base neste layout,
foram definidas os tamanhos das estantes e caixas a serem adquiridas. Informa-se que a
contratação contemplará entrega única do quantitativo total para equipar a Farmácia para
atender a todos os leitos previstos e com estrutura física básica já disponível”.
            Assim, conforme descrito pela equipe técnica que elaborou o termo de referência, a
aquisição de estantes gaveteiros para a farmácia do Hospital Campanha, conforme
especificados no termo de referência, é essencial para o funcionamento do referido Hospital,
sendo a dispensa de licitação necessária.

 

            A aquisição por dispensa de licitação, no termo de referência e na justificativa, está
fundamentada na Lei Federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, na Lei Federal 8.666/93,
no 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 de epidemia de doença
infecciosa viral respiratória – COVID – 19, causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-
CoV-2, bem como na Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020.

 

            O termo de referência é o documento formal fundamental para a dispensa de licitação,
pois define o objeto da contratação e suas regras, regendo toda a contratação de forma clara e
precisa. Evidencia-se, no presente processo, que a necessidade da contratação do serviço foi
esclarecida, explicitada e embasada legalmente no termo de referência, constando todas as
nuances dos objetos a serem adquiridos e suas especificações técnicas. O termo de referência
está adequado ao previsto no art. 4º-E, §1º, da Lei 13.979/20.

 

            Deve ser destacado que toda a especificação técnica, quantitativos e dimensionamento
de uso e necessidade, conforme previsto no termo de referência, são de responsabilidade
exclusiva da equipe técnica que elaborou, pessoas com conhecimento e capacidade para tanto.

Parecer Jurídico Parecer Jurídico 84/2020 (16366376)         SEI 1250.01.0003865/2020-64 / pg. 80



Ressalte-se que extrapola a competência da assessoria jurídica qualquer análise de mérito, vez
que não possui conhecimentos técnicos profissionais para discutir a especificações técnicas do
termo de referência.

  

            Os serviços e aquisições contratados pela Administração, como regras específicas
visam garantir a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade da
contratação, e em regra deverão ser precedidos de licitação, conforme dispõe a Lei 8.666/93.
Entretanto, a Lei 8.666/93 prevê possibilidades de não realização do devido processo
licitatório, no caso em análise, a dispensa de licitação é uma das hipóteses. Destaca-se que no
caso de dispensa de licitação, existe a possibilidade de realização do certame, mas pelas
circunstâncias e particularidades do caso, o legislador decidiu deixar à discricionariedade do
gestor a realização do processo ou não.

 

            Assim, na legislação vigente tem-se que a licitação é dispensada, consoante a Lei
8.666/93, nos termos do previsto art. 24. E, como se segue, o inciso IV se aplicaria à
contratação que se analisa nesta dispensa juntamente com as demais normas, todavia foi
elaborada legislação específica para a dispensa em caso de COVID -19, mas é conveniente
verificar tal dispositivo:

 
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos.

 

            Já o art. 26, da Lei 8.666/93, apresenta duas exigências imprescindíveis à instrução do
processo de dispensa:

Art. 26. (…)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
I – caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e
iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o
caso;
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço.
(…)
 

            Diante da situação da pandemia ocasionada pelo COVID-19, foi editado o Decreto
Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020, o qual declarou o estado de emergência em
situação de Saúde Pública em Minas Gerais, prevendo a excepcionalidade da situação,
regulamentando a dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços em seu art. 3º, o
qual dispõe:

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

 

            A Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, também editada devido à pandemia em
seu art. 7º dispõe que:

Art. 7º – 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.
§ 1º – A dispensa de licitação a que se refere o caput é temporária e
durará enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da
pandemia de Covid-19.
§ 2º – As contratações ou aquisições realizadas com base nesta lei serão
imediatamente disponibilizadas em site oficial específico na internet.

 

            A Lei Federal nº 13.979/2020 veio normatizar o caso especial da Dispensa de Licitação
envolvendo o COVID 19, também prevendo a excepcionalidade da situação e todas as suas
nuances, principalmente no seu art. 4º, que expressa:

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.

 

                Diante da gravidade da situação e da necessidade da Administração Pública atuar,
pois não pode ficar inerte diante da pandemia e suas consequências, a Lei 13.979/2020, no art.
4º-B dispôs que:

 
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.

 

            Nas lições de Hely Lopes Meirelles a caracterização da emergência ocorre quando:

A emergência caracteriza-se pela urgência de atendimento de situação
que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, exigindo rápidas providências da Administração
para debelar ou minorar suas consequências lesivas à coletividade
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São
Paulo: Malheiros, 1999).
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            Dessa forma, pode-se dizer que a situação emergencial que enseja a dispensa de
licitação resulta de fato imprevisível, como o caso ora analisado, importando que a utilização do
processo licitatório normal acarretasse em graves danos ao interesse público, que no caso em
questão é a saúde pública. Assim, a situação vivenciada por todos na atualidade, caracteriza-se
como situação de emergência com necessidade de pronto atendimento pela Administração
Pública, enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos.

                 Nos ensinamentos de Marçal Justen Filho acerca de dispensa de licitação e a
atuação da Administração Pública, tem-se que:

No entanto, existem hipóteses em que a licitação formal seria impossível ou
frustraria a realização adequada das funções estatais. O procedimento
licitatório normal conduziria ao sacrifício dos fins buscados pelo Estado e
não asseguraria a contratação mais vantajosa. Por isso, autoriza-se a
Administração a adotar um outro procedimento, em que formalidades são
suprimidas ou substituídas por ouras. Essa flexibilidade não significa
discricionariedade na escolha das hipóteses de contratação direta. O
próprio legislador determinou as hipóteses em que se aplicam os
procedimentos licitatórios simplificados. Por igual, definiu os casos de não
incidência do regime formal de licitação. A contratação direta não significa
que são inaplicáveis os princípios básicos que orientam a atuação
administrativa. Nem se caracteriza uma livre atuação da administração. O
administrador está obrigado a seguir um procedimento administrativo
determinado, destinado a assegurar (ainda nesses casos) a prevalência
dos princípios jurídicos fundamentais. Permanece o dever de realizar a
melhor contratação possível, dando tratamento igualitário a todos os
possíveis contratantes.

Por tanto, a contratação direta não significa eliminação de dois postulados consagrados a
propósito do licitação. O primeiro é a existência de um procedimento administrativo. O segundo
é a vinculação estatal à realização de suas funções.( JUSTEN FILHO, Marçal . Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2016. Pág 466/467).

            A Lei Federal nº 13.979/2020, apresenta os requisitos que deverão ser observados
especialmente para esses processos de dispensa de licitação, envolvendo aquisições e
contratações de serviço no combate do COVID-19. Tais requisitos foram devidamente
observados e cumpridos no presente processo.

 

            Deve ser destacado, ainda, que a escolha do fornecedor deve ocorrer pela sua
capacidade de atender à situação de emergência, sendo a escolha da administração
justificada. Diante do disposto no art. 26, III, da Lei 8.666/93, também é dever do Administrador
justificar o preço, que tem por finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação,
conferindo probidade e moralidade ao ato. Por isso, deve verificar se os preços praticados pela
empresa com outros clientes, referente ao mesmo objeto pretendido, são compatíveis com os
preços a serem utilizados no mercado, atentando para o inciso III, art. 15, da Lei 8.666/93, bem
como observar o previsto no art. 4º E da Lei 13.979/2020.

 

            Nas palavras de Marçal Justen Filho, em sua obra sobre aquisições sob o especial
regime da COVID-19 (Lei nº 13.979/20), tem-se que:

 “Como regra geral, a Administração deverá adotar todas as cautelas para
obter a contratação mais vantajosa possível, inclusive promovendo
cotações de preços e produtos entre diversos fornecedores, mediante o
uso dos recursos eletrônicos. Não se exige a aquisição do produto com o
menor preço, se existirem justificativas para selecionar fornecedor diverso.
Mas é indispensável a formalização da contratação, com a indicação dos
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motivos que fundamentaram a escolha realizada’. (JUSTEN FILHO, Marçal.
Covid-19 e o Direito Brasileiro, 2020, posição 230. Edição do Kindle).

            Para o caso em análise, constata-se que os orçamentos deverão ser realizados de forma
ampla, com a solicitação de orçamento a diversas empresas, bancos de preço, contratos
vigentes, etc.  E a empresa escolhida pelo Ordenador de Despesas deverá ser a  que possui o
melhor preço obtido, além da concordância em atender a todas as exigências e quantidade
constantes no Termo de Referência, bem como a escolha deverá ser justificada por ele.

 

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

 

            A Resolução nº 3720/2003-CG em seu art. 3º, elenca os documentos que devem estar
presentes na dispensa de licitação em relação à empresa escolhida. Em consonância com o
disposto no referida resolução, verifica-se que os documentos obrigatórios deverão estar no
processo, tais documentos não foram analisados por esta assessoria jurídica por não estarem
disponíveis.

 

            Por fim, constata-se, então, a presença dos elementos caracterizadores para a dispensa
da licitação, no presente caso, autorizando a contratação direta.

           

            Contata-se que, com relação à análise jurídica, não existe impedimento legal para a
realização da dispensa de licitação para a aquisição de estantes gaveteiros para a farmácia do
Hospital Campanha de Minas Gerais, tendo em vista a necessidade e a pandemia, tal
contratação nos moldes do termo de referência estaria observando os princípios da moralidade,
da legalidade, da finalidade e da eficiência e atendendo os requisitos da Lei Federal nº
13.979/20, do Decreto Estadual NE nº 113/2020, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes em vigor.

 

III – Do Parecer
           

            Diante do exposto, no que compete examinar, com fulcro art. 38, inciso VI e seu
Parágrafo Único, da Lei 8.666/1993, entendo pela possibilidade jurídica da realização da
dispensa de licitação a aquisição de estantes gaveteiros para a farmácia do Hospital
Campanha de Minas Gerais, tudo em quantidade e conformidade com o termo de referência
elaborado pela equipe técnica, por estar em consonância com os dispositivos legais de
regência. Ressalva-se que os documentos exigidos pelo art. 3º da Resolução nº 3720/2003-CG,
não estão disponíveis, assim a aprovação do processo de dispensa de licitação está
condicionado à apresentação de todos os documentos conforme determina a legislação, dentro
da validade e das exigências.

 

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

 

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

 

              É o parecer, salvo melhor juízo.

 

             Belo Horizonte, 01 de julho de 2020.

 

 

 

Michelle Martins Papini Mota

Assessora Jurídica da DAL

OAB/MG 88.331

Documento assinado eletronicamente por Michelle Martins Papini Mota, Assessora
Jurídica, em 03/07/2020, às 15:06, 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
16366376 e o código CRC 7133C043.

Referência: Processo nº 1250.01.0003865/2020-64 SEI nº 16366376

Parecer Jurídico Parecer Jurídico 84/2020 (16366376)         SEI 1250.01.0003865/2020-64 / pg. 85

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

  

Processo nº 1250.01.0003865/2020-64

Belo Horizonte, 02 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
de ESTANTES GAVETEIRO PARA A FARMÁCIA do citado Hospital, e, feita uma análise
prévia dos orçamentos de mercado, o objeto será fornecido pela empresa PLASKOM
COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ:
19.268.450/0001-98.

 

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 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 03/07/2020, às 13:45, 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
16315071 e o código CRC F89E14FE.

Referência: Processo nº 1250.01.0003865/2020-64 SEI nº 16315071
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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, 02 de julho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/ 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 0044 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de ESTANTES GAVETEIRO
PARA A FARMÁCIA do Hospital Campanha de Minas Gerais.
 

BENEFICIÁRIO: PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS
LTDA, CNPJ 19.268.450/0001-98.
 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 4.986,00 (Quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais).

 

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.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.026.1078.0001.339030 30.0.95.1.

1251.10.302.026.1078.0001.449052 14.0.95.1

 

VIGÊNCIA: 03 (três) 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.

 

MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL PM
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Ramos de Oliveira, Coronel PM,
em 07/07/2020, às 17:27, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16315250 e o código CRC 0975E039.

Referência: Processo nº 1250.01.0003865/2020-64 SEI nº 16315250
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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 1250.01.0003865/2020-64

Belo Horizonte, 02 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 1250.01.0003865/2020-64, que se refere à
aquisição de ESTANTES GAVETEIRO PARA A FARMÁCIA do Hospital Campanha de Minas
Gerais 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 07/07/2020, às 17:28, 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
16315474 e o código CRC 5A4419AE.

Referência: Processo nº 1250.01.0003865/2020-64 SEI nº 16315474
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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, 02 de julho de 2020.

  

ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/ 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 0044 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição ESTANTES GAVETEIRO
PARA A FARMACIA do Hospital Campanha de Minas Gerais.

 

BENEFICIÁRIO: PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS
LTDA, CNPJ 19.268.450/0001-98.

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 4.986,00 (Quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais).

 

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.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.026.1078.0001.339030 30.0.95.1.

1251.10.302.026.1078.0001.449052 14.0.95.1.

 

VIGÊNCIA: 03 (três) 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.

 

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 do CAA-HC da Diretoria de Apoio
Logístico.
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RODRIGO SOUSA RODRIGUES, CEL PM
COMANDANTE-GERAL

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Sousa Rodrigues, Coronel, em
07/07/2020, às 17:41, 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
16315587 e o código CRC CE8B2015.

Referência: Processo nº 1250.01.0003865/2020-64 SEI nº 16315587

Ato de Ratificação de Dispensa de Licitação PMMG/DAL/CAA-HC 16315587         SEI 1250.01.0003865/2020-64 / pg. 91

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

Gabinete do Comando Geral da Polícia Militar de Minas
Gerais

  

Processo nº 1250.01.0003865/2020-64

Belo Horizonte, 07 de julho de 2020.

Procedência: Despacho nº 91.870/2020/PMMG/GCG
 
Destinatário(s): Assessoria Jurídica do Gabinete do Comando-Geral da PMMG

Senhor Tenente-Coronel Chefe da Assessoria Jurídica,

 

Incumbiu-me o Sr. Coronel PM Chefe do Estado-Maior de encaminhar a V. Sa. o Despacho 54
(16315474), para conhecimento, análise, assessoria à Autoridade nas providências
decorrentes e elaboração de resposta ao Órgão solicitante.

 

Respeitosamente,

 

Adriana Alfenas de Paiva Faria, Major PM
Secretária do Comando -Geral

        

Documento assinado eletronicamente por Adriana Alfenas de Paiva Faria, Major PM,
em 07/07/2020, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16560761 e o código CRC 301183CD.

Referência: Processo nº 1250.01.0003865/2020-64 SEI nº 16560761
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quinta-feira, 09 de Julho de 2020 – 13 
do reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) ministrado 
pelo Instituto Educacional risque e rabisque, situado na rua José 
Augusto Farias, 1077 A, Bairro Vila São João, no município de Teófilo 
otoni, ambos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 13 .8 .2019 .

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

ProCESSo Nº 41 .030
rELATorA: Maria do Carmo Menicucci de oliveira

PARECER Nº 278/2020
AProvADo EM 24 .6 .2020

recredenciamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Santana da vargem – APAE de Santana da vargem, entidade man-
tenedora da Escola Santos Anjos de Educação Especial – APAE, no 
município de Santana da vargem .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento da Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santana da vargem – APAE 
de Santana da vargem, entidade mantenedora da Escola Santos Anjos 
de Educação Especial – APAE, situada na rua Geni Borges de Souza, 
771, Bairro São Luiz, no município de Santana da vargem, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, a partir de 06 .9 .2019 .

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

ProCESSo Nº 32 .633
rELATorA: Maria do Carmo Menicucci de oliveira

PARECER Nº 279/2020
AProvADo EM 24 .6 .2020

recredenciamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de águas Formosas, entidade mantenedora da Escola APAE de águas 
Formosas, no município de águas Formosas .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este Con-
selho responda afirmativamente ao recredenciamento da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de águas Formosas, entidade mante-
nedora da Escola APAE de águas Formosas, situada na rua Nanuque, 
139, Centro, no município de águas Formosas, pelo prazo de 05 (cinco) 
anos, a partir de 30 .10 .2019 .

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

ProCESSo Nº 39 .086
rELATorA: Maria do Carmo Menicucci de oliveira

PARECER Nº 280/2020
AProvADo EM 24 .6 .2020

renovação do reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) 
ministrado pelo Colégio Aquarela, no município de Itajubá .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho se manifeste favoravelmente à renovação do reconhecimento 
do Ensino Fundamental (anos iniciais) ministrado pelo Colégio Aqua-
rela, situado na Av . dos Ferroviários, 725, Bairro Morro Chic, no muni-
cípio de Itajubá, pelo prazo de 05 (cinco) anos .
Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

ProCESSo Nº 40 .879
rELATorA: Maria do Carmo Menicucci de oliveira

PARECER Nº 281/2020
AProvADo EM 24 .6 .2020

recredenciamento da entidade Centro de Ensino Hyarte – ML Ltda – 
EPP, mantenedora do Colégio Atenas, no município de Paracatu .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento 
da entidade Centro de Ensino Hyarte – ML Ltda – EPP, mantenedora 
do Colégio Atenas, no município de Paracatu, pelo prazo de 05 (cinco) 
anos .

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

ProCESSo Nº 40 .974
rELATorA: Maria do Carmo Menicucci de oliveira

PARECER Nº 282/2020
AProvADo EM 24 .6 .2020

recredenciamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Montes Claros – APAE de Montes Claros, entidade mantenedora 
do Núcleo Educacional Expansão e Educação Especial, de Montes 
Claros .
Conclusão
Considerando o atendimento à legislação vigente, sou por que este Con-
selho responda afirmativamente ao recredenciamento da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Montes Claros – APAE de Montes 
Claros, entidade mantenedora do Núcleo Educacional Expansão e Edu-
cação Especial, de Montes Claros, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

ProCESSo Nº 30 .802
rELATorA: Girlaine Figueiró oliveira

PARECER Nº 283/2020
AProvADo EM 24 .6 .2020

renovação do reconhecimento do Curso Técnico em Farmácia minis-
trado pelo Instituto de Educação e Ensino de Pouso Alegre, no muni-
cípio de Pouso Alegre .
Conclusão
Considerando a correta instrução do processo, sou por que este Con-
selho se manifeste favoravelmente à renovação do reconhecimento do 
Curso Técnico em Farmácia ministrado pelo Instituto de Educação e 
Ensino de Pouso Alegre, situado na Av . Getúlio vargas, 138, Centro, no 
município de Pouso Alegre, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

08 1373087 - 1

Fundação Helena Antipoff - FHA
Presidente: vicente Tarley Ferreira Alves

o(A) Presidente do(a) Fundação Helena Antipoff revoga o ato que atri-
buiu, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011 e 
do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, a ALINY KALA FEr-
REIRA DE PAULA, MASP 1436758-5, a gratificação temporária estra-
tégica GTEI-1 HA1100342, a contar de 18/6/2020.

08 1373147 - 1

Editais e Avisos
PoLíciA miLitAr Do EStADo 

DE miNAS GErAiS
AvISo DE LICITAÇÃo

PMMG-CAE – Pr. El. 1255125/25/2020 – Aquisição espadins Tiraden-
tes com bainha, conforme edital . Envio de propostas até às 9h do dia 
29/07/2020. Abertura da sessão ocorrerá às 9h01min do mesmo dia. 
www .compras .mg .gov .br .

1 cm -08 1372770 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
CMI/DAL - PMMG- 1º TA AO CT 37/2020 – Compras n° 
9251263/2020. Objeto: Alteração da Cláusula Terceira (DO PREÇO) 
em razão do aumento de 10 veículos, tipo Perua Station Wagon – SW, 
no valor total de r$ 710 .000,00, que perfaz um percentual de aumento 
de 24,39% . o acréscimo foi motivado pela celebração de convênios 
entre a PMMG e a Prefeitura de Fronteira para aquisição de 01 (uma) 
SW; a Prefeitura de Itabira para a aquisição de 04 (quatro) SW; para a 
Prefeitura de Passabem a aquisição de 01 (uma) SW; e a Prefeitura de 

São Gonçalo rio Abaixo para a aquisição de 02 (duas) SW; bem como 
a aquisição de 02 (duas) SW por meio do Termo de Descentralização de 
Crédito orçamentário – TDCo, tendo como fundamento do ato a alí-
nea “b” do inciso I, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, combinado 
com a letra “j”, inciso I, da Cláusula oitava do Contrato . Informações: 
telefax (31) 2123-1039, em horário comercial ou no e-mail: cmi-licita-
cao@pmmg .mg .gov .br .

4 cm -08 1372785 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
PMMG – CAP – Quarto Termo Aditivo ao Contrato 9225603/2019. 
Partes: PMMG/CAP x Empresa Construtora Campos & Filhos LTDA 
- ME. CNPJ 15.862.332/0001-52; O prazo de execução do Contrato 
fica prorrogado, devendo findar em 10/07/2020. O valor do Contrato 
permanece r$119 .037,31 .

2 cm -08 1372748 - 1

ExTrATo DE JuSTIFICATIvA
PMMG/EM4ªRPM-Justificativa da quebra da ordem cronológica 
de Pagamento, prestação de serviços - MoTIvo: relevante inte-
resse público, calamidade financeira – FORNECEDOR : 01- MMOL 
Refeições Coletivas (mês 06/2020, NF nº 010.615, valor R$ 1.402,92 
- exigibilidade 06/07/2020); 02 – ENERGISA (mês 02/2020, NF 
nº 009.818.406, valor R$ 1.049,78 – exigibilidade 21/03/2020); 03 
– ENERGISA (mês 03/2020, NF nº 002.600.522, valor R$ 513,94 
– exigibilidade 11/04/2020); 04 – ENERGISA (mês 03/2020, NF 
nº 002.625.166, valor R$ 4.486,48 – exigibilidade 11/04/2020); 05 
– ENERGISA (mês 03/2020, NF nº 002.650.277, valor R$ 208,45 
– exigibilidade 11/04/2020); 06 – ENERGISA (mês 03/2020, NF nº 
010.196.513, valor R$ 973,86 – exigibilidade 21/04/2020); 07 – ENER-
GISA (mês 03/2020, NF nº 010.008.719, valor R$ 4.386,53 – exigibili-
dade 21/04/2020); 08 – ENERGISA (mês 04/2020, NF nº 002.731.635, 
valor R$ 3.852,28 – exigibilidade 11/05/2020); 09 – ENERGISA 
(mês 04/2020, NF nº 002.708.722, valor R$ 521,36 – exigibilidade 
11/05/2020); 10 – ENERGISA (mês 04/2020, NF nº 010.386.716, valor 
R$ 4.096,47 – exigibilidade 21/05/2020); 11- Comercial Licita Máqui-
nas Eireli ( mês 04/2020, NF nº 2881, valor R$ 2.952,18 – exigibilidade 
23/05/2020). UE: 1250021- DATA: 06/07/2020.
PMMG/EM4ª RPM̀ -Justificativa da quebra da ordem cronológica 
de Pagamento, prestação de serviços – MoTIvo: relevante interesse 
público, calamidade financeira – FORNECEDOR: 01 – Precisa Con-
servação e Limpeza Eireli (mês 05/2020, NF nº 289/2020, valor R$ 
15.057,32 – exigibilidade 18/05/2020); 02 – Geotop Serviços LTDA 
(mês 05/2020, NF nº 1023/2020, valor R$ 4.098,89 – exigibili-
dade 04/06/2020); 03 – Geotop Serviços LTDA (mês 05/2020, NF nº 
1037/2020, valor R$ 242,83 – exigibilidade 20/06/2020). UE: 1250021 
– DATA: 07/07/2020.

7 cm -08 1372671 - 1

AvISo DE HoMoLoGAÇÃo E rATIFICAÇÃo 
DE INExIGIBILIDADE

PMMG - CAP – o Cel PM Comandante Geral da PMMG torna público 
que ratificou o Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020, homo-
logado pelo Cel PM Diretor de Tecnologia e Sistemas à Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos – ECT, CNPJ: 34.028.316/0015-09, 
no valor global de r$ 520 .059,24, para serviços de pré-postagem e 
manuseio de objetos, transporte e entrega de correspondências (Carta 
Nacional,Telegrama, MALoTE, e-Carta, Carta e Telegrama) e outros . 
A homologação e ratificação encontram-se à disposição no CAP, situ-
ado na Rua da Bahia, 2115, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG.

3 cm -08 1372742 - 1

TErMo ADITIvo
PMMG - CoMAvE x TECNoAGro ProJEToS E rEPrESENTA-
ÇÕES LTDA - EPP . 1º Termo Aditivo ao Contrato 9219528 . objeto: 
Prestação de serviço de manutenção de equipamento de combate a 
incêndio florestal. Nova vigência: até 08/07/2021. Novo valor: R$ 
50 .000,00 (cinquenta mil reais) .

2 cm -08 1372704 - 1

ExTrATo DE ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo 
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação nº 32 / 2020 - 
0250073. Processo SEI nº 1250.01.0003865/2020-64 OBJETO: Forne-
cimento de ESTANTES GAvETEIro PArA A FArMACIA do Hospi-
tal Campanha de Minas Gerais . BENEFICIárIo: Processo de Compra 
nº 44 - PLASKoM CoMErCIo DE ProDuToS PLASTICoS E 
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 19.268.450/0001-98; ENQUADRA-
MENTo 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 SITu-
AÇÃo DE EMErGÊNCIA em saúde pública no Estado de Minas 
Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória 
- CovID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SArS-Cov-2; 
vIGÊNCIA: 03 meses contados da publicação do extrato do contrato; 
vALor ToTAL ESTIMADo: r$ 4 .986,00 .

ExTrATo DE ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo 
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação nº 16 / 2020 - 
0250073. Processo SEI nº 1250.01.0002990/2020-21 OBJETO: Con-
tratação de empresa especializada para TrANSPorTE DE PACIEN-
TES ADuLToS EM uTI MÓvEL E AMBuLÂNCIAS DE SuPorTE 
BáSICo para o Hospital Campanha de Minas Gerais . BENEFICIárIo: 
Processo de Compra nº 46 - ouroMED SErvIÇoS DE urGÊNCIA 
LTDA, CNPJ 11.263.858/0001-65; 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: 03 meses 
contados da publicação do extrato do contrato; vALor ToTAL ESTI-
MADo: r$ 598 .455,00 .

7 cm -08 1373031 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
PMMG - 6ª RPM/16ª CIA PM IND x Município de Três Corações/MG 
- Termo Aditivo nº 01/2020 ao Convênio nº 01/2018. Objeto: Alteração 
da vigência, acréscimo do valor de r$ 72 .000,00 e redistribuição do 
saldo remanescente, mais o valor acrescido, entre as metas pactuadas 
no plano de trabalho. Vigência: de 24/06/2020 até 31/12/2021. 

2 cm -08 1372804 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG - EM14rPM x CoPYCENTro LTDA EPP – ME, CNPJ 
00.487.928/0001-42. Contrato nº 9.251.368/2020. UE:1259969. Objeto: 
Serviços de impressão, reprografia e locação de equipamentos de infor-
mática, para todas as unidades da 14ªrPM . valor: r$45 .993,56 . vigên-
cia: 08/07/2020 a 07/07/2021.

2 cm -08 1372654 - 1

PoLíciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo, 
GESTÃo DE FINANÇAS

ExTrAToS DE CoNTrAToS
2º TERMO ADITIVO AO ACT N.º 36/2018/PCMG

Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Ribeirão das Neves/MG. 
objeto: Prorrogar a vigência do Acordo de Cooperação Técnica por 12 
(doze) meses, a contar de 01/01/2020, conforme previsão contida na 
cláusula terceira do instrumento original; alterar o Plano de Trabalho 
para fazer constar: o decréscimo do quantitativo previsto para a despesa 
constante na alínea “a” do item 2 .1, da cláusula segunda do instrumento 
original . valores: Estima-se a despesa global por parte do Município 
em r$ 472 .983,24 (quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e 
oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) . Dotações orçamentá-
rias: 14 .1405 .06 .122 .0101 .2 .779, 06 .122 .0101 .2 .779 3 .1 .90 .11 .1075, 
06 .122 .0101 .2 .779 3 .1 .90 .13 .1076, 06 .122 .0101 .2 .779 3 .1 .90 .30 .1078, 

06 .122 .0101 .2 .779 3 .1 .90 .36 .1079, 06 .122 .0101 .2 .779 3 .1 .90 .39 .1080, 
06 .122 .0101 .2 .779 3 .1 .90 .46 .1084, 06 .122 .0101 .2 .779 3 .1 .90 .46 .1085 . 
Da Convalidação: Ficam convalidados e ratificados os atos e efeitos 
a partir de 01/01/2020. Do Foro: Belo Horizonte/MG. Assinatura: 
03/07/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Moacir 
Martins da Costa Junior (P/Pref.).

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 44/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Ipatinga/MG. Objeto: 
Estabelecimento de base de cooperação entre a Polícia Civil e o Muni-
cípio . Duração: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação . 
valores: Estima-se a despesa global por parte do Município em r$ 
199 .780,04 (cento e noventa e nove mil setecentos e oitenta reais e qua-
tro centavos)  . Dotações orçamentárias: 20700 .001 .04 .122 .0002 .2023 - 
3 .1 .90 .11 .00, 3 .1 .90 .13 .00, 3 .3 .90 .36 .00; 20700 .004 .04 .331 .0002 .2029 
- 3 .3 .90 .46 .00; 21800 .001 .06 .122 .0016 .2141 - 3 .3 .90 .30 .00 . Do Foro: 
Belo Horizonte/MG. Assinatura: 03/07/2020. Signatários: Fernando 
Dias da Silva (P/PCMG) e Nardyello Rocha de Oliveira (P/Pref.).

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 52/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de São Sebastião do Para-
íso/MG. Objeto: Estabelecimento de base de cooperação entre a Polí-
cia Civil e o Município . Duração: 12 (doze) meses, contados a partir 
de 01/01/2020 a 31/12/2020. Valores: Estima-se a despesa global por 
parte do Município em r$259 .530,00 (duzentos e cinquenta e nove mil 
quinhentos e trinta reais) . Dotações orçamentárias: 02 04 01 06 181 
06 01 2012 319004 – ficha 90; 319011 – ficha 91; 319013 – ficha 92; 
319016 – ficha 93; 319113 – ficha 94; 339030 – ficha 95; 339039 – 
ficha 96; 339046 – ficha 97; 339093 – ficha 98; 449051 – ficha 99. Da 
convalidação: 01/01/2020. Do Foro: Belo Horizonte/MG. Assinatura: 
03/07/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Walker 
Américo Oliveira (P/Pref.).

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 61/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Jacuí/MG. Objeto: Esta-
belecimento de base de cooperação entre a Polícia Civil e o Muni-
cípio . Duração: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 
01/01/2020 a 31/12/2021. Valores: Estima-se a despesa global por 
parte do Município em r$ 128 .366,44 (cento e vinte e oito mil tre-
zentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) . Dotações 
orçamentárias: 0618104010 .002 319011; 0618104010 .002 319013; 
0618104010 .002 339014; 0618104010 .002 339030; 0618104010 .002 
339036; 0618104010 .002 339039; 0618104010 .002 449052; FICHAS 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Da convalidação: 01/01/2020. Do Foro: Belo 
Horizonte/MG. Assinatura: 03/07/2020. Signatários: Fernando Dias da 
Silva (P/PCMG) e Geraldo Magela da Silva (P/Pref.).

DESPACHo
Estando regulares os atos procedimentais deste Processo nº 1511189 
000053/2020 o CHEFE DA DIVISÃO DE AQUISIÇÕES/DA/SPGF/
PCMG, no uso das suas atribuições, com fulcro na Lei 8.666/93, de 
acordo com a Nota Jurídica da Assessoria Jurídica da Chefia de Polícia 
nº 3291/2020 (15263256 ), em consonância com demais normas e prin-
cípios disciplinares na matéria, recomenda encaminhar os autos a Exce-
lentíssima Diretora de Aquisições para ratificação da situação de Inexi-
gibilidade de Licitação para a contratação direta junto a empresa SENSo 
SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI CNPJ: 26.244.768/0001-02, para 
realização de testes de estanqueidade nos tanques de combustíveis do 
posto da Diretoria de Transportes pelo valor estimado em r$ 2 .940,00 
(dois mil novecentos e quarenta reais), a ser custeado por dotação espe-
cificada no orçamento vigente, conforme documentação constante do 
supramencionado Processo, ou que vier a ser fixada, ficando ratificados 
e convalidados todos os atos já praticados .

Amanda Fernanda Gontijo
Chefe da Divisão de Aquisições

ATo DE rATIFICAÇÃo
OBJETO: Ratificação da situação de Inexigibilidade de Licitação para 
a contratação direta junto a empresa SENSo SoLuÇÕES AMBIEN-
TAIS EIRELI CNPJ: 26.244.768/0001-02, para realização de testes de 
estanqueidade nos tanques de combustíveis do posto da Diretoria de 
Transportes .
A DIrETorA DE AQuISIÇÕES, no uso de suas atribuições, com ful-
cro na Lei 8.666/93, no Decreto Estadual nº 43817/2004, na Resolu-
ção PCMG 7.894/2016, de acordo com a Nota Jurídica nº 3291/2020 

(15263256), e em estrita consonância com as demais normas e prin-
cípios disciplinares da matéria rATIFICA a situação de Inexigibili-
dade de Licitação para a contratação direta junto a empresa SENSo 
SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI CNPJ: 26.244.768/0001-02, para 
realização de testes de estanqueidade nos tanques de combustíveis do 
posto da Diretoria de Transportes, pelo valor estimado em r$ 2 .940,00 
(dois mil novecentos e quarenta reais), a ser custeado por dotação espe-
cificada no orçamento vigente conforme documentação constante do 
supramencionado Processo, ou que vier a ser fixada, ficando ratificados 
e convalidados todos os atos já praticados .

Bianca Landau Braile
Diretora de Aquisições

2º TERMO ADITIVO AO ACT N.º 74/2018/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Piumhi/MG. Objeto: Pror-
rogar a vigência do ACT por 12 (doze) meses, a contar de 01/01/2020 e 
alterar o Plano de Trabalho para fazer constar o decréscimo dos quan-
titativos previstos para as despesas constantes nas alíneas “f” e “g”, 
do item 2 .1, da cláusula segunda do instrumento originário . valores: 
Estima-se a despesa global por parte do Município em r$ 130 .132,22 
(cento e trinta mil cento e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) . 
Dotações orçamentárias: 
02 .01 .01 .06 .181 .0002 .2012-3 .3 .90 .30 .00, 
02 .01 .01 .06 .181 .0002 .2012-3 .3 .90 .36 .00, 
02 .01 .01 .06 .181 .0002 .2012-3 .3 .90 .39 .00, 
02 .02 .01 .04 .122 .0003 .2016-3 .1 .90 .04 .00, 
02 .02 .01 .04 .122 .0003 .2016-3 .1 .90 .11 .00 . 
Da Convalidação: Ficam convalidados e ratificados os atos e efeitos 
a partir de 01/01/2020. Do Foro: Belo Horizonte/MG. Assinatura: 
07/07/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Adeberto 
José de Melo (P/Pref.).
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corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS
-CSM-TErCEIro TErMo DE ADITAMENTo 

AO CONTRATO 9149658/2017-CSM. 
Processo 1401152- 00009/2017. Partes: CBMMG X Grupo Técnico em 
odontologia LTDA . objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 
por 12 (doze) meses com inicio em 04 de agosto 2020 e término 03 de 
agosto de 2021 . Permanecem as demais cláusulas sem alterações . Foro: 
Belo Horizonte . Data: Contagem em 08 de julho de 2020 . Signatários: 
pelo CBMMG Bruno Barbosa de Menezes – Major BM, pela Contra-
tada Ana Paula Gonçalves Sol da Silva .

-CSM-AvISo DE LICITAÇÃo – PrEGÃo 
ELETRÔNICO N°1401269000056/2020.

o ordenador de Despesas do CSM torna público que estará recebendo 
propostas para contratação de fornecedor especializado na prestação de 
serviços de jardinagem, conservação e limpeza predial em geral com 
fornecimento de insumos pela contratada, conforme especificações 
detalhadas no Anexo I, do Edital . A Sessão Pública deste pregão ele-
trônico ocorrerá às 09h00min do dia22/07/2020, no Portal de Compras 
do Estado . A íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas 
na Seção de Licitação do CSM, à rua vinte e Seis, nº 12, Bairro Tropi-
cal, Contagem/MG, através dos telefones (31) 3198-5708 ou (31) 3198-
5728 e o edital no site: www .compras .mg .gov .br . Contagem, 08jul20 
– Bruno Barbosa de Menezes – Maj BM .

-3°CoB-rESuMo DE TErMo ADITIvo .
PArTES: CBMMG x rMx CoNSErvADorA .Espécie: 8° Adita-
mento de Contrato nº 009074702/2016. Objeto: Cláusula Primeira: 
Alterar Cláusula Décima Sexta prorrogando o prazo do Contrato por 
um período de 12 (doze) meses, a contar da data de 06 de Setembro 
de 2020 e término consequentemente em 05 de Setembro de 2021 . As 
demais cláusulas permanecem inalteradas . Juiz de Fora, 18 de junho de 
2020 . Signatários: Douglas Martins Soares, Capitão BM e Deise Este-
ves Alves, responsável pela Empresa .

7 cm -08 1373109 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE AGricuLturA, PEcuáriA E ABAStEcimENto
EDITAL DE vISTA

A Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao art. 52 do Decreto 34.801/1993, 
observadas as demais exigências legais, faz publicar o presente EDITAL DE vISTA informando que se acham na sede desta Secretaria, os seguintes 
processos de regularização fundiária rural e comunica que ocorreram as medições dos terrenos devolutos abaixo relacionados. Os confinantes listados 
são convidados a exibir provas de seu domínio ou posse e a oferecer embargo no município de LADAINHA:

rEQuErENTE CPF IMÓvEL árEA (HA) CoNFINANTE(S)

MArIA ALvES FErrEIrA 061 .689 .796-03 SITIo LArANJEIrA 35,7813 CoNFroNTANTE NÃo IDENTIFICADo - SÍTIo 
CÓrrEGo MArIA PrETA

O presente edital será afixado em locais públicos e os processos referenciados estarão disponíveis aos interessados, nesta Secretaria, no endereço 
rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 – bairro Serra verde, Belo Horizonte - MG, CEP 31630-901, 10º andar, edifício Gerais, na Subsecretaria de 
Assuntos Fundiários, que terão o prazo de 20 DIAS, contados desta data, para se manifestarem a respeito .

Belo Horizonte, 08 de julho de 2020
Ana Maria Soares valentini

Secretária de Estado Agricultura, Pecuária e Abastecimento
8 cm -08 1373046 - 1

EDITAL DE vISTA
A Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao art. 52 do Decreto 34.801/1993, 
observadas as demais exigências legais, faz publicar o presenteEDITAL DE vISTAinformando que se acham na sede desta Secretaria, os seguin-
tes processos de regularização fundiária rural e comunica que ocorreram as medições dos terrenos devolutos abaixo relacionados no município de 
LADAINHA:

rEQuErENTE CPF IMÓvEL árEA (HA)
AMErICA roDrIGuES PEGo 937 .636 .976-91 SITIo NoSSA SENHorA DoS ANJoS 18,1439
oDILIo BArBoSA DE oLIvEIrA 797 .754 .896-87 SITIo NoSSA SENHorA Do roSArIo -GLEBAS A E B 1,3456
MArCoS FErrEIrA MorEIrA 285 .676 .818-04 SITIo SANTA MArIA - GLEBAS A E B 16,5836
ANA GoNÇALvES GrANJA 770 .149 .606-87 SITIo JoAQuINA 5,1738

O presente edital será afixado em locais públicos e os processos referenciados estarão disponíveis aos interessados, nesta Secretaria, no endereço 
rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 – bairro Serra verde, Belo Horizonte - MG, CEP 31630-901, 10º andar, edifício Gerais, na Subsecretaria de 
Assuntos Fundiários, que terão o prazo de 20 DIAS, contados desta data, para se manifestarem a respeito .

Belo Horizonte, 08 de julho de 2020
Ana Maria Soares valentini

Secretária de Estado Agricultura, Pecuária e Abastecimento
8 cm -08 1373044 - 1

iNStituto miNEiro DE 
AGroPEcuáriA - imA

TorNA SEM EFEITo ExTrATo DE ACorDo 
DE CooPErAÇÃo TÉCNICA .

o Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, no uso 
de suas atribuições, torna sem efeito a publicação do dia 20/06/2020, no 
Diário do Executivo, página 24, por ter sido publicado indevidamente . 
Permanece ativo o Acordo de Cooperação Técnica Nº 666/19. Partes: 
IMA e a Prefeitura de Araxá .

2 cm -07 1372636 - 1

ExTrATo Do TErCEIro TErMo ADITIvo
Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 9144895 . Partes: IMA e 
vICoMP – SISTEMAS CoMPuTADorIZADoS E TELECoMuNI-
CAÇÕES DIvISÃo CurvELo LTDA . objeto: Prorrogação de vigên-
cia, com redução de preços. Data de assinatura: 07/07/2020.

1 cm -08 1372802 - 1

EmPrESA DE ASSiStÊNciA técNicA 
E ExtENSÃo rurAL Do EStADo 

DE miNAS GErAiS - EmAtEr
AvISo DE CrEDENCIAMENTo 

Processo SEI n.º3040.01.0000553/2020-14– Edital de Credenciamento 
nº 03/2020. A EMATER MG torna público para conhecimento de todos 
os interessados que do dia 13/07/2020 até o dia12/08/2020credenciará 
empresas para prestação de serviços de guincho, lavagem, manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuí-
nos ou originais de fábrica para os veículos da frota da EMATEr-MG 
lotados nas unidades regionais de São Francisco, Januária, Janaúba, 
Salinas, Montes Claros, Divisão do Projeto Jaíba e DIATI Semiárido 
conforme Projeto Básico . os interessados em conhecer as condições 
e obter o edital deverão acessar o site www .emater .mg .gov .br . Infor-
mações: e-mail cpl3@emater .mg .gov .brTelefone: (31) 40422757 . Belo 
Horizonte, 07 de julho de 2020 . Comissão Permanente de Licitação

3 cm -08 1372893 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202007082233010113.
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