
  

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 

Termo de Abertura PMMG/DAL/CAA-HC nº. 16617655/2020
Belo Horizonte, 08 de julho 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

Serviço de Transporte Terrestre de Pacientes Adultos em UTI Móvel e Ambulância de Suporte Básico de
Vida para o Hospital Campanha de Minas Gerais, conforme Padronização de Materiais elaborada pela
equipe técnica do Hospital da Polícia Militar e e aprovada pela Diretoria Técnica do Hospital de
Campanha de MG (14357085).

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 91

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

     6. Prazo para entrega / execução mediante acinamento, a partir do recebimento da Nota de Empenho.

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

     8. Disponibilidade Orçamentária
(Dotação)

1251.10.302.026.1078.0001.339039.17.0.95.1
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.

 
WESLEI RODRIGUES SANTOS, 2º TEN PM

Nº 125.113-1
 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, Major PM
ORDENADOR DE DESPESAS

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Weslei Rodrigues Santos, Servidor, em
08/07/2020, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
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do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 08/07/2020, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16617655 e o código CRC 8270458F.

Referência: Processo nº 1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 16617655
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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 Nº 16/2020 – CAA/HC/DAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO

HOSPITAL DE CAMPANHA DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

Como é de conhecimento público, o Brasil e o estado de Minas Gerais vêm adotando medidas
para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do Coronavírus, responsável pelo surto de COVID-
19.

Neste contexto, o Governo do Estado designou a Comissão Conjunta nº 09/2020 com a finalidade
de instalar o Hospital de Campanha do Governo do Estado de Minas Gerais, a funcionar nas
dependências do Expominas, situado à Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte/MG.

A construção do hospital tem por objetivo aumentar a capacidade de operação do sistema de
saúde pública do Estado, especialmente na RMBH que é mais populosa, incrementando-a em
768 leitos, sendo 740 de enfermaria e 28 de estabilização, considerando a hipótese de colapso
da rede pré-existente ante ao aumento exponencial do número de pacientes.

Destarte, para viabilizar o funcionamento do Hospital de Campanha, vários serviços
imprescindíveis precisarão ser contratados, com a maior urgência possível, de modo a evitar que
pacientes fiquem sem atendimento em caso de grave comprometimento dos estabelecimentos de
saúde existentes, podendo haver consequências graves, inclusive perda evitável de vidas.

A prestação de serviços especializados de Transporte de Pacientes em UTI Móvel ambulâncias
tipo D e tipo B se justifica em razão do Hospital de Campanha de Minas Gerais/HC não possuir
em sua estrutura os recursos humanos e materiais aptos à execução dos serviços objeto desta
contratação, que será externo e de natureza continuada, circunstância imprescindível  para manter
a assistência à saúde dos usuários do hospital.

Um dos serviços indispensáveis à operação do Hospital de Campanha é o de transporte de
pacientes, vez que as normas de saúde nacionais e internacionais exigem padrões a serem
observados, com vistas a preservação da vida, aliviar o sofrimento, promover a saúde e melhorar
a qualidade e a eficácia do tratamento emergencial.

2. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de Transporte
Terrestre de Pacientes adultos, através de UTI Móvel (Tipo D) e Ambulância de Suporte Básico
(tipo B) na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, por valor fixo quando a distância
máxima for de até 40 km, a partir do Hospital de Campanha de Minas Gerais, em conformidade
com as normas da Vigilância Sanitária e legislações de saúde pertinentes à prestação do serviço,
visando a prevenção e o controle da disseminação de microrganismos nos serviços de saúde,
especialmente os multirresistentes.

Compõe o escopo da presente contratação, a prestação de serviços continuados de transporte de
paciente, através de ambulância tipo B, considerando a necessidade de transporte de pacientes
que não apresentem risco de vida para atendimento em especialidades diversas, bem como
realização de procedimentos, diagnósticos e intervenções que se encontram fora da unidade de
origem e tipo D para pacientes que tenham evoluído o quadro de saúde, do hospital de
campanha para unidade CTI/UTI.

A prestação do serviço inclui veiculo apropriado, paramentado e profissionais conforme normas
de saúde vigentes, com disponibilidade de chegada rápida na sede do Hospital de Campanha do
Governo do Estado de Minas Gerais, instalado nas dependências do Expominas, situado à Av.
Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte/MG, conforme as especificações e detalhamentos
contidos neste termo de referência e seus respectivos Anexos.

2.1. Código Siad: 60500 e 60380

2.2. Quantidade: conforme planilha anexa.

3. DA PROPOSTA COMERCIAL

3.1. Para a elaboração da proposta comercial, o proponente deverá informar:

a) qual o tempo necessário para implantação do serviço;
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b) descrição clara dos serviços, incluindo detalhamento de processo e recursos humanos;

c) informação referente a infraestrutura adequada para atender às condições de forma ininterrupta
nos quesitos: equipamentos (numero, manutenção/qualificação/validação) insumos diversos,
metodologia/processos, recursos humanos habilitados (comprovação de treinamentos) horários
de funcionamento, cumprimento de prazos, documentação disponível e metodologia de
rastreabilidade;

d) descrições dos testes de segurança: metodologia e periodicidade;

e) planilha  de preços com valor unitário e total, incluindo taxas, impostos e/ou
encargos, observando os quantitativos constantes dos anexos a este termo.

f) O valor a ser apresentado devera considerar o maior deságio sobre a tabela de referência
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) praticada pelo IPSM
http://www.ipsm.mg.gov.br/servico.asp?serv_ref=cont04.

CÓD.
SISAU

CÓD.
CBHPM  HON TOTAL

38020009  Transporte terrestre – RMBH   

38020017 ***
Remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre inter-hospitalar - no
Município de Belo Horizonte e municípios pertencentes à Região Metropolitana de Belo
Horizonte com distância de até 40 Km da Capital.

838,80 838,80

38020033 *** Remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel inter-hospitalar - intermunicipal
(municípios com distância acima de 40 Km de Belo Horizonte) e interestadual por Km.. 12,28 12,28

38020050 ***
Remoção de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre
inter-hospitalar -no Município de Belo Horizonte e municípios pertencentes à Região
Metropolitana de Belo Horizonte com distância de até 40 Km da Capital.

147,00 147,00

38020068 ***
Remoção de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre
inter-hospitalar - intermunicipal (municípios com distância acima de 40 Km de Belo
Horizonte) e interestadual, por Km.

5,22 5,22

3.2 Toda comunicação relacionada ao Termo de Referência, bem como os orçamentos devem ser
enviados para o e-mail: caahc2020@gmail.com e/ou caa_hc@pmmg.mg.gov.br.

4. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. O funcionamento do Hospital de Campanha se dará de forma gradual, conforme a
necessidade de abertura de leitos, razão pela qual a empresa contratada deve reconhecer que a
execução do contrato se dará apenas nos quantitativos necessários, por ordem expressa do
CONTRATANTE, desonerando esta ultima de qualquer compromisso de um valor mínimo a ser
executado.

4.2 As características dos veículos de transporte disponibilizados devem seguir os padrões
estabelecidos nas normas vigentes, dentre as quais, a Resolução CFM 1672/2003, conforme
descrição básica no Anexo I.

4.3 A CONTRATADA deverá agendar reunião com representante da CONTRATANTE em ate 01
(um) dia útil após assinatura do contrato para definição dos detalhes sobre a operacionalização
dos serviços.

4.4 Os serviços deverão ser prestados 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, incluindo
finais de semana e feriados, na Av. Amazonas, 6200, bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG.

4.5 Os serviços serão executados mediante acionamento a partir das dependências da
CONTRATADA, após recebimento da nota de empenho/autorização de fornecimento emitida pela
autoridade responsável, regido por rotinas instruídas pela CONTRATANTE e experiencia da
CONTRATADA na execução das atividades, adotando-se os procedimentos vigentes, dentre os
quais, nas Portarias 55/1999/MS, 2048/2002/MS e Resoluções CFM 1671, 1672/2003 e COFEN
588/2018, assegurados os cuidados indicados pela Organização Mundial de Saúde.

I Os transportes inter-hospitalar refere-se à transferência de pacientes entre unidades não
hospitalares ou hospitalares de atendimento as urgências e emergências, unidades de
diagnostico, terapêutica ou outras unidades de saúde que funcionem como bases de
estabilização para pacientes graves, de caráter público e tem como principais finalidades:
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a) A transferência de pacientes de serviços de saúde de menor complexidade para serviços de
referência de maior complexidade, seja para elucidação diagnóstica, internação clínica,
intervenção cirúrgica necessária ou em unidade de terapia intensiva, sempre que as condições
locais de atendimento combinadas à avaliação clínica de cada paciente assim exigirem;

b) A transferência de pacientes de centros de referência de maior complexidade para unidades de
menor complexidade, seja para elucidação diagnóstica, internação clínica,
intervenção cirúrgica necessária ou em unidade de terapia intensiva, para conclusão do
tratamento, sempre que a condição clínica do paciente e a estrutura da unidade de menor
complexidade assim o permitirem, com o objetivo de agilizar a utilização dos recursos
especializados na assistência aos pacientes mais graves e/ou complexos.

4.6 Disponibilizar veículos, equipamentos e profissionais especializados e de acordo com os
órgãos que regulamentam suas profissões.

4.7 Transportar os pacientes com o devido cuidado, a fim de não causar danos ou maiores riscos
à saúde desses.

4.8 Responsabilizar pela não violação do sigilo de documentos e assuntos pertinentes à
CONTRATANTE, colocados ao alcance dos empregados da CONTRATADA.

4.9 A distância percorrida será contabilizada a partir do Hospital de origem para o qual houver
acionamento.

4.10 O regime de execução dos serviços é empreitada por preço unitário, porque apesar da
estimativa de quantitativos, o serviço é prestado sob demanda e necessita de medições mensais
da quantia executada.

4.11 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os funcionários da
CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

4.12 Os serviços em execução devem ser acompanhados por profissional qualificado, com
identificação correspondente no Conselho Regional da categoria.

4.13 O funcionário deverá estar devidamente paramentado com uso dos EPI’s (touca descartável,
máscara PFF2, sapato de segurança com biqueira, roupa impermeável, luvas de borracha
cobrindo os braços, luvas de látex e óculos de proteção preconizados)

5. DAS OBRIGAÇÕES

5.1. DA CONTRATANTE

5.1.1. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
empresa contratada.

5.1.2 Proporcionar as condições, a seu cargo, para que a empresa contratada possa cumprir as
obrigações pactuadas.

5.1.3 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, registrar e notificar oficialmente à
empresa contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, fixando prazo para
a sua correção.

5.1.4 Assegurar o livre acesso dos profissionais da empresa contratada, quando devidamente
identificados, à Unidade de Tratamento de Saúde em que deva executar suas tarefas.

5.1.5 Atestar a execução do serviço objeto do contrato e realizar o pagamento decorrente, nos
termos estabelecidos, desde que cumpridas pela empresa contratada todas as formalidades e
exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

5.1.6 Designar servidor(es) para acompanhar a fiscalização do contrato.

5.1.7 Efetuar inspeções diárias em todas as ambulâncias que prestam o serviço, registrando
através de relatórios diários, devidamente datados e assinados pelo fiscal designado pela
CONTRATANTE, todas as intercorrências apresentadas durante a referida inspeção.

5.2 DA CONTRATADA

5.2.1 Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, todo acontecimento entendido como irregular e
que possa dificultar ou impedir a prestação de serviço no prazo fixado neste Termo.

5.2.2 Fornecer uniformes e EPI’s aos seus funcionários, sem ônus a CONTRATANTE sempre que
necessário, garantindo boa apresentação e segurança. A fiscalização da utilização efetiva dos
EPI’s caberá à Contratada.

5.2.3 Os motoristas devem ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria adequada ou
superior, para condução de ambulâncias de grande porte. Demais profissionais deverão possuir
registro vigente nos respectivos conselhos de classe observando a legislação vigente.
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5.2.4 Atribuições dos profissionais da Assistência: executar as atividades pertinentes a categoria
durante o transporte com segurança, obedecendo à legislação pertinente dos seus respectivos
conselhos de classe.

5.2.5 Oferecer condições seguras de transporte aos pacientes obesos em macas apropriadas,
para suportar peso de até 200 Kg ou mais se necessário.

5.2.6 Manter seus veículos em perfeito estado de conservação e mecânica a fim de evitar defeitos
que impossibilitem a prestação do serviço de remoção.

5.2.7 Substituir, no prazo de até 120 minutos, a partir da detecção do problema, todos os veículos
que venham a apresentar, durante o serviço, algum defeito elétrico, mecânico ou outro qualquer
que o impossibilite de prestar as atividades para o qual foi destinado, não podendo haver
descontinuidade na prestação dos serviços.

5.2.8 Na hipótese de não haver veículos disponíveis para suprir todos os veículos que
apresentarem defeitos, a empresa deverá contratar serviços de outros fornecedores, às suas
expensas, visando garantir a continuidade do atendimento com o mesmo padrão exigido a ela.

5.2.9 As despesas com Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre -
DPVAT, Imposto de Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e taxas de licenciamento, a
manutenção e o custeio das manutenções preventivas e corretivas, o abastecimento e custeio de
combustível de todos os veículos, despesas com pedágios e eventuais multas de trânsito, serão
de inteira responsabilidade da empresa, não cabendo ônus a CONTRATANTE, exceto o
pagamento mensal pelo serviço realizado.

5.2.10 Substituir os veículos que, por ventura, apresentarem desgaste ou má conservação, por
similares ou superiores.

5.2.11 As apólices referente aos seguros DPVAT, de cobertura do veículo, de danos pessoais e
de terceiros devem espelhar a realidade do mercado e suas respectivas cópias deverão ser
entregues a CONTRATANTE quando da assinatura do contrato.

5.2.11.1 Todos os veículos deverão estar segurados em valores expressivos e realistas contra
danos pessoais e a terceiros e suas respectivas apólices de seguro disponíveis para verificação
prévia do CONTRATANTE quando da assinatura do contrato.

5.2.12 Os equipamentos, assim como os materiais de consumo e medicamentos das
ambulâncias, deverão ser repostos, sempre que necessário observando a legislação vigente, com
ônus para a CONTRATADA, não cabendo utilização das Unidades do HGIP nem para
esterilização de materiais reutilizáveis.

5.2.13 Responder civil e criminalmente por quaisquer danos que venham a ser causados ao
contratante ou a terceiros, por seus empregados ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo,
omissão ou negligência no exercício de suas tarefas relativas à prestação dos serviços, objeto
deste Termo de Referência, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da
fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE.

5.2.14 Executar os serviços de acordo com as quantidades e exigências estabelecidas neste
Termo de Referência dentro do prazo estabelecido.

5.2.15 Indicar preposto com poderes para decidir e/ou atender a qualquer solicitação
da CONTRATANTE referente à boa execução dos serviços.

5.2.16 Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de
48 horas falhas técnicas/operacionais e de sistema que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da sua execução, excetuando os problemas descritos no subitem
5.2.7 cujo prazo permanece o nele descrito.

5.2.17 Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, imagens e documentos
que a ela venham a ser confiados ou que venha ter acesso em razão da execução do objeto deste
Termo de Referência, não podendo, sob qualquer pretexto, revela-los, reproduzi-los ou deles dar
conhecimento a terceiros.

5.2.18 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como, encargos
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, taxas, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia, tributos federais, estaduais e municipais e qualquer outro encargo ou ônus, incidente
sobre a prestação dos serviços ou dela decorrentes e quaisquer outras despesas que incidam ou
venham a incidir sobre a execução do objeto do Contrato.

5.2.19 Comunicar, imediatamente e formalmente, quaisquer irregularidades que possam
comprometer a execução dos serviços prestados, o alcance dos níveis de serviços ou o bom
andamento das atividades bem como prestar todos os esclarecimentos quando solicitados
pela CONTRATANTE.

5.2.20 Efetuar as manutenções preventivas e corretivas previstas para os veículos e para os
equipamentos médicos- hospitalares neles instalados, periodicamente, devendo as cópias de
todos os check-lists destas manutenções bem como as cópias dos respectivos certificados de
calibração dos equipamentos médicos- hospitalares serem apresentados a CONTRATANTE.
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5.2.21 Fornecer a CONTRATANTE, quando da assinatura do Contrato, cópias do(s) laudo(s) de
esterilização dos equipamentos e materiais médicos-hospitalares disponibilizados nos veículos
especificados nesse Termo de Referência, determinando os parâmetros utilizados em cada
esterilização, para, além da verificação prévia, serem arquivados e apresentados aos órgãos de
Vigilância Sanitária, quando assim exigidos a CONTRATANTE.

5.2.22 Fornecer a CONTRATANTE, quando da assinatura do contrato, o Alvará de Autorização
Sanitária dos veículos (ambulâncias Tipo B e D) conforme disposto na Lei Municipal nº 7031/1996
e alterações de 13/01/1996.

5.2.23 Fornecer mensalmente relatórios das remoções realizadas divididas por perímetros
constando quantidades e valores e fichas individualizadas para os atendimentos.

5.2.24 Manter durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação técnica apresentadas quando da assinatura do
mesmo.

5.2.25 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou reduções nos serviços
objeto deste Termo de Referência por necessidade ou conveniência administrativas, devidamente
justificadas, a critério exclusivo do contratante, observados os limites fixados no artigo 65, § 1º da
Lei Federal nº 8666/1993, e o disposto no artigo 65, § 2º inciso 2 do mesmo diploma legal no
caso de supressão decorrente de acordo entre as partes.

5.2.26 Utilizar profissionais habilitados e capacitados conforme as exigências mínimas contidas
no Regulamento Técnico da Portaria MS n. 2.048/02 e suas alterações, de 12/11/2002.

5.2.27 Todos os profissionais disponibilizados deverão possuir vínculo empregatício ou contrato
de prestação de serviço com a empresa contratada, sendo que a documentação comprovando a
capacitação exigida para cada um deles, e, no caso dos profissionais de enfermagem e médico,
o devido registro profissional em vigor junto ao Conselho Regional competente, deverão ser
apresentados a CONTRATANTE quando da assinatura do contrato.

5.2.28 Manter os veículos licenciados em nome da empresa contratada e com a documentação
totalmente regularizada, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.503, de 23/09/97, e suas
alterações (Código de Trânsito Brasileiro).

5.2.29 A cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de cada um dos
veículos utilizados na prestação do serviço deverá ser entregue a CONTRATANTE quando da
assinatura do contrato.

5.2.30 Arcar com todas as despesas decorrentes da operação e manutenção da frota de veículos,
tais como as despesas de pessoal, combustíveis, óleos e lubrificantes e a manutenção relativa à
limpeza dos veículos, consertos, reparos, substituição de peças, aquisição de materiais,
medicamentos e equipamentos médico-hospitalares necessários à boa prestação dos serviços,
além de substituição dos mesmos sempre que necessário, sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE.

5.2.31 Apresentar metodologia de trabalho descrita através de Procedimento Operacional Padrão
(POP) de todas as atividades pertinentes à desinfecção e esterilização de veículos de transporte
dos pacientes, que deverá ser aprovada pelo setor responsável do HOSPITAL e seguir as normas
descritas no Manual de Limpeza e Desinfecção Hospitalar, normas da ANVISA.

5.2.32 Apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)
aprovado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ou SLU (Superintendência de
Limpeza Urbana) ou de comprovante de encaminhamento do plano aos dois órgãos.

5.2.33 Arcar com as despesas e a correta destinação dos resíduos sólidos oriundos da prestação
do serviço, conforme legislação vigente.

5.2.34 Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes sem que haja
prejuízo para nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a Legislação vigente e aplicável à
espécie.

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 Na data agendada a empresa devera apresentar os serviços executados perante a CPARM
designada pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:

6.1.1 Recebimento provisório: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e
do presente Termo de Referência e da proposta respectiva, a CONTRATANTE receberá o
OBJETO para verificação de especificações, quantidade, validade, prazos, preços e outros dados
pertinentes à prestação do serviço. Encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela
CONTRATADA, ou, aprovando, receberá provisoriamente os serviços, mediante recibo;

6.1.2 Recebimento definitivo: após recebimento provisório, estando o objeto nos exatos termos
contrato administrativo, será efetivado o recebimento definitivo, mediante expedição de termo
circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas em vigor.
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6.2 Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o fiscal reduzirá a termo os fatos
ocorridos e encaminhará ao Ordenador de Despesa para aplicação das sanções pertinentes.

6.3 Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de
pagamento serão suspensos e o fornecimento considerado em atraso, sujeitando-a a aplicação
das sanções estabelecidas na Lei e no Termo de Referência.

7. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

7.1 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."

7.1.1 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.”

7.2 Pode-se caracterizar a situação atual como situação de emergência com necessidade de
pronto atendimento ou enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos, com risco de 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.

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

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com as
especificações do objeto.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações orçamentárias
abaixo, com recursos oriundos do Tesouro Estadual, neste exercício financeiro:

- 1251.10.302.026.1078.0001.339039.17.95.2.0.

10. DAS COTAÇÕES DE PREÇOS

10.1 Foram realizadas cotações de preços para comprovação de preço de mercado.

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

11.1 Comprovação de aptidão para executar o serviço, compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da contratação através da apresentação de no mínimo 01 (um)
atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto, de forma a comprovar sua
similaridade e complexidade técnica igual ou superior, qualidade do serviço, do atendimento,
cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento.

11.2 Comprovante de registro no Conselho Regional competente da CONTRATADA e de
seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), com prazo de validade em vigor, formação na área-fim,
devidamente habilitado e capacitado para supervisionar e garantir a execução dos serviços dentro
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das normas estabelecidas pela legislação vigente.

11.3 Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da CONTRATADA,
expedido pelo órgão de vigilância sanitária competente do Estado ou Município ou Distrito
Federal, para desempenhar a atividade pertinente ao objeto deste Termo de Referência.

11.4 .Apresentar as declarações exigidas,  cujas sugestões de modelo seguem anexas a este
Termo de Referência.

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será exercida por servidor ou
comissão de servidores designado pela CONTRATANTE ou comunicado formalmente pela
Administração, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do objeto, em conformidade com o
previsto neste Termo de Referência e seus anexos, que farão parte do respectivo contrato.

12.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições de natureza
técnica, ou aquelas provenientes de vício redibitório e, na ocorrência deste, não implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

12.3 A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço recebido, se
considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
CONTRATADA e em desacordo com este Termo de Referência.

12.4 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.

13. DA VIGÊNCIA E REAJUSTE

13.1 O prazo da contratação dos serviços será de 03 (três) meses, a partir da publicação do
contrato, em caráter contínuo, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública provocada pela COVID-19, na forma do art. 4-H da Lei Nacional nº 13.979, de 20 de
fevereiro de 2020.

13.2 O contrato poderá ser reajustado monetariamente, mediante justificativa e solicitação formal
da empresa, com base no IPCA, observando o interregno mínimo de 12 meses, 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.

14. DA VISITA TÉCNICA

14.1 A potencial CONTRATADA poderá realizar visita às instalações do Hospital de onde serão
transportados os pacientes, acompanhado por servidor designado para esse fim, para o correto
dimensionamento e elaboração de sua proposta, conhecimento de todas as informações,
condições locais e peculiaridades dos serviços a serem cumpridos, comprovando sua realização
por meio da apresentação de Atestado em anexo.

14.2 Caso opte por não realizar a visita técnica, poderá ser apresentada declaração da potencial
CONTRATADA de que conhece as condições locais, na forma dos anexos deste Termo, com
pleno conhecimento das características e especificidades inerentes à natureza do objeto,
assumindo total responsabilidade por essa decisão e que não utilizará desse opção para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a
CONTRATANTE.

14.3 A empresa não poderá alegar posteriormente desconhecimento de qualquer fato relativo às
condições do local de execução dos serviços, podendo incorrer em sanções administrativas
previstas no contrato, em consonância com a Lei 8.666/93.

14.4 O horário das visitas será agendado através dos telefones (31) 2123-1098, de segunda a
sexta-feira, das 08:30 às 17:00 horas, em dias úteis. As visitas deverão ocorrer preferencialmente
em dias úteis, conforme o agendamento realizado. Em face da urgência, a visitação deverá
ocorrer no prazo máximo de 2 dias úteis do recebimento do presente termo de referência.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do Centro de
Serviços Compartilhados (CSC-PM), mensalmente, de acordo com as comprovações nas notas
fiscais que deverão ser apresentadas, até 30 dias do mês subsequente, acompanhados dos
documentos fiscais, através do banco, agência e conta bancária indicada pela CONTRATADA em
sua proposta ou na Nota Fiscal, ficando condicionado o pagamento a partir do recebimento
definitivo, pela Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM) da
Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). 

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

16. DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1 A contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, dentre as modalidades de garantias previstas no art. 56 da Lei federal nº 8.666/93, no
prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da assinatura do contrato.

Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
Seguro-garantia;
Fiança bancária.

16.2 O prazo de tratado no item anterior, poderá ser prorrogado, por igual período, caso a
CONTRATADA solicite à CONTRANTE a prorrogação, mediante justificativa plausível acerca dos
motivos que a impedem de a entregar a garantia contratual no prazo definido, que poderá ser
aceita ou não pelo Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha, situado à Avenida
Amazonas, 6.455, bairro Gameleira, que tem como contato telefônico (31)2123-1098.

16.3 O atraso superior aos prazos definidos anteriormente, no que se refere à entrega da garantia
contratual pela CONTRATADA, estará a CONTRATANTE autorizada a rescindir o contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

16.4 A garantia deverá ter seu prazo de validade de 60 (sessenta) dias após o término da
vigência contratual.

16.5 Na hipótese de prorrogação ou aditamento do contrato, a CONTRATADA deverá renovar a
garantia em igual forma e condições da anteriormente prestada. No caso de alteração do valor do
contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou
renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

16.6 A garantia prevista somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra
até o fim do primeiro mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada
para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e
relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria, bem como irá garantir quaisquer
outras obrigações, sejam ela tributárias, previdenciárias, ou qualquer outra que apresente risco ou
obrigações pecuniárias que decorram direta ou indiretamente da presente contratação.

16.7 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.7.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

16.7.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

16.7.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

16.7.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16.8 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

16.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de
10 (dez) dias corridos, contados da data em que for notificada.

17. DAS ALTERAÇÕES

17.1 O contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde
que devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente.

17.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no art. 4º-I da Lei Federal 13.979/2020.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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18.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado
na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do
Decreto Estadual no 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal no
8.666/93, a saber:

18.1.1 ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

18.1.2 MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes
percentuais:

18.1.2.1 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
serviço realizado com atraso;

18.1.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias.

18.1.3 MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do serviço não realizado, ou realizado fora das especificações contratadas;

18.1.4 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

18.1.5 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

18.2 As sanções de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos
de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

18.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme
disposto no § 4o, do art. 38, do Decreto Estadual no 45.902/12.

18.4 O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão
Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo
Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla
defesa e do contraditório.

18.5 O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir da
constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo
DAE com o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.

18.5.1 Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por
ocasião da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais
pagamentos ainda não efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.

18.5.2 O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

18.6 Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.

18.6.1 Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos
meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações civis,
ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes;

18.7 A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das
obrigações assumidas.

18.8 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.

19. ANEXOS AO TERMO DE REFERÊNCIA

19.1 ANEXO I - Especificações Técnicas das Ambulâncias, Estrutura da Central e Execução do
serviço;

19.2 ANEXO II - Estimativa de Transporte de Pacientes

19.3 ANEXO III - Modelo de Proposta Comercial;
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19.4 ANEXO IV - Modelo de Declarações;

19.5 ANEXO V - Modelo de Atestado de Visita Técnica;

19.6 ANEXO VI - Modelo de Renúncia a Visita Técnica.

 

Belo Horizonte, 18 de maio de 2020.

 

Atualizado em 19/05/2020.

Documento assinado eletronicamente por Weslei Rodrigues Santos, Servidor, em
08/07/2020, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 08/07/2020, às 14:50, 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
14383054 e o código CRC 3AE16910.

Referência: Processo nº 1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 14383054
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS, ESTRUTURA MÍNIMA DA
CENTRAL E EXECUÇÃO DO SERVIÇO

1. UTI MÓVEL

1.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS REFERENTE AO ITEM

1.1.1 TIPO D – Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes
de alto risco em emergências pre-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados
médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função, quais sejam:
Sinalizador óptico e acústico; equipamento de radiocomunicação  fixo e móvel; maca com rodas e articulada;
dois suportes de soro; cadeira de rodas dobrável; instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item
anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas  horas);
respirador  mecânico  de  transporte;  oxímetro  não-invasivo  portátil;  monitor  cardioversor  com  bateria  e
instalação  elétrica disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com
marca-passo externo não-invasivo); bomba de infusão com bateria e equipo; maleta de vias aéreas contendo:
máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos; cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas;
cateteres nasais; seringa de 20ml; ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório; sondas para aspiração
traqueal de vários tamanhos; luvas de procedimentos; máscara para ressuscitador adulto/infantil; lidocaína
geleia  e “spray”; cadarços para fixação de cânula; laringoscópio  infantil/adulto  com conjunto  de  lâminas;
estetoscópio; esfigmomanômetro adulto/infantil; cânulas orofaríngeas adulto/infantil; fios-guia para intubação;
pinça de Magyll; bisturi descartável; cânulas para traqueostomia; material para cricotiroidostomia; conjunto de
drenagem torácica; maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço; luvas estéreis; recipiente de
algodão  com anti  séptico; pacotes de gaze estéril; esparadrapo; material para punção de vários tamanhos
incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea; garrote; equipos de macro e
microgotas; cateteres específicos para dissecção de veias,  tamanho adulto/infantil;  tesoura,  pinça de Kocher;
cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de vários tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de infusão de 3
vias; frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado; caixa completa de pequena cirurgia; maleta de
parto como descrito nos itens anteriores; sondas vesicais; coletores de urina; protetores para eviscerados ou
queimados; espátulas de madeira; sondas nasogástricas; eletrodos descartáveis; equipo para drogas
fotossensíveis; equipo para bombas de  infusão;  circuito  de  respirador  estéril  de  reserva;  equipamentos  de
proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais; cobertor ou filme metálico para conservação do
calor  do  corpo;  campo  cirúrgico fenestrado; almotolias com anti-séptico; conjunto de colares cervicais;
prancha longa para imobilização da coluna.

1.2 MEDICAMENTOS DAS UTI – Medicamentos obrigatórios que deverão constar nas UTI:

a) Lidocaína sem vasoconstritor; adrenalina; epinefrina; dopamina; aminofilina; dobutamina; glicose 50%;
hidrocortisona; Soro glicosado 5%; fisiológico 0,9%; ringer lactato;

b) Psicotrópicos: hidantoína; meperidina; diazepan; midazolan;

c) Medicamento para analgesia e anestesia: fentanil; ketalar; quelicin;

d)  Outros:  água  destilada;  metoclopramida;  dipirona;  hioscina;  dinitrato  de  isossorbitol;  furosemida;
amiodarona; lanatosideo C.

1.3 PESSOAL RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO: 03 (três) profissionais, sendo 01 (um) motorista, 01 (um)
enfermeiro e um médico,  devidamente capacitados de acordo com a Portaria  nº  2048/GM – MS, de 05 de
Novembro 2002.
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1.4 ESTRUTURA MÍNIMA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA EMPRESA

1.4.1  Deverá  ter  Central  de  Atendimento  Telefônica  com  gravação  das  chamadas,  em  funcionamento
ininterrupto, ou seja, 24 horas por dia, sete dias por semana, que deverá ser de tecnologia compatível com as
características, quantidades e prazos do objeto da licitação, não devendo ocorrer casos de linha ocupada ou
sistema de atendimento automático, sendo os equipamentos objeto de vistoria técnica por parte de Comissão do
HC nomeada para este fim específico. Poderá ser realizada diligência para comprovação que a empresa possua a
Central de Atendimento Telefônico;

1.4.2 Ter  em sua  Central  de  Atendimento,  profissionais  de  nível  básico,  habilitados  a  prestar  atendimento
telefônico às solicitações e prestar informações gerais.

1.4.3 Ter em sua Central de Atendimento profissional médico triador privado, sujeito à vistoria e que se
responsabilize pelo desencadeamento do atendimento e acompanhamento do mesmo.

1.4.4  Comprovar a existência de Profissionais na área de saúde, devidamente registrados nos conselhos
profissionais habilitados para as remoções em UTI móvel, com visto da Região onde exercerá suas atividades
técnicas, integrando a equipe, tais como, Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Emergências Médicas
e Condutores de Veículos de Urgência.

1.4.5 Comprovar e a apresentar toda a documentação em dia de licenciamento, IPVA/DPVAT, Apólice de Seguro
e/ou  leasing  das  viaturas  utilizadas  para  remoções  de  pacientes  em  UTI  móvel,  especificando  as  suas
características e os equipamentos de que dispõem.

1.4.6 Todas as exigências referentes à estrutura, bem como especificações técnicas dos serviços descritos acima
deverão ser verificadas na licitação, antes da assinatura do contrato.

1.5 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA O ITEM

1.5.1 As condições de execução dos serviços são as previstas no Termo de Referência e na Portaria nº 2048/GM
– MS, de 05 de Novembro 2002 (Regula o conceito geral, os princípios e as diretrizes da Regulação  Médica das
Urgências), Resolução 1671 de 29 de Julho de 2003, do Conselho Federal de Medicina (Dispõe sobre a
regulamentação do atendimento pré-hospitalar e dá outras providências) e Resolução nº 1672 de 09 de julho de
2003, do Conselho Federal de Medicina (Dispõe sobre o transporte inter-hospitalar de pacientes e dá outras
providências) e que os veículos para atendimento a emergências médicas e resgate estejam de acordo com a
ABNT NBR 14561:2000

1.5.2 Todas as remoções deverão ser inter-hospitalares, ou seja, a execução do serviço será compreendida no
intervalo entre o recebimento do paciente pela equipe médica da Prestadora de Serviço na origem e a entrega do
mesmo à equipe médica responsável pelo atendimento na unidade hospitalar de destino. Em todos os casos a
origem e destino serão repassados obrigatoriamente pela Comissão responsável no HC ad região, sob orientação
médica.

1.5.3 Na prestação do serviço, inclusive para efeitos de pagamento, à distância percorrida nos transportes dentro
do município e os intermunicipais será aquela que corresponda à distância mais curta em rodovia asfaltada entre
a origem e o destino.

1.5.4 Nos transportes dentro do município e intermunicipais, o atendimento das chamadas utilizará como ponto
de partida a origem do paciente e o de chegada à unidade hospitalar receptora,  com percurso superior a 40 km,
deverão ser repassados obrigatoriamente à  Comissão  responsável do HC,  sob orientação
técnica/administrativa, com a quilometragem considerada para fins de faturamento devendo ser levado em conta
a total percorrida entre a origem e o destino (ida e volta).
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1.5.5 Para fins de faturamento deverá ser considerado o total da KM percorrida, devendo ser considerado a
quilometragem total percorrida entre a origem e o destino (ida e volta).

1.5.6 O prazo para saída da UTI móvel (Tipo D), nos transportes dentro do município e intermunicipais será de
imediato até no máximo 01 (uma) hora, contados a partir da chamada autorizando o serviço e confirmação da
existência de vaga no destino.

1.5.7 Não será admitida alegação de impossibilidade de atendimento de chamadas sobre qualquer pretexto,
ainda que superveniente, ficando sob expensas da prestadora de serviço quaisquer  custos  sobre  ações
extraordinárias demandadas para executar o atendimento, salvo a remuneração devida pelo contrato oriundo
desta licitação.

1.5.8  A chamada  de  autorização  para  realização  do  serviço  será  efetuada  obrigatoriamente  pela  Comissão
responsável do HC, sob orientação médica.

1.5.9 Todas  as  remoções  deverão  ser  acompanhadas  de  ficha  de  atendimento  constando  condições  iniciais,
evolução e intercorrências no transporte, medidas adotadas e condições de entrega do paciente na unidade de
destino, sendo assinada pelo médico responsável pelo transporte e obrigatoriamente pelo médico receptor da
unidade de destino. As fichas de atendimento deverão ser encaminhadas, devidamente assinadas, à Comissão
responsável do HC, para registro da ocorrência e poder-se proceder à certificação da nota fiscal.
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2. AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO DE VIDA

2.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS REFERENTES AO ITEM

2.1.1 TIPO B – Ambulância de Suporte Básico - veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes
com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não
classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de
destino. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função, quais sejam: Sinalizador óptico
e acústico; equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte para soro;
instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com
dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio
e c –  aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de
oxigênio portátil com válvula; maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador
manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta
romba,  esparadrapo,  esfigmomanômetro  adulto/infantil,  ataduras  de  15  cm,  compressas  cirúrgicas  estéreis,
pacotes de gaze estéril,  protetores para queimados ou eviscerados,  cateteres para oxigenação e aspiração de
vários tamanhos; maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do
cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gazes estéreis, braceletes de
identificação; suporte para soro; prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de
membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico e ringer lactato;
bandagens triangulares;  cobertores;  coletes  refletivos para a  tripulação; lanterna de mão; óculos,  máscaras e
aventais de proteção e maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços. As ambulâncias
de  suporte  básico que realizam também ações de salvamento deverão conter o material mínimo para
salvamento terrestre, aquático e em alturas, maleta de ferramentas e extintor de pó químico seco de 0,8 Kg,
fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas, devendo contar, ainda com compartimento isolado para a
sua guarda, garantindo um salão de atendimento às vítimas de, no mínimo, 8 metros cúbicos.

2.2 PESSOAL RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO: 02 (dois) profissionais, sendo 01 (um) motorista e 01
(um) técnico em enfermagem, devidamente capacitado de acordo com a Portaria nº 2048/GM – MS, de 05 de
novembro 2002.

2.3 ESTRUTURA MÍNIMA EXIGIDA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA EMPRESA

2.3.1  Deverá  ter  Central  de  Atendimento  Telefônico  com  gravação  das  chamadas,  em  funcionamento
ininterrupto, ou seja, 24 horas por dia, sete dias por semana, que deverá ser de tecnologia compatível com as
características, quantidades e prazos do objeto da contratação, não devendo ocorrer casos de linha ocupada ou
sistema de atendimento automático, sendo os equipamentos objeto de vistoria técnica por parte de Comissão
responsável do HC nomeada para este fim específico. Poderá ser realizada diligência para comprovação que a
empresa possua a Central de Atendimento Telefônico;

2.3.2 Ter  em sua  Central  de  Atendimento,  profissionais  de  nível  básico,  habilitados  a  prestar  atendimento
telefônico às solicitações e prestar informações gerais.

2.3.3 Ter em sua Central de Atendimento profissional médico triador privado, sujeito à vistoria e que se
responsabilize pelo desencadeamento do atendimento e acompanhamento do mesmo.

2.3.4  Comprovar  a  existência  de  profissionais  na  área  de  saúde,  devidamente  registrados  nos  conselhos
profissionais  habilitados  para  transportes  em  Ambulância  de  Suporte  Básico,  com visto  da  Região onde
exercerá suas atividades técnicas, integrando a equipe, tais como, Médicos, Enfermeiros, Técnicos de
Enfermagem, Emergências Médicas e Condutores de Veículos de Urgência.
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2.3.5 Comprovar e a apresentar toda a documentação em dia de licenciamento, IPVA/DPVAT, Apólice de Seguro
e/ou  leasing  das  viaturas  utilizadas  para  remoções  de  pacientes  em  Ambulância  de  Suporte  Básico,
especificando as suas características e os equipamentos de que dispõem.

2.3.6 Todas as exigências referentes à estrutura, bem como especificações técnicas dos serviços descritos acima
deverão ser verificadas na licitação, antes da assinatura do contrato.

2.4 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE TERRESTRE PARA O ITEM

2.4.1 As condições de execução dos serviços são as previstas no Termo de Referência e na Portaria nº 2048/GM
– MS, de 05 de Novembro 2002 (Regula o conceito geral, os princípios e as diretrizes da Regulação  Médica das
Urgências), Resolução 1671 de 29 de Julho de 2003, do Conselho Federal de Medicina (Dispõe sobre a
regulamentação do atendimento pré-hospitalar e dá outras providências) e Resolução nº 1672 de 09 de julho de
2003, do Conselho Federal de Medicina (Dispõe sobre o transporte inter-hospitalar de pacientes e dá outras
providências)e que os veículos para atendimento a emergências médicas e resgate estejam de acordo com a
ABNT NBR 14561:2000.

2.4.2 Todas as remoções deverão ser inter-hospitalares, ou seja, a execução do serviço será compreendida no
intervalo entre o recebimento do paciente pela equipe médica da Prestadora de Serviço na origem e a entrega do
mesmo à equipe médica responsável pelo atendimento na unidade hospitalar de destino. Em todos os casos a
origem e destino serão repassados obrigatoriamente a Comissão responsável do HC, sob orientação médica.

2.4.3 Na prestação do serviço, inclusive para efeitos de pagamento, à distância percorrida nos transportes dentro
do município e intermunicipais será aquela que corresponda à distância mais curta em rodovia asfaltada entre a
origem e o destino.

2.4.4 Nos t ransportes dent ro  do município e intermunicipais, o atendimento das chamadas utilizará como
ponto de partida a  origem do paciente e o de chegada a unidade receptora, repassados obrigatoriamente pela
Comissão responsável do HC sob orientação médica.

2.4.5 O prazo para saída da Ambulância de Suporte Básico (Tipo B) nos transportes dentro do município e
intermunicipais será de imediato até no máximo 02 (duas) horas, contados a partir da chamada autorizando o
serviço e confirmação da existência de vaga no destino.

2.4.6 Não será admitida alegação de impossibilidade de atendimento de chamadas sob qualquer pretexto,
ainda que superveniente, ficando às expensas da prestadora de serviço quaisquer  custos  sobre  ações
extraordinárias demandadas para executar o atendimento, salvo a remuneração devida pelo contrato oriundo
desta licitação.

2.4.7  A chamada  de  autorização  para  realização  do  serviço  será  efetuada  obrigatoriamente  pela  Comissão
responsável do HC, sob orientação médica.

2.4.8 Todas os transportes  deverão ser  acompanhados de ficha de atendimento constando condições iniciais,
evolução e intercorrências no transporte, medidas adotadas e condições de entrega do paciente na unidade de
destino, sendo assinada pelo médico responsável pelo transporte e obrigatoriamente pelo médico receptor da
unidade de destino.

2.4.9  As fichas de atendimento deverão ser encaminhadas, devidamente assinadas, para a Comissão
responsável do HC, para registro da ocorrência e poder-se proceder à certificação nota fiscal.

Com base na Portaria nº 2048, de 05 de novembro de 2002
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Planilha1

Página 1

ANEXO II - ESTIMATIVA MENSAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES E VALORES

HC

DESCRIÇÃO Leitos Valor Unit. Vlr. Total Mensal OBSERVAÇÕES

Mês 1

38020017
**

10 1,64 24,4 R$ 838,80 R$ 20.466,72

38020050 ** 80 1,64 131,2 R$ 147,00 R$ 19.286,40 ***

Mês 2

38020017
**

28 1,64 119,92 R$ 838,80 R$ 100.588,90

38020050
**

740 1,64 1213,6 R$ 147,00 R$ 178.399,20 ***

Mês 3

38020017
**

28 1,64 119,92 R$ 838,80 R$ 100.588,90

38020050
**

740 1,64 1213,6 R$ 147,00 R$ 217.560,00 ***

CÓDIGO 
SISAU

CÓDIGO 
CBHPM

Média  
Viagem 

Leito/Mês

Projeção 
Mensal

Remoção de pacientes adultos em UTI 
Móvel, ate 40km

A Projeção Mensal considera que 10% dos pacientes 
de enfermaria podem ser transportados para UTI Mater-
Dei

Remoção de pacientes adultos em 
Ambulância Suporte Básico, até 40km

Remoção de pacientes adultos em UTI 
Móvel, ate 40km

A Projeção Mensal considera que 10% dos pacientes de 
enfermaria podem ser transportados para UTI Mater-Dei

Remoção de pacientes adultos em 
Ambulância Suporte Básico, ate 40km

Remoção de pacientes adultos em UTI 
Móvel, até 40km

A Projeção Mensal considera que 10% dos pacientes de 
enfermaria podem ser transportados para UTI Mater-Dei

Remoção de pacientes adultos em 
Ambulância Suporte Básico, ate 40km
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MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social

CNPJ

Endereço

Telefone

Nome do signatário

Identidade do signatário

CPF do signatário

OBJETO

Conforme Termo de Referência

*ITEM
PROJEÇÃO
MENSAL

QTD

VALOR DO
TRANSPOR

TE

TOTAL
ESTIMADO

MENSAL

TOTAL
ESTIMADO

TRIMESTRAL

338020017  -  Remoção  de  pacientes
adultos UTI Móvel até 40km

25 R$ R$
Mês 1 não se

aplica

38020050  –  Remoção  de  pacientes
adultos  Ambulância  Sup;  Bas.  Ate
40km

131 R$ R$
Mês 1 não se

aplica

338020017  -  Remoção  de  pacientes
adultos UTI Móvel até 40km

120 R$ R$ R$

38020050  –  Remoção  de  pacientes
adultos  Ambulância  Sup;  Bas.  Ate
40km

1214 R$ R$ R$

VALOR MÁXIMO ESTIMADO GERAL R$ R$

*Obs: Os itens estão descritos no anexo II

Validade da proposta 60 dias

Observações

I Declaramos que nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer
outros ônus que porventura possam recair  sobre o fornecimento do objeto da
presente  contratação,  os  quais  ficarão  a  cargo  única  e  exclusivamente  da
CONTRATADA.

Dados Bancários Banco Agência Conta

Belo Horizonte, ____ de _______________ de 2020.
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MODELO DE DECLARAÇÕES

(logomarca da empresa)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A  _____________________________________,  CNPJ  _______________,  com  sede  à
_________________________, declara,  sob as penas da lei,  que, até a presente data,  inexistem
fatos  impeditivos  para  sua  habilitação,  no  presente  processo  de  contratação,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data.

Representante Legal da Empresa

(logomarca da empresa)

DECLARAÇÃO DE MENORES

A  ___________________________________,  CNPJ  __________________,  com  sede  à
_____________________ , declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

( )Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, em condição de aprendiz

Local e Data.

................................................................
(representante legal)
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MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

OBJETO:  Contratação de empresa  especializada para  prestação  de  serviços  de Transporte  Terrestre  de
Pacientes adultos, através de UTI Móvel (Tipo D) e Ambulância de Suporte Básico (Tipo B) na cidade de
Belo Horizonte e região metropolitana, por valor fixo quando a distância máxima for de até 40 km, a partir
do Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, sito à Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira – Belo
Horizonte/MG,  conforme  as  especificações  e  detalhamentos  contidos  neste  termo  de  referência  e  seus
respectivos Anexos. 

Atesto  para  os  devidos  fins  que  a  empresa  __________________________________________,  CNPJ
___________________________________  nº________,  situada  à
________________________________________________  enviou  representante  credenciado  a  este
nosocômio,  o(a)  Sr.(a)  _________________________
_________________________________________________________________________  (Nome
Completo, CPF e cargo que ocupa na empresa), a fim de inspecionar o local, atestando plenas condições de
funcionamento e estado de conservação, bem como, coletar informações de todos os dados e elementos que
possam vir a ter influência no valor da proposta a ser apresentada.

Obs.:  A visita técnica deverá ser  previamente agendada através do telefone:  2123-1098,  na CAA-HC, à
Avenida Amazonas, 6455, bairro Gameleira, nos horários 08h30min às 12h00min e 13h00min às 17h00min
em dias úteis, exceto as quartas-feiras que é de 08h30min às 13h00mm.

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 2020.

_____________________________________________________
Centro Administrativo de Apoio/ Hospital Campanha

De acordo:

______________________________________________
(Assinatura do Representante da Empresa)

Documento assinado em 20/05/2020 10:13:31 por WESLEI RODRIGUES SANTOS:03874836673.
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MODELO DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO:

OBJETO:

Declaramos, para os devidos fins, que optamos por não realizar a visita e que temos conhecimento do local
onde serão realizados os serviços conforme objeto do Contrato, responsabilizando-nos pela execução dos
mesmos e pela fiel observância da execução do objeto, de acordo com o termo de referência e especificações
técnicas.

Declaro também a concordância com os quantitativos e demais elementos técnicos e aceito como válida a
situação em que se encontra o local para a realização do objeto desta contratação e cumprimento integral e
pontual das obrigações assumidas.

Declaro, por fim, que não utilizaremos alegação posterior de desconhecimento de qualquer fato relativo às
condições do local de execução dos serviços para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças
com o Hospital.

Belo Horizonte, ____ de _____________ de 2020

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

REPRESENTANTE LEGAL:

Documento assinado em 20/05/2020 10:27:55 por WESLEI RODRIGUES SANTOS:03874836673.
Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para
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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 junho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2020

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

Como é de conhecimento público, o Brasil e o Estado de Minas Gerais vêm adotando várias
medidas para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do Coronavírus, responsável pelo surto
de COVID-19.

 

Nesse contexto, o Governo do Estado designou a Comissão Conjunta nº 09/2020 com a
finalidade de instalar um hospital de campanha nas dependências do EXPOMINAS, situado na
Av. Amazonas, nº 6.200, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG.

 

A construção do hospital tem por objetivo aumentar a capacidade operacional do sistema de
saúde pública do Estado, especialmente na RMBH, que é a mais populosa, incrementando-a
em mais 768 leitos, sendo 740 de enfermaria e 28 de estabilização, considerando a hipótese
de colapso da rede preexistente, caso venha a ocorrer o aumento exponencial de pacientes.

 

Destarte, para viabilizar o funcionamento do referido hospital, vários serviços imprescindíveis
precisarão ser contratados, COM A MAIOR URGÊNCIA POSSÍVEL, a fim de evitar que
pessoas doentes fiquem sem atendimento em caso de grave comprometimento dos
estabelecimentos de saúde existentes, podendo haver consequências graves, inclusive, perda
de vidas.

 

Esta celeridade é prevista na Legislação que rege as compras da Administração Pública e foi
endossada por Leis e Decretos que foram publicadas após a declaração da situação de
calamidade em saúde pública. A Lei Federal nº 13.979/2020 estabeleceu em seu art. 4º o
seguinte:

"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
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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.

 

Na mesma esteira, a Lei Estadual nº 23.631/2020 dispôs no seu 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.”

 

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

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

 

 

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 08/07/2020, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14964491 e o código CRC 31202C27.
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Referência: Processo nº 1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 14964491
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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 OUROMED SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA LTDA, cujo objeto
é Transporte Terrestre de Pacientes Adultos em UTI Móvel (tipo D) e Ambulância de Suporte
Básico (tipo B) para o 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 1251.10.302.026.1078.0001.339039.17, Fonte 0.95.1, tendo esta saldo
suficiente para cumprir o valor total da contratação de R$ 598.455,00 (Quinhentos e noventa e
oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco 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 08/07/2020, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14964673 e o código CRC A02CBAFC.

Referência: Processo nº 1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 14964673
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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 junho de 2020.

  

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr. Cel PM Diretor de Apoio Logístico.

 

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para Transporte Terrestre de Pacientes
Adultos em UTI Móvel (tipo D) e Ambulância de Suporte Básico (tipo B) para o Hospital
Campanha de Minas Gerais, com endereço na Avenida Amazonas, n.º 6.200, Bairro Gameleira,
Belo Horizonte/MG.

 

Trata-se da realização de Transporte Terrestre de Pacientes Adultos em UTI Móvel e
Ambulâncias de Suporte Básico para o 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,
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WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJ PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CAA-HC

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 08/07/2020, às 15:12, 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
14965158 e o código CRC 83898F33.

Referência: Processo nº 1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 14965158
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22/06/2020 Gmail - Orçamento - HOSPITAL CAMPANHA MG - Transporte de Pacientes - URGENTE

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=db75a8e0cf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar5155660531437338287%7Cmsg-a%3Ar76663269… 1/1

CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Orçamento - HOSPITAL CAMPANHA MG - Transporte de Pacientes - URGENTE
1 mensagem

CAA HC <caahc2020@gmail.com> 22 de maio de 2020 11:18
Cco: contato@atriumtreinamentos.com.br, luciano@ouromedbh.com.br, diretoria@ouromedbh.com.br,
contato@imcambulancias.com.br, contato@anilmed.com.br, contato@bemmecare.com.br,
central@codigo3emergencias.com.br, comercial@codigo3emergencias.com.br, contato@medicalsave.com.br,
comercial1@fenixmed.com.br, comercial@seubh.com.br, contato@ambulanciasbh.com.br,
contato@maximaemergencia.com.br

Prezados, bom dia!

Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda se serviço de transporte de pacientes
para o Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo instalado no EXPOMINAS, envio
anexo Termo de Referência, para elaboração de proposta comercial/orçamentos do serviço descrito acima.

Tendo em vista o curto prazo para a contratação, vez que o hospital necessita entrar em funcionamento brevemente,
solicitamos a gentileza de nos enviar os orçamentos até dia 26/05/2020, terça-feira, às 17h.

Lembramos que será uma dispensa de licitação, e portanto não haverá disputa de preços, sendo considerado para
possível contratação o preço enviado na proposta.

Qualquer contato deverá ser feito através deste endereço de e-mail.

Desde já agradecemos.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Cordialmente,

Karine de Morais Oliveira, Sd PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 88

TR - Transporte Pacientes.pdf
529K
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01/06/2020 Gmail - Re: Orçamento - HOSPITAL CAMPANHA MG - Transporte de Pacientes - URGENTE

https://mail.google.com/mail/u/3?ik=db75a8e0cf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar5155660531437338287%7Cmsg-f%3A166832024… 1/3

CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Re: Orçamento - HOSPITAL CAMPANHA MG - Transporte de Pacientes -
URGENTE
1 mensagem

Jaqueline Aguiar <jaqueline@bemmecare.com> 1 de junho de 2020 14:55
Para: CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Boa tarde Karine,

Tentei contato com você na sexta sem sucesso.
Revisei a proposta e não sei porque, mas da primeira vez que abri o termo de referência, os anexos não abriram e
fiz a proposta com as informações que tinha.
Relendo o termo, incluindo o anexo, verifiquei que não temos equipe disponível para atender a demanda estimada
por vocês e, portanto, se torna inviável a nossa participação.
Agradeço muito o contato e continuamos à disposição para outras solicitações.
Atenciosamente,

Em seg., 1 de jun. de 2020 às 11:52, CAA HC <caahc2020@gmail.com> escreveu:
Prezada, bom dia.

Algum retorno?

Obrigada

Karine Morais, Sd PM
2123-1098

Em qui., 28 de mai. de 2020 às 16:38, Jaqueline Aguiar <jaqueline@bemmecare.com> escreveu:
Desculpe Karine, não atentei para os moldes da proposta. Estarei revisando e enviando para você.

Atenciosamente,

Em qui., 28 de mai. de 2020 às 08:47, CAA HC <caahc2020@gmail.com> escreveu:
Prezada Jaqueline, bom dia!

Agradeço o retorno! Contudo, para que o orçamento seja válido, preciso que a proposta comercial seja
enviada nos moldes do anexo presente no termo de referência.

É possível efetuar essa alteração?

Desde já agradeço.
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01/06/2020 Gmail - Re: Orçamento - HOSPITAL CAMPANHA MG - Transporte de Pacientes - URGENTE

https://mail.google.com/mail/u/3?ik=db75a8e0cf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar5155660531437338287%7Cmsg-f%3A166832024… 2/3

Cordialmente,

Karine Morais, Sd PM
2123-1088

Em seg., 25 de mai. de 2020 às 15:19, Jaqueline Aguiar <jaqueline@bemmecare.com> escreveu:
Boa tarde Karine,

Segue em anexo nossa Proposta de Serviço de Remoção.
Continuo a disposição,

Atenciosamente,

Em sex., 22 de mai. de 2020 às 11:29, Contato Bem Me Care <contato@bemmecare.com> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: CAA HC <caahc2020@gmail.com>
Date: sex., 22 de mai. de 2020 às 11:18
Subject: Orçamento - HOSPITAL CAMPANHA MG - Transporte de Pacientes - URGENTE
To: 

Prezados, bom dia!

Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda se serviço de transporte de
pacientes para o Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo instalado no
EXPOMINAS, envio anexo Termo de Referência, para elaboração de proposta
comercial/orçamentos do serviço descrito acima.

Tendo em vista o curto prazo para a contratação, vez que o hospital necessita entrar em funcionamento
brevemente, solicitamos a gentileza de nos enviar os orçamentos até dia 26/05/2020, terça-feira, às 17h.

Lembramos que será uma dispensa de licitação, e portanto não haverá disputa de preços, sendo
considerado para possível contratação o preço enviado na proposta.

Qualquer contato deverá ser feito através deste endereço de e-mail.

Desde já agradecemos.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Cordialmente,
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01/06/2020 Gmail - Re: Orçamento - HOSPITAL CAMPANHA MG - Transporte de Pacientes - URGENTE
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Karine de Morais Oliveira, Sd PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 88
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22/06/2020 Gmail - Re: Orçamento - HOSPITAL CAMPANHA MG - Transporte de Pacientes - URGENTE

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=db75a8e0cf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar5155660531437338287%7Cmsg-a%3Ar-6084213… 1/2

CAA HC <caahc2020@gmail.com>

Re: Orçamento - HOSPITAL CAMPANHA MG - Transporte de Pacientes -
URGENTE
1 mensagem

CAA HC <caahc2020@gmail.com> 26 de maio de 2020 12:03
Para: Contato Anilmed <contato@anilmed.com.br>

Prezados, boa tarde!

Estamos no aguardo da proposta da Anilmed. Você ainda nos enviarão?

Cordialmente,
Karine Morais, Sd PM

Em seg., 25 de mai. de 2020 às 12:34, CAA HC <caahc2020@gmail.com> escreveu:
Sr. Guilherme, boa tarde.

De antemão, agradecemos pela atenção.

Sobre a questão levantada, informamos que logo no terceiro parágrafo, do item 2. Do Objeto, a condição
primordial é a chegada rápida à sede do Hospital de Campanha, não haverá obrigatoriedade de plantão no
Hospital, conforme item 4.5 do Termo de Referência.

O tempo máximo de chegada requerido ao local de partida do transporte, encontra-se no Anexo I para cada um
dos tipos de ambulância.

Cordialmente,

Weslei Santos, 2º Ten PM
Aux. Compras - CAA-HCamp
(31) 2123-1098

Em sex., 22 de mai. de 2020 às 12:10, Contato Anilmed <contato@anilmed.com.br> escreveu:

Prezada Karine, boa tarde!

 

Recebemos sua solicitação, agradecemos pelo contato.

Feito a leitura do termo de Referência, gostaria de salientar, se as Ambulâncias �po B, D, neste contrato, vai
necessitar de ficar 24 horas no hospital de Campanha?

Pois o tempo resposta do acionamento e o deslocamento, precisa ser considerado.

 

A�,

 

Guilherme Adriano (031) 98617-2082

        www.anilmed.com.br
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De: CAA HC [mailto:caahc2020@gmail.com] 
Enviada em: sexta-feira, 22 de maio de 2020 11:18
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Orçamento - HOSPITAL CAMPANHA MG - Transporte de Pacientes - URGENTE

 

Prezados, bom dia!

 
Considerando a situação de urgência / emergência em relação à demanda se serviço de transporte de pacientes
para o Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, que está sendo instalado no EXPOMINAS, envio
anexo Termo de Referência, para elaboração de proposta comercial/orçamentos do serviço descrito acima.
 
Tendo em vista o curto prazo para a contratação, vez que o hospital necessita entrar em funcionamento
brevemente, solicitamos a gentileza de nos enviar os orçamentos até dia 26/05/2020, terça-feira, às 17h.
 
Lembramos que será uma dispensa de licitação, e portanto não haverá disputa de preços, sendo considerado
para possível contratação o preço enviado na proposta.
 
Qualquer contato deverá ser feito através deste endereço de e-mail.
 
Desde já agradecemos.
 
Quaisquer dúvidas estamos à disposição.
 
Cordialmente,
 
 

Karine de Morais Oliveira, Sd PM
Auxiliar de Compras

CAA - Hospital de Campanha de MG

Tel.: (31) 2123 10 88

Livre de vírus. www.avast.com.
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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 junho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16 / 2020

JUSTIFICATIVA DE PROPOSTA DE FORNECIMENTO

 

O serviço de Transporte Terrestre de Pacientes é imprescindível ao funcionamento do Hospital
Campanha, com vistas a preservação da vida, aliviar o sofrimento, promover saúde e melhorar
a qualidade e a eficácia do tratamento emergencial.

 

Dada a importância dso serviço, foi dado início ao processo de contratação em tela, com
fundametno nas disposições da Lei Nacional nº 13.979/20, que estabeleceu, dentre outras
prescrições, as condições para contratação pela via da dispensa de licitação publicada, me
face da situação de emergência presumida decorrente da pandemia causada pelo novo
Coronavirus 2019.

 

Neste contexto, não obstante a permissão legal pela dispensa, buscando-se conferir condições
mínimas de concorrência e de busca pela proposta mais vantajosa para a Administração
Pública, foi realizada consulta a fornecedores especializados na área, através de e-mails, para
que pudessem apresentar propostas comerciais que atendessem ao Termo de Referência do
serviço (15680618). Nestes termos, foram consultados os fornecedores no Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado (CAGEF).

 

Das consultas realizadas, a empresa ANILMED solicitou esclarecimentos por e-mail e mesmo
sendo respondida tempestivamente, não apresentou proposta (15680839); a empresa BEM ME
CARE declinou da participação argumentando incapacidade de atendimento ao Termo de
Referência (14911376); a empresa MEDICAL SAVE apresenou proposta com valores muito
superiores ao parametrizado pelo anexo II (14910268) e a empresa OUROMED apresentou
proposta com valores identicos ao praticado na rede pública e em conformidade com os
detalhamentos no termo de referência (14910416)

 

A análise de modicidade dos preços foi realizada considerando o disposto no art. 4º-E da Lei
Nacional nº 13.979/20, observando-se preços já praticados pela Administração Pública. Isto
posto, foi considerado como referência a Tabela de Honorários com Códigos SISAU relativos
às categorias de  transporte pretendidas na contratação hospedada no
http://www.ipsm.mg.gov.br/. Conforme propostas constantes do processo retrocitado, os valores
estão de acordo com o mercado.

 

Isto posto, considerando que a empresa em comento apresentou o Menor Preço Global e
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comprovou competência técnica para atuar no ramo, com a disponibilização de equipamentos e
materiais necessários, e que uma nova busca por outras propostas comerciais demandaria
tempo que poderia comprometer o imediato funcionamento do Hospital de Campanha, além de
estar conforme o critério de emergência estabelecida pela lei excepcional, sem descurar-se de
atender aos princípios da Lei Geral de Licitações, especialmente aos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da probidade administrativa.

 

Destarte, a contratação pretendida pela Administração, segundo os fundamentos mencionados,
mostra-se adequada à criticidade do momento, haja vista que a Lei Federal nº 13.979/2020
estabeleceu em seu art. 4º, ser “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”.

 

Na mesma esteira, a Lei Estadual nº 23.631/2020 dispôs no seu art. 7º que 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.

 

Ademais, além de reconhecer a natureza emergencial das contratações no contexto da
calamidade pública declarada em virtude da pandemia de Coronavírus, as novas normativas
flexibilizaram ainda o próprio processo de contratação e aquisição em si, buscando torná-lo
mais simples e dinâmico e, portanto, adequado à ambiência de rápida evolução da crise, bem
como à potencial escassez de serviços e mão de obra, aliada à volatilidade dos preços, diante
do rápido crescimento da demanda.

 

Feita a análise, restou comprovado que a empresa OUROMED SERVIÇO MÓVEL DE
URGÊNCIA LTDA, CNPJ 11.263.858/0001-65, apresentou os menores valores para o lote,
respeitadas as demais imposições do instrumento convocatório. Resta justificada, por razões
de fato e de direito, ser a melhor medida a ser adotada pela Administração no caso concreto.

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 08/07/2020, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14965345 e o código CRC 6ACF28FF.

Referência: Processo nº 1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 14965345
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Interessado: MAJ PM Wanderson S. Figueiredo de Castro

Número:71/2020 - Assessoria Jurídica da DAL

Data: 23/06/2020

Classificação Temática: Dispensa de Licitação Emergencial -CORONAVíRUS

Referências normativas: 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 contratação de empresa
especializada para serviço de transporte de pacientes do Hospital de Campanha, 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.
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            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
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 contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de  transporte de pacientes do Hospital de Campanha do Governo do Estado de
Minas Gerais, conforme especificados no termo de referência.

            Consta da justificativa para contratação, no termo de referência, que “A prestação de
serviços especializados de Transporte de Pacientes em UTI Móvel ambulâncias tipo D e tipo
B se justifica em razão do Hospital de Campanha de Minas Gerais/HC não possuir em sua
estrutura os recursos humanos e materiais aptos à execução dos serviços objeto desta
contratação, que será externo e de natureza continuada, circunstância imprescindível  para
manter a assistência à saúde dos usuários do hospital. Um dos serviços indispensáveis à
operação do Hospital de Campanha é o de transporte de pacientes, vez que as normas de
saúde nacionais e internacionais exigem padrões a serem observados, com vistas a
preservação da vida, aliviar o sofrimento, promover a saúde e melhorar a qualidade e a
eficácia do tratamento emergencial.”
            Assim, conforme descrito pela equipe técnica que elaborou o termo de referência a
contratação  do serviço  especializado no transporte de passageiro é essencial para o
funcionamento do Hospital de Campanha, sendo a dispensa de licitação necessária.

 

            A contratação 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
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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.
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
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qual dispõe:

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
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Paulo: Malheiros, 1999).

            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
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menor preço, se existirem justificativas para selecionar fornecedor diverso.
Mas é indispensável a formalização da contratação, com a indicação dos
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 foram realizados de forma
ampla, com a solicitação de orçamento a diversas empresas e pesquisas de preço.  A empresa
escolhida pelo Ordenador de despesas foi a que possui o melhor preço obtido, além da
concordância em atender a todas as exigências e quantidade constantes no Termo de
Referência.

            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; o que foi feito no caso em
questão.

 

            A Resolução nº 3720/2003-CG em seu art. 3º, elenca os documentos que devem estar
presentes na dispensa de licitação em relação a empresa escolhida. Em consonância com o
disposto no referida resolução, verifica-se que os documentos obrigatórios deverão estar no
processo.

 

            Por fim, existe 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 como
apresentada, pois foram observados os princípios da moralidade, da legalidade, da finalidade e
da eficiência e atendidos os requisitos da Lei Federal nº 13.979/20, do Decreto Estadual NE 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 para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de transporte de pacientes do Hospital de Campanha, tudo em quantidade e conformidade com
o termo de referência elaborado pela equipe técnica, por estar em consonância com os
dispositivos legais de regência.

 

            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
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.
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               Belo Horizonte, 23 de junho 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 23/06/2020, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

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
15740606 e o código CRC 838ABEB5.

Referência: Processo nº 1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 15740606

Parecer Jurídico Parecer Jurídico 71/2020 (15740606)         SEI 1250.01.0002990/2020-21 / pg. 47

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


Formulário Cofin - Provimento de Veículos - 16348669

NUMERO DO FORMULÁRIO:
  1

Data:
  03/07/2020

Órgão/Entidade:
  PMMG

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome:
  Ten Weslei Rodrigues Santos

Cargo:
  Gerente de Aquisições

E-mail :
  caa_hc@pmmg.mg.gov.br

Telefone:
  03121231098

.

DETALHAMENTO

Tipo de provimento:
  Contratação de Serviço de Transporte

Destinação Final de Veículos (Se aquisição com recurso de convênio).
  Patrimônio do Concedente

Justificativa:
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de Transporte Terrestre de Pacientes
adultos, através de UTI Móvel (Tipo D) e Ambulância de Suporte Básico (tipo B).

.

Seguem abaixo campos para discriminação dos itens. Em caso de mais de 03 itens, favor preencher outro formulário
no mesmo processo SEI

  .

Item 1

Código Item de Material/ Serviço:
  60500

Descrição do Item de Material/ Serviço:
  TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULANCIA TIPO B, TRANS

Unidade de Aquisição:
  Unidade

Quantidade:
  1345

Valor Unitário Estimado:
  147,00

Valor Total Estimado:
  197.715,00
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Classificação do Veículo:
  Serviço

Finalidade:
  Não se Aplica

Tipo de Recurso:
  Tesouro Estadual

Código SIAF (Se convênio):
  -

Dotação Orçamentária:
  1251 10 302 026 1078 0001 33903917 9 51 0

Dotação Orçamentária (se houver mais de uma):
  -

     

Item 2

Código Item de Material/ Serviço Item 2:
  60380

Descrição do Item de Material/ Serviço Item 2:
  TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULANCIA TIPO D, UTI

Unidade de Aquisição Item 2:
  Unidade

Quantidade Item 2:
  145

Valor Unitário Estimado Item 2:
  838,00

Valor Total Estimado Item 2:
  121.510,00

Classificação do Veículo 2:
  Serviço

Finalidade Item 2:
  Não se aplica

Tipo de Recurso Item 2:
  Tesouro Estadual

Código SIAF Item 2 (Se convênio):
  -

Dotação Orçamentária Item 2:
  1251 10 302 026 1078 0001 33903917 9 51 0

Dotação Orçamentária (se houver mais de uma):
  -

 ,

 .

Item 3

Código Item de Material/ Serviço Item 3:
  -

Descrição do Item de Material/ Serviço Item 3:
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  -

Unidade de Aquisição Item 3:
  -

Quantidade Item 3:
  -

Valor Unitário Estimado Item 3:
  -

Valor Total Estimado Item 3:
  -

Classificação do Veículo 3:
  -

Finalidade Item 3:
  -

Tipo de Recurso Item 3:
  -

Código SIAF Item 3 (Se convênio):
  -

Dotação Orçamentária Item 3:
  -

Dotação Orçamentária (se houver mais de uma): 

  -

 

  

ANEXO - PLACAS DOS VEÍCULOS SUBSTITUÍDOS

Em caso de veículos substituídos, favor anexar planilha no Processo SEI com a discriminação de todos os veículos,
contendo o detalhamento solicitado - placa/modelo e ano de fabricação.

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Fiuza da Silva, Capitão, em
03/07/2020, às 12:21, 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
16348669 e o código CRC DD3904D3.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria Central de Gestão Logística - Coordenação de Frota

 

Parecer Técnico SEPLAG/DCGL/FROTA nº. 52/2020
Belo Horizonte, 03 de julho de 2020.

  

  

                                                                                         PARECER TÉCNICO 52/2020

ASSUNTO : Autorização Provimento de Veículos - Contratação Serviços de Transportes

INTERESSADO Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG

DESTINATÁRIO Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN

 

Senhora Secretária Executiva,

 

Avaliamos a frota da PMMG, conforme os indicadores do mês de junho/2020 e verificamos que
a mesma é composta por 8.885 veículos, sendo 1.552 locados, 7.049 próprios e  outros 284 em
condições distintas (veículo de terceiro adquirido por convênio, cedidos ou em comodato, por
exemplo). Dos veículos próprios, 11 estão no status "a vender", programados para a
alienação, 01 veículo foi cedido e 155 (dos próprios e outros) estão no status de "manutenção
e/ou acidentados".  Ou seja, se está a falar de um quantitativo disponível para uso da ordem de
8.718 veículos, entre locados, próprios e condições distintas, destacando que, destes
veículos, 203 encontram-se na situação "estocado".
Referente ao indicador de veículos paralisados há 12 meses ou não complementados
em sistema (junho/2020), existem 108 nesta situação e verificamos também que a idade
média dos veículos da PMMG é de 5,7 anos, sendo de 5,4 dos veículos leves e 11,5 veículos
pesados.

No que tange a contratação de serviços de transportes, solicitada no Formulário COFIN -
Provimento de Veículos - 16348669, informamos que a mesma tem como objetivo a prestação
de serviços continuados de transporte terrestre de pacientes adultos, através de UTI Móvel (Tipo
D) e ambulância de suporte básico (tipo B), para o Hospital de Campanha de Minas Gerais,
sendo estes serviços indispensáveis para sua operação, mantendo assim a assistência à
saúde dos usuários desse hospital.

Desta forma, mediante a justificativa para referida contratação e considerando a competência
desta DCGL em manifestar-se tecnicamente referente ao pleito, opinamos pelo deferimento,
desde que respeitadas as informações contidas no Formulário COFIN, acima supracitado.

 

Código item de Serviço Descrição 
60500 TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULANCIA TIPO B, TRANSPORTE BASICO
60380 TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULANCIA TIPO D, UTI MOVEL

 

Atenciosamente,

 

Viviane Carvalho Leite Caetano

Diretora Central de Gestão Logística
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Documento assinado eletronicamente por Viviane Carvalho Leite Caetano, Diretor (a),
em 03/07/2020, às 17:53, 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
16359543 e o código CRC 35A1C902.

Referência: Processo nº 1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 16359543
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Comitê de Orçamento e Finanças

 

Of. Cofin n.º 0672/2020

                                                                                                                                         Belo Horizonte,
07 de julho de 2020.

 
Ref.: Formulário Cofin - Provimento de Veículos - 16348669, de 03/07/2020. Solicita autorização para contratação de serviço de transporte -
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG.

 

Senhor Comandante-Geral,

 

Em atenção ao expediente acima citado e a seus anexos, comunicamos a V.Exa.
que o Comitê de Orçamento e Finanças aprovou ad referendum, na forma solicitada, o pedido
apresentado de contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob
demanda, de transporte terrestre de pacientes do Hospital de Campanha, através de UTI Móvel
(Tipo D) e Ambulância de Suporte Básico (tipo B), no valor total de até R$319.225,00 (trezentos
e dezenove mil, duzentos e vinte e cinco reais).

A autorização fica condicionada à observância:

i) das ponderações contidas no Parecer Técnico SEPLAG/DCGL/FROTA nº.
52/2020 (16359543);

ii) da legislação vigente;

iii) dos limites orçamentários e financeiros estabelecidos para a PMMG.

 

Atenciosamente,

 

Mateus Simões
Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais

Presidente do Comitê de Orçamento e Finanças

 

Exmo. Senhor

Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG

Belo Horizonte - MG

 
         mhm-ad

Documento assinado eletronicamente por Mateus Simões de Almeida, Secretario(a)
Geral, em 07/07/2020, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Ofício Cofin n.º 0672/2020 (16527571)         SEI 1250.01.0002990/2020-21 / pg. 53

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=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
16527571 e o código CRC 7CB945B3.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 16527571
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Gabinete do Comando Geral da Polícia Militar de Minas
Gerais

  

Processo nº 1250.01.0002990/2020-21

Belo Horizonte, 08 de julho de 2020.

Procedência: Despacho nº 91.875/2020/PMMG/GCG
 
Destinatário(s): Diretoria de Apoio Logístico da PMMG, Centro de Apoio Administrativo do
Hospital de Campanha

Senhor Coronel PM Diretor de Apoio Logístico,

 

Incumbiu-me o Sr. Coronel PM Chefe do Estado-Maior de encaminhar a V. Sa. o Of. Cofin n.º
0672/2020 (16527571) e Autorização Liberação dos itens de serviço (16578955), para
conhecimento e  assessoria à Autoridade nas providências decorrentes.

 

Respeitosamente,

 

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

Documento assinado eletronicamente por Adriana Alfenas de Paiva Faria, Major PM,
em 08/07/2020, às 12:34, 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
16604288 e o código CRC 29C45337.

Referência: Processo nº 1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 16604288
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De: Carmem Lúcia Lima de Oliveira (CSC) <carmem.oliveira@planejamento.mg.gov.br>  
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 08:04 
Para: aa_hc@pmmg.mg.gov.br; Alex Rodrigues Teixeira (CSC) 
<alex.rodrigues@planejamento.mg.gov.br> 
Cc: Mario Cesar De Jesus Dias (CSC) <mario.dias@planejamento.mg.gov.br>; Viviane Carvalho 
Leite Caetano (SEPLAG) <viviane.caetano@planejamento.mg.gov.br> 
Assunto: Re: Itens 60380 e 60500 com bloqueios - PMMG - liberação 1193 - Processo 
1250.01.0002990/2020-21 

  

Ten. Weslei, 

Bom dia! 

Incluímos a liberação de código número 1193 para inserir a solicitação no Portal de 
Compras, referente a contratação dos serviços de transportes. 

A vigência da liberação é até dia o dia 23/08/2020, portanto, até esta data o processo 
deverá ter sido aprovado. 

Qualquer imprevisto, gentileza nos informar. 

 

Atenciosamente, 
Carmem Lúcia Lima de Oliveira  
Diretoria Central de Gestão Logística DCGL 

Superintendência Central de Logística - SCL 
Centro de Serviços Compartilhados - CSC 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SEPLAG 

Tel.: (31) 3915-0358 

  

 
De: Mario Cesar De Jesus Dias (CSC) 
Enviado: terça-feira, 23 de junho de 2020 11:21 
Para: aa_hc@pmmg.mg.gov.br; Alex Rodrigues Teixeira (CSC) 
Cc: Carmem Lúcia Lima de Oliveira (CSC); SEPLAG - CSC - Catalogo 
Assunto: RES: Itens 60380 e 60500 com bloqueios - PMMG  
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Ten. Weslei, 

Bom dia! 

Gentileza informar qual o número do processo SEI que consta a autorização do COFIN 
conforme orientações do ofício 03/2018, em anexo. 

Carmem, 

 Em função da urgência da contratação dos serviços, favor liberar tão logo seja apresentado o 
ofício autorizativo. 

 Atenciosamente, 

 Mario Dias 

Diretoria Central de Gestão Logística 

Superintendência Central de Logística 

CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Prédio Gerais -  Serra Verde 

CEP 31630-901 

Tel.: (31) 3915-0356   

De: SEPLAG - CSC - Catalogo <catalogo.materiais@planejamento.mg.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 23 de junho de 2020 11:12 
Para: Mario Cesar De Jesus Dias (CSC) <mario.dias@planejamento.mg.gov.br> 
Cc: Carmem Lúcia Lima de Oliveira (CSC) <carmem.oliveira@planejamento.mg.gov.br> 
Assunto: ENC: Itens 60380 e 60500 com bloqueios 

  

Mário, bom dia! 

  

Gentileza conhecer e orientar. 

  

Atenciosamente, 

  

Sofia Chelidonopoulos 

catalogo.materiais@planejamento.mg.gov.br 

Autorização Liberação dos itens de serviço (16578955)         SEI 1250.01.0002990/2020-21 / pg. 57

mailto:catalogo.materiais@planejamento.mg.gov.br
mailto:mario.dias@planejamento.mg.gov.br
mailto:carmem.oliveira@planejamento.mg.gov.br
mailto:catalogo.materiais@planejamento.mg.gov.br


Catálogo de Materiais e Serviços – CATMAS 

Diretoria de Normas e Cadastros de Logística e Patrimônio – DNC 

Superintendência de Diretrizes e Inovação na Gestão Logística e Patrimonial 

Centro de Serviços Compartilhados - CSC 

Cidade Administrativa - Prédio Gerais – 2° andar  

(31) 3916.9897 

“A partir de janeiro de 2020 utilize o e-mail geral : 

catalago.materiais@planejamento.mg.gov.br, para se comunicar conosco” 

  

De: caa_hc <caa_hc@pmmg.mg.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 23 de junho de 2020 10:41 
Para: SEPLAG - CSC - Catalogo <catalogo.materiais@planejamento.mg.gov.br> 
Assunto: Itens 60380 e 60500 com bloqueios 

Srs. bom dia. 

Solicitamos auxilio e orientação referente aos itens 60380 e 60500 utilizados 
para serviço de Transporte de Pacientes do Hospital Campanha de Minas 
Gerais, que apresentam pelo menos um bloqueio vigente. 

Em pesquisa prévia no CATMAS não localizamos outro item de serviço 
correspondente para utilizar nessa contratação e que não tenha bloqueio. 

Aguardamos o apoio de V.Sas. dada a urgência das demandas que envolvem 
o citado hospital. 

  

Cordialmente, 

  

Weslei Santos, 2º Ten PM 

Aux. Compras CAA-HC 

(31) 2123-1098 

 

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

Minas Gerais.  
VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a construção de um ambiente 
seguro em Minas Gerais.  
VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia. 
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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 1250.01.0002990/2020-21

Belo Horizonte, 22 de junho 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
contratação de empresa especializada para TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES
ADULTOS EM UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO para o citado Hospital, e,
feita uma análise prévia dos orçamentos de mercado, o objeto será fornecido pelas empresas
OUROMED SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA LTDA, inscrita no CNPJ: 11.263.858/0001-65.

 

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 08/07/2020, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15690125 e o código CRC 745301E5.

Referência: Processo nº 1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 15690125
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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, 22 de junho de 2020.

  

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/ 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 0046 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para TRANSPORTE TERRESTRE DE
PACIENTES ADULTOS EM UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO para o
Hospital Campanha de Minas Gerais.
 

BENEFICIÁRIO: OUROMED SERVIÇOS DE URGÊNCIA LTDA, CNPJ 11.263.858/0001-65.
 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 598.455,00 (Quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e
cinquenta e cinco 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: 1251.10.302.026.1078.0001.339039 17.0.95.1.

 

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 08/07/2020, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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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
15690534 e o código CRC ED1ED267.

Referência: Processo nº 1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 15690534
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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 1250.01.0002990/2020-21

Belo Horizonte, 22 de junho 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 1250.01.0002990/2020-21, que se refere à
contratação de empresa especializada em TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES
ADULTOS EM UTI MÓVEL E AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BASICO para o 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 08/07/2020, às 15:21, 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
15692413 e o código CRC 854E3D3F.

Referência: Processo nº 1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 15692413
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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, 22 de junho de 2020.

  

ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/ 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 0046 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para TRANSPORTE DE PACIENTES
ADULTOS EM UTI MÓVEL E AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO para o Hospital
Campanha de Minas Gerais.

 

BENEFICIÁRIO: OUROMED SERVIÇOS DE URGÊNCIA LTDA, CNPJ 11.263.858/0001-65.

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 598.455,00 (Quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e
cinquenta e cinco 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: 1251.10.302.026.1078.0001.339039 17.0.95.1.

 

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
08/07/2020, às 15:59, 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
15692629 e o código CRC E84EE0CA.

Referência: Processo nº 1250.01.0002990/2020-21 SEI nº 15692629
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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.).

26 cm -08 1373101 - 1

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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