
ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

Versão v.20.08.2019.

TERMO DE REFERÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

(revisado após análise jurídica)

1. DO OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de TIRAS DE GLICEMIA COM
COMODATO DO GLICOSÍMETRO, para equipar o Hospital de Campanha de Minas Gerais -
HCamp, em face do aumento da demanda de atendimento de pacientes acometidos pela
COVID -19, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste
documento.

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
 

 ITEM -
SIAD ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UNIDADE AQUISIÇÃO QUANTIDADE

TOTAL

1 415812 TIRAS REAGENTES - TIPO: REAGENTES; FINALIDADE: PESQUISA DE GLICEMIA; TIRAS PARA
DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, PARA USO EM GLICOSIMETRO UNIDADE 264850

 

1.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.2.1. A empresa fornecedora, na qualidade de proprietária, deverá fornecer ao HCamp
150 GLICOSÍMETROS, em regime de comodato, conforme as especificações abaixo, durante
o período do contrato de fornecimento e enquanto houver estoque do material correspondente
no estoque do HCamp, e de acordo com as condições constantes no tópico 1.3 (Condições
gerais do Pacto Adjeto).

1.2.2. Especificações dos equipamentos

1.2.2.1. Aparelho portátil, digital, uso hospitalar, compatível com as tiras fornecidas;

1.2.2.2. Faixa de medição ampla entre no mínimo 20 mg/dl e 500 mg/dl.;

1.2.2.3. Permitir determinação segura e precisa da glicemia em sangue capilar, venoso,
arterial;

1.2.2.4. As tiras deverão permitir a utilização em sangue com faixa de hematócrito entre
20% e 70%, por métodos que tenha menor interferência de açúcares, maltose e galactose e
efeitos da oxigenação do sangue.

1.2.2.5. Codificação automática através de Chip de Calibração ou tira de calibração.

1.2.2.6. Volume de amostra inferior a 2 microlitros.

1.2.2.7. Apresentar variação inferior a 20% na comparação da dosagem capilar com o
glicosímetro e dosagem laboratorial da glicemia.

1.2.2.8. As tiras não deverão ter contato do sangue com o aparelho, evitando a
necessidade de limpeza de sangue residual, diminuindo o risco de infecção cruzada.

1.2.2.9. Tempo para resultado de teste de até 20 segundos;

1.2.2.10. Memória para no mínimo de 250 resultados;

1.2.2.11. Alimentação por bateria/pilha;

1.2.2.12. Acompanha estojo e Manual de Manuseio.

1.2.3. A empresa deverá prestar assistência técnica durante a vigência do contrato e,
quando necessário, realizar a manutenção dos aparelhos, a troca dos aparelhos quando
necessário, bem como substituição do Glicosímetro em caso de roubo, mediante apresentação
de ocorrência policial;

1.2.3.1. As tiras de glicemia devem ser embaladas individualmente ou em frascos
apropriados com no máximo 50 tiras.

1.2.3.2. A empresa deverá entregar, sem ônus, as baterias para reposição e soluções de
controle alto e baixo para a conferência da calibração dos medidores de glicemia conforme
RDC 302/2005.

1.2.4. A empresa deverá disponibilizar, sem ônus para o HCamp, software para o
gerenciamento da glicemia dos pacientes, contendo no mínimo os seguintes dados: hora do
exame, data do exame, valor da glicemia.

1.2.5. A contratada deverá fornecer sem ônus, dispositivo infra-vermelho ou cabo de
dados compatível com os glicosímetros para a captação dos dados.

1.2.6. A empresa deverá fornecer treinamento aos funcionários da enfermagem que
manuseiam o aparelho, em horários previamente agendados pela Gerência de Enfermagem.

1.3. CONDIÇÕES GERAIS DO PACTO ADJETO:
1.3.1. O pacto adjeto de comodato terá por objetivo o empréstimo gratuito ao HCamp,
dos equipamentos/acessórios descritos acima para uso imediato, observadas, dentre outras as
seguintes condições:

1.3.2. Todos os equipamentos bem como os respectivos acessórios e complementos
deverão possuir registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO, conforme legislação própria.

1.3.3. Os insumos ofertados deverão ser específicos, compatíveis e aprovados pelo
fabricante para uso no equipamento comodatado pela contratada e deverão atender a
legislação sanitária vigente.
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1.3.4. Constituirá obrigação da contratada entregar os equipamentos novos e em
imediatas condições de funcionamento, ainda que para tanto seja necessário algum acessório
específico de seu produto ou complemento não especificado neste Termo de Referência, mas
conveniente e/ou indispensável para seu perfeito funcionamento, de modo a proporcionar
confiabilidade no procedimento. Se for este o caso, os acessórios e complementos deverão ser
cotados pela proponente, com sua descrição, quantificação, marca, procedência e demais
características, de forma a viabilizar o adequado julgamento das propostas.
 

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:
Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020 (13561372), que declara

situação de emergência em Saúde Pública no Estado e dispõe sobre medidas de prevenção
ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo do Estado
de Minas Gerais em função da pandemia mundial de doença infecciosa viral respiratória
causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a necessidade do emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, em
observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020 (13561371), bem como o Decreto n.
47.891 de 20 de março de 2020 (13561373) e a Resolução 5.529 de 25 de março de 2020
(13561374), da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que reconhecem o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia, faz-se necessária a aquisição de instrumentos e
mobiliários que garantam estrutura física e ferramentas para aos profissionais de saúde
prestarem os serviços necessários aos pacientes que serão atendidos no Hospital de
Campanha de Minas Gerais. Atende ainda à

Diante de gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, sendo que em
13/04/2020, há quase 2.000.000 de pessoas infectadas e quase 131.000 mortes. No Brasil, já
são mais de 30.000 casos, com 1.924 mortos confirmados até o dia 16/04/2020  (13561375), e
uma previsão de crescimento exponencial ao longo dos meses de abril e maio de 2020. Tal
situação levou o governo do estado de Minas Gerais a implantar um Hospital de Campanha
para complementar a capacidade de atendimento da rede SUS, visando atender a população
do estado de Minas Gerais, diante da previsão de possível colapso do sistema público de
saúde em face do aumento da demanda de atendimento de pacientes acometidos pela COVID
-19 (13561376).

Informa-se que a contratação contemplará entrega parcelada, com a primeira
parcela com entrega imediata para equipar quatro enfermarias do bloco amarelo com 80 leitos
e uma das salas de estabilização com 14 leitos, cuja previsão de início de funcionamento está
previsto para o final do mês de abril, conforme acordado com fornecedor, garantindo então a
estrutura hospitalar mínima necessária para atendimento dos pacientes acometidos pelo
COVID-19. As demais parcelas serão agendadas conforme demanda decorrente da evolução
da epidemia até o total previsto para suprir os 768 leitos da unidade hospitalar e durante a
vigência do contrato, uma vez que a amplitude e duração da pandemia ainda é incerta e
apresenta inúmeras variáveis, sendo necessária então a definição de um norte para garantir a
pronta a aquisição. Trata-se de medida protetiva e prudente que considera o enorme consumo
que está por vir sem descuidar da racionalidade do gasto público.

O objeto do presente Termo de Referência contempla o fornecimento de tiras de
glicemia com comodato do glicosímetro,  insumos essenciais para aferição da concentração de
glicose no sangue do paciente e necessário para acompanhamento clínico durante o período de
internação. Trata-se de insumo essencial para os profissionais de saúde desempenharem suas
atividades no cuidado aos pacientes que serão atendidos no Hospital de Campanha. Optou-se
pelo comodato do glicosímetro devido à necessidade de compatibilidade da tira com o
glicosímetro e o prazo curto do contrato que não justificava a modalidade de locação do
equipamento A aquisição como material permanente também não se mostrou viável, pois
exigiria a compra da tira da mesma marca durante toda a vida útil do equipamento, o que limita
a concorrência, além da necessidade de contratação de serviço de manutenção preventiva e
corretiva e calibração do equipamento.

 

3. DA PESQUISA DE PREÇO
A pesquisa de preços foi realizada por meio de e-mail enviado para mais de 200

contatos solicitando cotação, conforme evento SEI 13562062. Recebemos retorno com cotação
deste item de quatro fornecedores, conforme propostas constantes no evento SEI 13562956.
Organizando os valores unitários numa planilha comparativa, evento SEI 13562999, pudemos
selecionar o melhor preço para o item deste grupamento de compras. Além disso, utilizou-se
como referência o valor constante no Banco de Melhores Preços do Portal de Compras de MG
(13563122), que se mostrou maior do que a melhor proposta recebida, bem como os valores
dos dois últimos RPs que a PMMG participou (13563238). O RP 198/2017 originou o atual
contrato que está sendo executado pelo HPM, cujo valor é R$ 0,33, mas o glicosímetro não é
fornecido em comodato e sim adquirido como material permanente. Já no RP 90/2017, com
comodato do glicosímetro, o valor unitário da tira é R$ 0,52.

Assim, optou-se por adquirir as tiras ofertadas pela empresa Nacional Comercial
Hospitalar (13563539) que ofertou o menor valor dentre as propostas recebidas, menor do que
o valor da tira no RP 90/2017 e no Banco de Melhores Preços. A diferença em relação ao valor
do RP 198/2017 justifica-se pela quantidade global registrada nesta Ata que visava atender a
todo o estado de Minas Gerais, o que geralmente provoca a queda dos preços, além de não
prever o comodato do glicosímetro.

 

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

Federal nº 13.979, de 2020.
"Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição."

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

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

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

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

 

5. PROPOSTA COMERCIAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.1. As propostas comerciais do fornecedor deverão mencionar explicitamente:

5.1.1. O preço unitário e global para cada item;

5.1.2. A MARCA e o MODELO do produto ofertado;

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

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

5.1.5. Nome do fabricante;

5.1.6. Número de unidades por embalagem;

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

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

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

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

5.2.3. Catálogos, prospectos ou fichas técnicas dos produtos incluídos na proposta.

 

6. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
6.1. Prazo de Entrega: 
6.1.1. A entrega será parcelada conforme a demanda de abertura de novos leitos no
Hospital de Campanha de acordo com a evolução da pandemia, dentro do período de vigência
do contrato.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

7.2. O pagamento será efetuado pela Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do
Centro de Serviço Compartilhado (CSC-PM), no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens e aceite pela CPARM, a crédito do
beneficiário em instituição financeira credenciada pelo Estado, em agência e conta bancária
indicada pela contratada em sua proposta e na nota fiscal, de acordo com o art. 1º do Decreto
Estadual nº 40.427/99.
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7.3. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do objeto deste contrato, o prazo
de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela contratada.

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

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

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

 

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

8.2. Este contrato tem vigência de 3 (três) meses, podendo ser prorrogado, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020.

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

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

 

9. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:
9.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67
da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

9.1.1. O  CAA-HC designará um de seus funcionários e com o apoio dos Engenheiros
especialistas e Técnicos do Hospital de Campanha, para a fiscalização e acompanhamento do
contrato quanto aos aspectos administrativos, tratando de questões relativas ao planejamento
da contratação, aspectos econômicos, prorrogações, além de promover as medidas
necessárias à fiel execução das condições previstas no ato convocatório e no instrumento de
contrato, sendo também o responsável pela fiscalização do cumprimento das disposições
contratuais, tendo por parâmetro os resultados previstos, visando à qualidade da prestação;

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

9.2.  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para
adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

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

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

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

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

 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguinte dotação
orçamentária, com recursos oriundos do Tesouro Estadual, neste exercício financeiro:

1251.10.302.026.1078.0001.339030.10.1.95.2.0.

 

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

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

 

13. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
13.1. Da Contratada: 
13.1.1. Entregar o(s) material(i)s no endereço indicado pela contratante e sob sua
responsabilidade, observar quantidades e prazos estabelecidos nas condições pactuadas de
acordo com as exigências constantes neste documento.

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

13.1.3. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas,
devendo comunicar à contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a
manutenção do contrato ou instrumento equivalente;
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13.1.4. Fornecer documentação fiscal e técnica após entrega do objeto;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual
n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

14.1.1. Advertência por escrito;

14.1.2. Multa de até:

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

14.1.2.2. 20% (vinte por cento)  sobre o valor do objeto após ultrapassado o prazo de 30
dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos
que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das
especificações contratadas ;

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

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

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

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

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

14.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5.

14.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

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

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

14.7. As sanções relacionadas nos itens 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP.

14.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:
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14.8.1. Retardarem a execução do objeto;

14.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

14.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

14.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

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

 

DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES, 1 TEN PM QOS
Responsável

 

 

Documento assinado eletronicamente por Daniela Santos Angonesi Mendes,
Servidora, em 29/04/2020, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13808159 e o código CRC C2AA432B.

Referência: Processo nº 1250.01.0002288/2020-60 SEI nº 13808159
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Presidência da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

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

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

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

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

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

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

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

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

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

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

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

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

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

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

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

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

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

§ 5º  Ato do Ministro de Estado da Saúde:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4º-D  O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.        
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Lei N. 13979/2020 (13561371)         SEI 1250.01.0002288/2020-60 / pg. 13

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei N. 13979/2020 (13561371)         SEI 1250.01.0002288/2020-60 / pg. 15

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23ia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23iia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei N. 13979/2020 (13561371)         SEI 1250.01.0002288/2020-60 / pg. 16



Caderno 1 – diário do exeCutivo

www.jornalminasgerais.mg.gov.br ANO 128  – Nº 53 – 64 PÁginas BELO HORIZONTE, sExTA-fEIRA, 13 dE MARçO dE 2020

Sumário
Diário Do ExEcutivo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

Governo do Estado  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Secretaria-Geral   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Secretaria de Estado de Governo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Advocacia-Geral do Estado  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Secretaria de Estado de Fazenda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Secretaria de Estado de Saúde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Secretaria de Estado de Educação  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Editais e Avisos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

DIárIo Do ExECuTIvo
Governo do Estado

Governador: romeu Zema Neto

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

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

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

DEcrEtA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

roMEu ZEMA NETo

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

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

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

DEcrEtA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200313005547011.
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NORMA: DECRETO 47891, DE 20/03/2020

LEGISLAÇÃO MINEIRA

INFORMAÇÕES REFERENCIAIS

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

Origem:
Executivo

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

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

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

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

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

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

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

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

Assunto Geral:
Calamidade Pública.
Saúde Pública.

Reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia

causada pelo agente Coronavírus (COVID-19).

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

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

(Vide Lei nº 23.630, de 2/4/2020.)

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

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

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

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

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

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei Federal nº 13.979, de 6 de

fevereiro  de  2020,  e  em  razão  dos  efeitos  decorrentes  da  pandemia  causada  pelo  agente

Coronavírus (COVID-19),

DECRETA:

Art. 1º – Fica decretado, para fins de aplicação do art. 65 da Lei Complementar

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, estado de calamidade pública no âmbito de todo o

território do Estado, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020, em razão dos impactos

socioeconômicos  e  financeiros  decorrentes  da  pandemia  causada  pelo  agente  Coronavírus

(COVID-19).

Parágrafo único – O estado de calamidade pública de que trata o caput será submetido,

para reconhecimento, à deliberação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG,

nos termos do art. 65 da Lei complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 2º – Ficam autorizados, nos termos do § 3º do art. 40 da constituição do Estado,

a ocupação e o uso temporário de bens e serviços necessários ao enfrentamento da crise causada

pelo COVID-19, garantida a indenização justa, em dinheiro e imediatamente após a cessação da

situação de calamidade pública, dos danos e custos decorrentes.

Parágrafo  único  –  Compete  aos  dirigentes  máximos  dos  órgãos  e  entidades  da

Administração Pública decidir, motivadamente, sobre a ocupação e o uso de bens e serviços de

que trata o caput.

Art. 3º – Ficam os dirigentes máximos dos órgãos e entidades da Administração Pública

autorizados a adotar, em caso de necessidade, medidas extraordinárias para viabilizar o pronto

atendimento à população durante a situação de calamidade pública em saúde .

Parágrafo  único  –  As  medidas  adotadas  nos  termos  do  caput  serão  submetidas  à

ratificação do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 –

Comitê Extraordinário COVID-19, instituído pelo Decreto nº 47.886, de 15 de março de 2020.

Art. 4º – Aplica-se ao período de calamidade pública, no âmbito do Poder Executivo, o

disposto no inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a

eficácia do art. 1º à aprovação da ALMG.

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

Independência do Brasil.

ROMEU ZEMA NETO

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

Data da última atualização: 13/4/2020.
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NORMA: RESOLUÇÃO 5529, DE 25/03/2020

LEGISLAÇÃO MINEIRA

INFORMAÇÕES REFERENCIAIS

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

Origem:
Legislativo

PRE 20 2020 - PROJETO DE RESOLUÇÃO

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

Observação:
Pandemia coronavírus 2020.

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

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

Deliberação 22 2020
Minas Gerais Diário do Executivo - 27/03/2020 Pág. 5 Col. 1
Legislação relevante

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

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

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

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

Reconhece  o  estado  de  calamidade  pública  em  decorrência  da

pandemia de Covid-19, causada pelo Coronavírus.

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

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

relativamente aos arts. 1º a 6º.)

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º  – Fica reconhecido, até 31 de dezembro de 2020, o estado de calamidade
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pública em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo Coronavírus, nos termos do Decreto

nº 47.891, de 20 de março de 2020.

§ 1º – Até 20 de julho de 2020, o estado de calamidade pública será revisto pela

Assembleia Legislativa, cabendo ao Governador o envio de mensagem justificando a necessidade da

manutenção do prazo a que se refere o art. 1º.

§  2º  –  O  Poder  Executivo  encaminhará  para  a  Assembleia  Legislativa  relatórios

trimestrais detalhados para acompanhamento da evolução da receita e da despesa do Estado, bem

como das medidas adotadas durante o período em que perdurar a situação de calamidade pública de

que trata esta resolução.

Art. 2º – As medidas adotadas pelo Poder Executivo devido ao estado de calamidade

pública de que trata esta resolução observarão a autonomia dos demais Poderes e do Ministério

Público em relação ao seu funcionamento e na definição das suas ações e de seus programas.

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio  da  Inconfidência,  em  Belo  Horizonte,  25  de  março  de  2020;  232º  da

Inconfidência Mineira e 199º da Independência do Brasil.

Deputado Agostinho Patrus – Presidente

Deputado Tadeu Martins Leite – 1º-Secretário

Deputado Carlos Henrique – 2º-Secretário

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

Data da última atualização: 13/4/2020.
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Inicio (/bra/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101) /  Representação da OPAS no Brasil

(/bra/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=117&Itemid=875) /  Folha informativa – COVID-19 (doença

causada pelo novo coronavírus)

Atualizada em 16 de abril de 2020

Principais informações

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020,

que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui

uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais

alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento

Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi

caracterizada pela OMS como uma pandemia.

Foram confirmados no mundo 1.991.562 casos de COVID-19 (76.647 novos

em relação ao dia anterior) e 130.885 mortes (7.875 novas em relação ao

dia anterior) até 16 de abril de 2020.

O Brasil confirmou 30.425 casos confirmados e 1.924 mortes até a tarde do

dia 16 de abril de 2020.

A OPAS e a OMS estão prestando apoio técnico ao Brasil e outros países, na

preparação e resposta ao surto de COVID-19.

As medidas de proteção são as mesmas utilizadas para prevenir doenças

respiratórias, como: se uma pessoa tiver febre, tosse e dificuldade de

respirar, deve procurar atendimento médico assim que possível e

compartilhar o histórico de viagens com o profissional de saúde; lavar as

mãos com água e sabão ou com desinfetantes para mãos à base de álcool;

ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou

com um lenço – em seguida, jogar fora o lenço e higienizar as mãos.

Os coronavírus são a segunda principal causa do resfriado comum (após

rinovírus) e, até as últimas décadas, raramente causavam doenças mais

graves em humanos do que o resfriado comum.

Há sete coronavírus humanos (HCoVs) conhecidos, entre eles o SARS-COV

(que causa síndrome respiratória aguda grave), o MERS-COV (síndrome

respiratória do Oriente Médio) e o SARS-CoV-2 (vírus que causa a doença

COVID-19).
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Histórico

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada

sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na
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República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa (tipo) de coronavírus

que não havia sido identificada antes em seres humanos.

Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas

confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Os

coronavírus estão por toda parte. Eles são a segunda principal causa de resfriado

comum (após rinovírus) e, até as últimas décadas, raramente causavam doenças

mais graves em humanos do que o resfriado comum.

Ao todo, sete coronavírus humanos (HCoVs) já foram identificados: HCoV-229E,

HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-COV (que causa síndrome respiratória

aguda grave), MERS-COV (que causa síndrome respiratória do Oriente Médio) e o,

mais recente, novo coronavírus (que no início foi temporariamente nomeado

2019-nCoV e, em 11 de fevereiro de 2020 (https://www.who.int/emergencies

/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-

disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it), recebeu o nome de SARS-

CoV-2). Esse novo coronavírus é responsável por causar a doença COVID-19.

A OMS tem trabalhado com autoridades chinesas e especialistas globais desde o

dia em que foi informada, para aprender mais sobre o vírus, como ele afeta as

pessoas que estão doentes, como podem ser tratadas e o que os países podem

fazer para responder.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) tem prestado apoio técnico aos

países das Américas e recomendado manter o sistema de vigilância alerta,

preparado para detectar, isolar e cuidar precocemente de pacientes infectados

com o novo coronavírus.

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus

(/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6100:oms-declara-

emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-em-relacao-a-novo-

coronavirus&Itemid=812) constitui uma Emergência de Saúde Pública de

Importância Internacional (ESPII) – o mais alto nível de alerta da Organização,

conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Essa decisão buscou

aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para

interromper a propagação do vírus.. Essa decisão aprimora a coordenação, a

cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus.
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A ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional

(/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5847:regulamento-

sanitario-internacional-rsi&Itemid=812) (RSI), “um evento extraordinário que

pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido a

disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta

internacional coordenada e imediata”.

É a sexta vez na história que uma Emergência de Saúde Pública de Importância

Internacional é declarada. As outras foram:

25 de abril de 2009 – pandemia de H1N1

5 de maio de 2014 – disseminação internacional de poliovírus

8 agosto de 2014 – surto de Ebola na África Ocidental

1 de fevereiro de 2016 – vírus zika e aumento de casos de microcefalia e

outras malformações congênitas

18 maio de 2018 – surto de ebola na República Democrática do Congo

A responsabilidade de se determinar se um evento constitui uma Emergência de

Saúde Pública de Importância Internacional cabe ao diretor-geral da OMS e

requer a convocação de um comitê de especialistas – chamado de Comitê de

Emergências do RSI.

Esse comitê dá um parecer ao diretor-geral sobre as medidas recomendadas a

serem promulgadas em caráter emergencial. Essas Recomendações Temporárias

incluem medidas de saúde a serem implementadas pelo Estado Parte onde

ocorre a ESPII – ou por outros Estados Partes conforme a situação – para prevenir

ou reduzir a propagação mundial de doenças e evitar interferências

desnecessárias no comércio e tráfego internacional.

Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma

pandemia (/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120:oms-

afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-como-pandemia&Itemid=812). O

termo “pandemia” se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua

gravidade. A designação reconhece que, no momento, existem surtos de

COVID-19 em vários países e regiões do mundo.

Perguntas e respostas

O que é COVID-19?

COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela
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primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China.

Quais são os sintomas de alguém infectado com COVID-19?

Os sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, cansaço e tosse seca. Alguns

pacientes podem ter dores, congestão nasal, corrimento nasal, dor de garganta

ou diarreia. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente.

Algumas pessoas são infectadas, mas não apresentam sintomas e não se sentem

mal. A maioria das pessoas (cerca de 80%) se recupera da doença sem precisar de

tratamento especial. Uma em cada seis pessoas que recebe COVID-19 fica

gravemente doente e desenvolve dificuldade em respirar. As pessoas idosas e as

que têm outras condições de saúde como pressão alta, problemas cardíacos ou

diabetes, têm maior probabilidade de desenvolver doenças graves. Pessoas com

febre, tosse e dificuldade em respirar devem procurar atendimento médico.

Os coronavírus podem ser transmitidos de pessoa para pessoa?

Sim, alguns coronavírus podem ser transmitidos de pessoa para pessoa,

geralmente após contato próximo com um paciente infectado, por exemplo, em

casa, no local de trabalho ou em um centro de saúde.

Como o vírus responsável pela COVID-19 se espalha?

As pessoas podem pegar a COVID-19 de outras pessoas que têm o vírus. A doença

pode ser transmitida de pessoa para pessoa por meio de pequenas gotículas do

nariz ou da boca que se espalham quando uma pessoa com COVID-19 tosse ou

espirra. Essas gotículas podem pousar em objetos e superfícies ao redor da

pessoa – como mesas ou celulares. As pessoas pegam COVID-19 quando tocam

nesses objetos ou superfícies com as mãos ou outra parte do corpo e, em seguida,

tocam os olhos, nariz ou boca. As pessoas também podem pegar COVID-19 se

inspirarem gotículas de uma pessoa com COVID-19 que tosse ou espirra. É por

isso que é importante ficar a mais de 1 metro de distância de uma pessoa doente.

A OPAS e a OMS estão avaliando pesquisas em andamento sobre a maneira como

o vírus causador da COVID-19 é disseminado e continuarão a compartilhar

descobertas atualizadas.

O vírus que causa a COVID-19 pode ser transmitido pelo ar?

Estudos até o momento sugerem que o vírus que causa a COVID-19 é transmitido

principalmente pelo contato com gotículas respiratórias – e não pelo ar.

É possível pegar COVID-19 de uma pessoa que não apresenta sintomas?
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A principal maneira pela qual a doença se espalha é através de gotículas

respiratórias expelidas por alguém que está tossindo. O risco de contrair

COVID-19 de alguém sem sintomas é muito baixo. No entanto, muitas pessoas

com COVID-19 têm apenas sintomas leves – particularmente nos estágios iniciais

da doença. Portanto, é possível pegar COVID-19 de alguém que tenha, por

exemplo, apenas uma tosse leve e não se sinta mal. A OMS está avaliando

pesquisas em andamento sobre o período de transmissão da COVID-19 e

continuará a compartilhar descobertas atualizadas.

Quanto tempo pacientes devem ficar isolados após o desaparecimento dos

sintomas?

Pelo que se sabe até o momento, a principal forma de transmissão ocorre por

pessoas que apresentam sintomas. Conforme o que já foi documentado na China

(https://www.who.int/publications-detail/report-of-the-who-china-joint-mission-

on-coronavirus-disease-2019-(covid-19)), Singapura e Alemanha

(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.05.20030502v1), alguns

pacientes com COVID-19 podem espalhar vírus de 24 a 48 horas antes do início

dos sintomas e de 3 a 4 semanas após o início dos sintomas.

Por isso, a OMS recomenda que os pacientes sejam liberados do isolamento

somente após terem dois testes negativos – com pelo menos 24 horas de

intervalo – e estejam clinicamente recuperados. Se o teste não for possível, é

prudente que os indivíduos continuem isolados por mais duas semanas após o

fim dos sintomas, pois eles podem continuar a disseminar o vírus. 

Posso pegar COVID-19 de fezes de alguém com a doença?

O risco de pegar COVID-19 de fezes de uma pessoa infectada é aparentemente

baixo. Embora as investigações iniciais apontem que o vírus possa estar presente

nas fezes em alguns casos, a disseminação por essa via não é uma das

características principais do surto. A OMS está avaliando pesquisas em

andamento sobre a maneira como o vírus que causa COVID-19 é disseminado e

continuará a compartilhar novas descobertas. Esse é mais um motivo para limpar

as mãos regularmente, depois de usar o banheiro e antes de comer.

Existe uma vacina ou medicamento contra COVID-19?

Ainda não. Até o momento, não há vacina nem medicamento antiviral específico

para prevenir ou tratar a COVID-2019. As pessoas infectadas devem receber

cuidados de saúde para aliviar os sintomas. Pessoas com doenças graves devem

ser hospitalizadas. A maioria dos pacientes se recupera graças aos cuidados de
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suporte.

Atualmente, estão sendo investigadas possíveis vacinas e alguns tratamentos

medicamentosos específicos, com testes através de ensaios clínicos. A OMS está

coordenando esforços para desenvolver vacinas e medicamentos para prevenir e

tratar a COVID-19.

As maneiras mais eficazes de proteger a si e aos outros contra a COVID-19 são

limpar frequentemente as mãos, cobrir a tosse com a parte interior do cotovelo

ou lenço e manter uma distância de pelo menos 1 metro das pessoas que estão

tossindo ou espirrando.

O que posso fazer para me proteger e evitar transmitir para outras pessoas?

A maioria das pessoas infectadas experimenta uma doença leve e se recupera,

mas pode ser mais grave para outras pessoas. Mantenha-se informado sobre os

últimos desenvolvimentos a respeito da COVID-19 e faça o seguinte para cuidar da

sua saúde e proteger a dos outros:

• Lave as mãos com água e sabão ou higienizador à base de álcool, para

matar vírus que podem estar nas suas mãos.

• Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa

que esteja tossindo ou espirrando. Quando alguém tosse ou espirra,

pulveriza pequenas gotas líquidas do nariz ou da boca, que podem conter

vírus. Se você estiver muito próximo, poderá inspirar as gotículas – inclusive

do vírus da COVID-19 se a pessoa que tossir tiver a doença.

• Evite tocar nos olhos, nariz e boca. As mãos tocam muitas superfícies e

podem ser infectadas por vírus. Uma vez contaminadas, as mãos podem

transferir o vírus para os olhos, nariz ou boca. A partir daí, o vírus pode entrar

no corpo da pessoa e deixá-la doente.

• Certifique-se de que você e as pessoas ao seu redor seguem uma boa

higiene respiratória. Isso significa cobrir a boca e o nariz com a parte interna

do cotovelo ou lenço quando tossir ou espirrar (em seguida, descarte o lenço

usado imediatamente). Gotículas espalham vírus. Ao seguir uma boa higiene

respiratória, você protege as pessoas ao seu redor contra vírus responsáveis

por resfriado, gripe e COVID-19.

• Fique em casa se não se sentir bem. Se você tiver febre, tosse e dificuldade
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em respirar, procure atendimento médico. Siga as instruções da sua

autoridade sanitária nacional ou local, porque elas sempre terão as

informações mais atualizadas sobre a situação em sua área.

• Pessoas doentes devem adiar ou evitar viajar para as áreas afetadas por

coronavírus. Áreas afetadas são países, áreas, províncias ou cidades onde há

transmissão contínua -- não áreas com apenas casos importados.

• Os viajantes que retornam das áreas afetadas devem monitorar seus

sintomas por 14 dias e seguir os protocolos nacionais dos países receptores;

e se ocorrerem sintomas, devem entrar em contato com um médico e

informar sobre o histórico de viagem e os sintomas.

Os seres humanos podem ser infectados por um novo coronavírus de origem

animal?

Uma série de investigações detalhadas descobriram que o SARS-CoV foi

transmitido de civetas para humanos na China em 2002 e o MERS-CoV de camelos

dromedários para humanos na Arábia Saudita em 2012. Vários coronavírus

conhecidos estão circulando em animais que ainda não infectaram humanos. À

medida que a vigilância melhora no mundo, é provável que mais coronavírus

sejam identificados.

Qual é a orientação da OPAS e da OMS no que diz respeito ao uso de
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máscaras?

A OPAS e a OMS recomendam que as máscaras cirúrgicas sejam usadas por:

pessoas com sintomas respiratórios, como tosse ou dificuldade de respirar,

inclusive ao procurar atendimento médico

profissionais de saúde e pessoas que prestam atendimento a indivíduos

com sintomas respiratórios

profissionais de saúde, ao entrar em uma sala com pacientes ou tratar um

indivíduo com sintomas respiratórios

O uso de máscaras não é necessário para pessoas que não apresentem sintomas

respiratórios. No entanto, máscaras podem ser usadas em alguns países de

acordo com os hábitos culturais locais.

As pessoas que usarem máscaras devem seguir as boas práticas de uso, remoção

e descarte, assim como higienizar adequadamente as mãos antes e após a

remoção. Devem também lembrar que o uso de máscaras deve ser sempre

combinado com as outras medidas de proteção (veja a pergunta “O que posso

fazer para me proteger e evitar transmitir para outras pessoas?”).

Como colocar, usar, tirar e descartar uma máscara:

1. Lembre-se de que uma máscara deve ser usada apenas por profissionais de

saúde, cuidadores e indivíduos com sintomas respiratórios, como febre e tosse.

2. Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com um higienizador à base de

álcool ou água e sabão

3. Pegue a máscara e verifique se está rasgada ou com buracos.

4. Oriente qual lado é o lado superior (onde está a tira de metal).

5. Assegure-se que o lado correto da máscara está voltado para fora (o lado

colorido).

6. Coloque a máscara no seu rosto. Aperte a tira de metal ou a borda rígida da

máscara para que ela se adapte ao formato do seu nariz.

7. Puxe a parte inferior da máscara para que ela cubra sua boca e seu queixo.

8. Após o uso, retire a máscara; remova as presilhas elásticas por trás das orelhas,

mantendo a máscara afastada do rosto e das roupas, para evitar tocar nas

superfícies potencialmente contaminadas da máscara.

9. Descarte a máscara em uma lixeira fechada imediatamente após o uso.

10. Higienize as mãos depois de tocar ou descartar a máscara – use um

higienizador de mãos à base de álcool ou, se estiverem visivelmente sujas, lave as
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mãos com água e sabão.

Alguns países têm recomendado o uso de máscaras caseiras, feitas com panos

(/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6138:covid-19-oms-

atualiza-guia-com-recomendacoes-sobre-uso-de-mascaras&Itemid=812).

Atualmente, não há evidências científicas fortes de que isso terá um papel

importante na redução da velocidade de transmissão da COVID-19.

Qual o período de incubação do vírus causador da COVID-19?

O período de incubação é o tempo entre ser infectado pelo vírus e o início dos

sintomas da doença. As estimativas atuais do período de incubação variam de 1 a

14 dias, mais frequentemente ao redor de cinco dias. Essas estimativas estão

sendo atualizados à medida que mais dados se tornam disponíveis.

Quanto tempo o vírus sobrevive em superfícies?

Não se sabe ao certo quanto tempo o vírus que causa a COVID-19 sobrevive em

superfícies, mas ele parece se comportar como outros coronavírus. Uma série de

estudos aponta que os coronavírus (incluindo informações preliminares sobre o

vírus que causa COVID-19) podem persistir nas superfícies por algumas horas ou

até vários dias. Isso pode variar conforme diferentes condições (por exemplo, tipo

de superfície, temperatura ou umidade do ambiente).

Se você acha que uma superfície pode estar infectada, limpe-a com um

desinfetante simples para matar o vírus e proteger a si e aos outros. Limpe as

mãos com um higienizador à base de álcool ou lave-as com água e sabão. Evite

tocar nos olhos, boca ou nariz.

É seguro receber um pacote de qualquer área em que a COVID-19 tenha sido

notificada?

Sim. A probabilidade de uma pessoa infectada contaminar mercadorias

comerciais é baixa e o risco de pegar o vírus que causa a COVID-19 em um pacote

que foi movido, transportado e exposto a diferentes condições e temperaturas

também é baixo.

O que posso fazer para evitar a propagação da COVID-19 no meu local de

trabalho?

Antes de viajar e com base nas informações mais atualizadas, seu local de

trabalho deve avaliar os benefícios e riscos relacionados a planos de viagens.

Evite enviar funcionários com maior risco de doenças graves (por exemplo,
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pessoas idosas e com condições de saúde como diabetes, doenças cardíacas e

pulmonares) para áreas com propagação de COVID-19.

Além disso, as(os) funcionárias(os) que retornem de uma área com propagação

de COVID-19 devem monitorar sintomas por 14 dias e medir a temperatura duas

vezes ao dia. Se a(o) funcionária(o) tiver tosse leve ou febre baixa (ou seja, uma

temperatura de 37,3 ºC ou mais), deve ficar em casa e se auto isolar. Isso significa

evitar contato próximo (ficar a um metro de distância) com outras pessoas,

incluindo membros da família. A pessoa também deve telefonar para seu

profissional de saúde ou departamento de saúde pública local, fornecendo

detalhes de viagens e sintomas recentes.

Funcionárias(os) também devem ser incentivadas(os) a lavarem as mãos

regularmente e a manterem pelo menos um metro de distância de pessoas que

estejam tossindo ou espirrando. Devem ainda cumprir as instruções das

autoridades do local para onde estão viajando. Se, por exemplo, as autoridades

locais lhes dizem para não ir a algum lugar, isso deve ser cumprido.

Outras informações: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse

/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf (https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?ua=1).

A OMS disse que notas de dinheiro carregam COVID-19?

Não. A Organização Mundial da Saúde não disse que notas de dinheiro

transmitem COVID-19, nem emitiu avisos ou declarações sobre isso. A OMS

recomenda que as pessoas lavem as mãos regularmente com água e sabão ou

higienizador à base de álcool, para matar vírus que possam estar nas mãos.

Quem está em risco de desenvolver doenças graves?

As informações disponíveis atualmente apontam que o vírus pode causar

sintomas leves e semelhantes aos da gripe, além de doenças mais graves. Os

pacientes apresentam uma variedade de sintomas: febre (83%-98%), tosse (68%)

e falta de ar (19%-35%). Com base nos dados atuais, 81% dos casos parecem ter

doença leve ou moderada, 14% parecem progredir para doença grave e 5% são

críticos. Pessoas idosas e com condições de saúde pré-existentes (como pressão

alta, doenças cardíacas, doenças pulmonares, câncer ou diabetes) parecem

desenvolver doenças graves com mais frequência do que outros.

A OPAS ou a OMS divulgaram uma receita de gel pra fazer em casa?
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Não, a OPAS e a OMS não divulgaram receita de gel para fazer em casa. Esse

processo de produção caseira pode, inclusive, ser prejudicial à saúde. A

recomendação da OPAS e da OMS é lavar as mãos com água e sabão ou

higienizador à base de álcool. Tanto álcool em gel quanto água e sabão são

eficazes para matar vírus que podem estar nas mãos ou outra parte do corpo.

Fumantes e usuários de produtos de tabaco correm maior risco de infecção

por COVID-19?

É provável que os fumantes sejam mais vulneráveis ao COVID-19, pois o ato de

fumar significa que os dedos (e possivelmente os cigarros contaminados) estão

em contato com os lábios, o que aumenta a possibilidade de transmissão do vírus

da mão para a boca. Os fumantes também podem já ter doença pulmonar ou

capacidade pulmonar reduzida, o que aumentaria muito o risco de doença grave.

Outros produtos para fumar, como bongs, que geralmente envolvem o

compartilhamento, podem facilitar a transmissão da COVID-19 em ambientes

comunitários e sociais.

Condições que aumentem as necessidades de oxigênio ou reduzem a capacidade

do corpo de usá-lo adequadamente colocam os pacientes em maior risco de

doenças pulmonares graves, como pneumonia.

Pessoas que vivem com HIV correm um risco maior de serem infectadas pelo

vírus que causa COVID-19?

As pessoas que vivem com HIV com doença avançada, aquelas com CD4 baixo e

alta carga viral e aquelas que não estão em tratamento antirretroviral têm um

risco aumentado de infecções e complicações relacionadas. Não se sabe se a

imunossupressão causada pelo HIV colocará uma pessoa em maior risco para a

COVID-19. Portanto, até que se saiba mais, devem ser tomadas precauções

adicionais para todas as pessoas com HIV avançado ou pouco controlado.

No momento, não há evidências de que o risco de infecção ou complicações da

COVID-19 seja diferente entre pessoas vivendo com HIV, clinicamente e

imunologicamente estáveis no tratamento anti-retroviral, quando comparadas à

população em geral. As pessoas que vivem com o HIV e estão tomando

medicamentos antirretrovirais devem garantir que tenham um suprimento de ao

menos 30 dias a 6 meses de remédios e garantir que suas vacinas estejam em dia.

Outras informações:
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https://www.paho.org/es/documentos/enfermedad-por-coronavirus-covid-19-

and-hiv-asuntos-acciones-claves (https://www.paho.org/es/documentos

/enfermedad-por-coronavirus-covid-19-and-hiv-asuntos-acciones-claves)

(espanhol)

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-

antiretrovirals (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-

and-antiretrovirals) (inglês)

Posso pegar COVID-19 do meu animal de estimação?

Houve casos de animais de pacientes com COVID-19 infectados com a doença.

Como órgão intergovernamental responsável por melhorar a saúde animal no

mundo, a Organização Mundial de Saúde Animal (https://www.oie.int

/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-

and-answers-on-2019novel-coronavirus/) (OIE) vem desenvolvendo orientações

técnicas sobre tópicos especializados relacionados à saúde animal, dedicados a

serviços veterinários e especialistas técnicos (incluindo testes e quarentena).

Existe a possibilidade de alguns animais serem infectados pelo contato

próximo com seres humanos infectados. Ainda são necessárias mais

evidências para entender se animais podem espalhar a doença.

Com base nas evidências atuais, a transmissão de humano para humano

continua sendo o principal fator.

Ainda é muito cedo para dizer se os gatos podem ser o hospedeiro

intermediário na transmissão da COVID-19.

Notificação da doença causada pelo novo coronavírus
(COVID-19)

16 de abril de 2020

Mundo

1.991.562 casos confirmados (76.647 novos em relação ao dia anterior)

130.885 mortes (7.875 novas em relação ao dia anterior)

Região Europeia

1.013.093 casos confirmados (35.497novos em relação ao dia anterior)

89.317 mortes (4.710 novas em relação ao dia anterior)

Região das Américas
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707.121 casos confirmados (33.760 novos em relação ao dia anterior)

30.245 mortes (2.909 novas em relação ao dia anterior)

Região do Pacífico Ocidental

125.571 casos confirmados (1.367 novos em relação ao dia anterior)

4.239 mortes (38 novas em relação ao dia anterior)

Região do Mediterrâneo Oriental

111.432 casos confirmados (4.043 novos em relação ao dia anterior)

5.532 mortes (137 novas em relação ao dia anterior)

Região do Sudeste Asiático

21.790 casos confirmados (1.503 novos em relação ao dia anterior)

990 mortes (54 novas em relação ao dia anterior)

Região Africana

11.843 casos confirmados (477 novos em relação ao dia anterior)

550 mortes (27 novas em relação ao dia anterior)

Veja os dados por país no relatório de situação da OMS nº 87

(https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports

/20200416-sitrep-87-covid-19.pdf?sfvrsn=9523115a_2&ua=1)*.

Mais informações: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/situation-reports/ (https://www.who.int/emergencies/diseases

/novel-coronavirus-2019/situation-reports/)

*Os países podem ter dados mais atualizados sobre suas situações específicas.

Brasil
O Brasil confirmou 30.425 casos confirmados e 1.924 mortes

(https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46742-brasil-registra-30-425-

casos-confirmados-de-coronavirus-e-1-924-mortes) até a tarde do dia 16 de abril

de 2020 (e, portanto, após o horário de fechamento do relatório de situação da

OMS nº 87).

-Outras informações: https://coronavirus.saude.gov.br/

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

-Unidades Básicas de saúde e hospitais de referência, por estado e município:
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https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#hospitais-referencia

(https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#hospitais-referencia)

Apoio da OPAS ao Brasil
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) tem apoiado diariamente as

ações no Brasil, inclusive com presença no Centro de Operações de Emergência

(COE) do Ministério da Saúde.

Entre os dias 6 e 7 de fevereiro, a OPAS organizou, junto com a Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz) e o Ministério da Saúde do Brasil, um treinamento para nove países

(/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6105:novo-coronavirus-

fiocruz-ministerio-da-saude-do-brasil-e-opas-organizam-treinamento-em-

diagnostico-laboratorial-para-9-paises&catid=1272&Itemid=836) sobre

diagnóstico laboratorial do novo coronavírus. Participaram da capacitação

especialistas da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Panamá, Paraguai,

Peru e Uruguai.

Durante a atividade, os participantes fizeram um exercício prático de detecção

molecular do vírus causador da COVID-19 e receberam materiais essenciais para

diagnóstico, além de revisarem e discutirem sobre as principais evidências e

protocolos disponíveis.

A OPAS também doou ao Brasil primers e controles positivos, que são materiais

essenciais para diagnóstico do coronavírus, e – junto com as autoridades de

saúde brasileiras – está disponibilizando reagentes para outros países da região

das Américas.

Nos dias 9 e 10 de março, a Organização Pan-Americana da Saúde realizou um

treinamento para especialistas em saúde pública do Brasil no uso da Go.Data

(/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6119:go-data-opas-

treina-especialistas-do-brasil-em-uso-de-ferramenta-para-investigacao-de-

epidemias-de-covid-19-e-outras-doencas&Itemid=812), ferramenta que busca

facilitar a investigação de surtos e epidemias, como a da doença causada pelo

novo coronavírus: COVID-19. A capacitação foi feita a pedido do Ministério da

Saúde do país.

A Go.Data permite a coleta de dados de campo, rastreamento de contatos e

visualização de cadeias de transmissão. Pode ser usada tanto online quanto

offline em diferentes plataformas, como computadores, celulares e tablets – e
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funciona em diversos sistemas, como Windows, Linux, Mac, Android e iOS.

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

Verifique as configurações de proxy para se certificar que estão corretas

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

Tentar novamente

Recomendações da OPAS/OMS

Para a população em geral: a OPAS/OMS recomenda reduzir a exposição e

transmissão de uma variedade de doenças praticando a higiene respiratória e das

mãos e seguindo práticas alimentares seguras (https://www.who.int/emergencies

/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public) (em inglês). 

Para trabalhadores de saúde: esteja atento a pessoas com histórico de viagens

para a China que tenham febre e sintomas respiratórios. Se você é um profissional

de saúde que cuida de um paciente com COVID-19, cuide-se e siga os

procedimentos recomendados para prevenção e controle de infecção

(/bra/index.php?option=com_docman&view=download&slug=prevencao-

e-controle-de-infeccao-durante-os-cuidados-de-saude-quando-houver-suspeita-

de-infeccao-pelo-novo-coronavirus-ncov&Itemid=965) (em português).

Para pessoas que podem ter infecção por COVID-19: siga as orientações da OMS

sobre atendimento domiciliar e como reduzir o risco de espalhar a doença para

outras pessoas (/bra/index.php?option=com_docman&view=download&

slug=atendimento-domiciliar-para-pacientes-com-suspeita-de-infeccao-pelo-

novo-coronavirus-2019-ncov-que-apresentam-sintomas-leves-e-manejo-de-

contatos&Itemid=965) (em português).

Para comunicação de risco e engajamento comunitário: veja as orientações para
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os países implementarem estratégias eficazes de comunicação de risco e

engajamento comunitário (/bra/index.php?option=com_docman&

view=download&slug=comunicacao-de-risco-e-engajamento-comunitario-crec-

prontidao-e-resposta-ao-novo-coronavirus-de-2019-2019-ncov&Itemid=965), que

ajudarão a proteger a saúde pública durante a resposta a um novo coronavírus

(em português). Acesse também cards para redes sociais

(/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6130:covid-19-materiais-

de-comunicacao&Itemid=0) (em português).

Para viajantes: mantenha-se atualizado com os avisos de saúde de viagens da

OMS (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-

advice) relacionados a esse surto (em inglês).

Para profissionais de laboratório: mantenha-se atualizado sobre detecção e

diagnóstico por laboratório (https://iris.paho.org/handle/10665.2/52009) (em

português) e a respeito de biossegurança laboratorial para manuseio e transporte

de amostras associadas ao novo coronavírus 2019

(/bra/index.php?option=com_docman&view=download&slug=diretrizes-

provisorias-de-biosseguranca-laboratorial-para-o-manuseio-e-transporte-de-

amostras-associadas-ao-novo-coronavirus-2019-covid-19&Itemid=965) (em

português).

Também é possível se informar pelo Whatsapp da OMS

(/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6133:oms-lanca-versao-

em-portugues-de-numero-de-whatsapp-sobre-covid-19&Itemid=812). Basta

enviar a palavra “oi”, no aplicativo Whatsapp, para o número +41 22 501 77 35 e

iniciar a conversa. Será aberto um menu de opções para tirar dúvidas, checar os

dados mais atualizados, descobrir o que é fato ou fake news (boato), quais as

medidas mais importantes para proteger a si e a outras pessoas, além de outras

informações sobre a doença causada pelo novo coronavírus: a COVID-19.

Curso e vitrine do conhecimento

-Para artigos científicos e outras informações, acesse a vitrine do conhecimento

da BIREME/OPAS/OMS (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em

Ciências da Saúde) sobre o novo coronavirus (COVID-19): bvsalud.org/vitrinas

/novo_coronavirus_2019/ (https://bvsalud.org/vitrinas/novo_coronavirus_2019/)

(https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus/)
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-Para uma introdução geral aos vírus respiratórios emergentes, incluindo novos

coronavírus, e como os serviços de saúde devem se preparar acesse os

cursos “Prevenção e controle de infecções (ICP) causadas pelo novo coronavírus

(COVID-19) (https://www.campusvirtualsp.org/pt-br/curso/prevencao-e-controle-

de-infeccoes-icp-causadas-pelo-novo-coronavirus-covid-19)” e “Vírus

respiratórios emergentes, incluindo COVID-19 (http://bit.ly/CVOPAS-COVID-19)”

no Campus Virtual de Saúde Pública da OPAS.

-Para guias técnicas, publicações e protocolos de pesquisa em curso sobre

COVID-19, acesse: covid19-evidence.paho.org/handle/20.500.12663/37

(https://covid19-evidence.paho.org/handle/20.500.12663/37)

(https://www.facebook.com
/OPASOMSBrasil)

(https://twitter.com
/OPASOMSBrasil)

(https://www.instagram.com
/opspaho/)

(https://www.linkedin.com
/company
/pan-
american-
health-
organization)

(https://www.youtube.com
/pahopin)

(http://www.flickr.com
/photos
/87642443@N05/)

(/bra/index.php?format=feed&
type=rss&
option=com_content&
Itemid=875)

Ajuda e serviços

Oportunidades e
vagas de trabalho
(/bra/index.php?option=com_content&
view=article&
id=5414&Itemid=850)

Política de
privacidade
(/hq/index.php?option=com_content&
view=article&
id=3201:paho-
website-privacy-
policy&
catid=6822:corporate-
pages&Itemid=2410&
lang=es)

Contatos
(/hq/index.php?option=com_content&
view=article&
id=9363:2014-for-
general-enquiries&
catid=8038:archive&
Itemid=40179&
lang=es)

Intranet OPAS/OMS
no Brasil
(http://intranet.paho.org
/bra/default.aspx)

Collective Travel
Authorization
(https://www.paho.org
/bra/index.php?option=com_docman&

Recursos

PALTEX
(https://www.paho.org
/paltex)

Red de Centros
Colaboradores
(https://www.paho.org
/bracolab/)

Outros sites da ONU
(http://www.unsystem.org)

OEA
(http://www.oas.org
/pt/default.asp)

Banco de Imagens
(/bra/index.php?option=com_content&
amp;view=article&
amp;id=4579&amp;
Itemid=847)

Associações de
Saúde Pública
(https://www.paho.org
/hq/index.php?option=com_content&
view=article&
id=3069&
Itemid=2374)

Conecte-se com a
OPAS

Feed RSS
(https://www.paho.org
/hq/index.php?format=feed&
type=rss&lang=en)

Facebook OPAS/OMS
no Brasil
(https://www.facebook.com
/pages/OPAS-OMS-
Brasil-PAHO-WHO-
Brazil
/159409967565663?ref=tn_tnmn

Twitter
(http://www.twitter.com
/pahowho)

Linkedin
(http://www.linkedin.com
/company/pan-
american-health-
organization)

YouTube
(http://www.youtube.com
/pahopin)

Vimeo
(http://vimeo.com
/paho)
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task=doc_details&
gid=1492&
Itemid=965)

Espaço dos
Fornecedores
(/bra/index.php?option=com_content&
view=article&
id=4669&Itemid=832)

Webmail
(https://bramail.paho.org
/owa/auth
/logon.aspx?replaceCurrent=1&
url=https%3a%2f
%2fbramail.paho.org%2fowa%2f)

Setor de Embaixadas Norte, Lote 19, 70800-400 Brasília, DF, Brasil
Caixa Postal 08-729, 70312-970 - Brasilia, DF, Brasil

Tel: +55 61 3251-9595
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O servidor proxy está recusando conexões
O Firefox está configurado para usar um servidor proxy que está recusando conexões.

Verifique as configurações de proxy para se certificar que estão corretas

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

Tentar novamente

Hospital de campanha no Expominas deve começar a atender até o fim d... https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/03/interna_gerais,11...

3 of 6 17/04/2020 14:19
Informação Hospital de campanha (13561376)         SEI 1250.01.0002288/2020-60 / pg. 43



Hospital de campanha no Expominas deve começar a atender até o fim d... https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/03/interna_gerais,11...

4 of 6 17/04/2020 14:19
Informação Hospital de campanha (13561376)         SEI 1250.01.0002288/2020-60 / pg. 44



Hospital de campanha no Expominas deve começar a atender até o fim d... https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/03/interna_gerais,11...

5 of 6 17/04/2020 14:19
Informação Hospital de campanha (13561376)         SEI 1250.01.0002288/2020-60 / pg. 45



Hospital de campanha no Expominas deve começar a atender até o fim d... https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/03/interna_gerais,11...

6 of 6 17/04/2020 14:19
Informação Hospital de campanha (13561376)         SEI 1250.01.0002288/2020-60 / pg. 46



HOSPITAL DE CAMPANHA <hcampmg@gmail.com>

HOSPITAL DE CAMPANHA

HOSPITAL DE CAMPANHA <hcampmg@gmail.com> 13 de abril de 2020 09:04
Para: adair@minashospitalar.com.br, fernandoparanhos@adaptltda.com.br, agis@agismedical.com.br,
aglon@aglon.com.br, brasz@coloplast.com, alfaimplantes@hotmail.com, atendimento@alfamed.com,
aline.santos@strattner.com.br, suportelicita@rtsrio.com.br, amuto@altamedical.com.br, ananda@intertechsurgical.com.br,
vendasmetrobh2@prohosp.com.br, andre@expansao-mg.com.br, atendimento@cpapcare.com.br, atuante@gmail.com,
aurelio.santos@cei-brasil.com, marisse.d.bonfim@medtronic.com.br, comercial@avmedi.com,
barbara.jales@eincobio.com.br, empenhos@bhfarma.com.br, bhmedltda@ig.com.br, licitacao01@biohosp.com.br,
licitacaobio@bioline.com.br, biomax@biomax.med.br, leandro.eugenio@biomigbrasil.com.br,
licitacao@biomigbrasil.com.br, contato@biotecmed.com.br, bruna.vilalva@gbo.com, bruna.souza@strattner.com.br,
atendimento@visionlinebrasil.com.br, AlexsandraFalvoSilva.Caetano@sanofi.com, chissnauer@aliancahospitalar.com,
licitacao@camb.com.br, canalgoverno@primemedical.com.br, felipe.dias@cbsmed.com.br, propostas@cei-brasil.com,
carolina@chrprodutos.com.br, cincoconfind@gmail.com, julianapinheirotavares@gmail.com,
contato@cirurgicaflecha.com.br, jorge1@citopharma.com.br, comercial@conceitodiagnostica.com.br, Comercial@supri-
medical.com, comercial@biosave.com.br, vendas3@conceitosloja.com.br, contato@lojadomedico.com.br,
juliana@cosmoderma.com.br, juliana@cotacaocrie.com.br, licita@cremer.com.br, dr.assessoriaecomercio@gmail.com,
contato@neolife.med.br, daniel.valentim@commed.com.br, licitacaocomercial@dcb.com.br, vendas@traumedica.com.br,
licitacao@difarmig.com.br, televendas4@dimacimg.com, dimalab.pregao1@uol.com.br, distribuidoragcr@gmail.com,
licitacoes@distrilaf.com.br, eduardo@jmcmedical.com.br, licitacao.bh@dupatri.com, contato@badeia.com.br,
expedicao@emige.com.br, vendas06.espsantohospitalares@gmail.com, evandro@medlevensohn.com.br,
contato@eyehome.com.br, fabiano.silva@hartmannbr.info, televendas5@alfalagos.com.br, licitacao4@medika.com.br,
licitacao@fisiominasnet.com.br, vendas7@biotecmed.com.br, licitacao@flexor.ind.br, felipe@flukka.com.br,
p.garcia@br.urgo.com, patricia@gehospitalar.com.br, gensas@terra.com.br, gilmar.bomfim@grifols.com,
licitacao@cirurgicasaomateus.com, contato@harteinstrumentos.com.br, faturamento.bh@hospfar.com.br,
hospmed.bh@gmail.com, contato@hrinstrumental.com.br, teleprefeitura@acacia.med.br, licitacao@cleanmedical.com.br,
medical.comercial@terra.com.br, comercial2@jcpharma.com.br, LSanto1@its.jnj.com, vendas8@grupomjv.com.br,
juliojta@hotmail.com, kollimedltda@hotmail.com, sac@ksn.com.br, atendimento@langmedical.com.br,
falecom@guinez.com.br, licitacao@mgc.net.br, licitacoes@giromed.com.br, nucleo@lifemed.com.br,
e.campos@br.urgo.com, supvendas1@medika.com.br, marcelo@sanovie.com.br, amhcomerciovendas@globo.com,
anapaula.marquesrocha@medtronic.com, mastermed@mastermedhospitalar.com.br, vendas3@maxmedical.med.br,
roneyson.romagnoli13@hotmail.com, contato@medpoa.com.br, clayton@mhedica.com.br, cesar@micmmed.com.br,
miguellopes@correios.com.br, comercial@mcscomercial.com.br, contato@minasdoctor.com.br, Jessica.Monteiro@smith-
nephew.com, flavio@heramedicamentos.com.br, cotacao@nacionalhospitalar.com.br,
recepcao@nacionalhospitalar.com.br, licitacoes@neveline.com.br, philippe@mastermedhospitalar.com.br,
faturamentolicitacao@polarfix.com.br, vendas@politecsaude.com.br, licitacoes.brasil@covidien.com,
contato@primemedical.com.br, procimed@procimed.com.br, contato@produtoshospitalaresonline.com.br,
contato@clinrio.com.br, licitacaopromedi@gmail.com, henrique@promedical.com.br, licitacao2@protec.com.br,
carlos.e.rezende@medtronic.com, contato@distribuidorarima.com.br, gabriela.monerato@rioclarense.com.br,
rosemary.melo@samtronic.com.br, sac@adaptltda.com.br, licitacao2@suturas.com.br, cotacao3@opimed.com.br,
suportelicitacao@biomigbrasil.com.br, vendas@cirumont.com.br, silvia@gehospitalar.com.br,
belizete@sinergiamedica.com.br, magda.pinheiro@smith-nephew.com, empenhos@solumeddistribuidora.com.br,
vendas2.mg@somahospitalar.com.br, talita.dantas@criteria.com.br, tecvidalicitacao@gmail.com,
licitacao2@hpfsurgical.com.br, vendas@technesmedical.com.br, financeiro.toppaper@gmail.com,
comercial@trauminas.com.br, vendas.triangulo@dstriangulo.com.br, vanessa.guedes@promedon.com,
licitacao@volgen.com.br, vania@gjo.com.br, vendas@trammit.com.br, contato@ventrix.com.br, monica@vitae.net.br,
marcos@vivagroup.net.br, vanessa.yoshida@medtronic.com, licitacao@bioimplantesbrasil.com.br,
licitacao@cromolab.com.br, licitacao@dcb.com.br, licitacao@intensivemed.com.br, licitacao@lmsbiomedical.com.br,
licitacao@makeline.com.br, licitacao@tecvida.com, licitacao2@bio2med.com.br, licitacao2@medbrands.com.br,
licitacao2@multifarma.net.br, licitacao5@cfernandes.com.br, licitacoes@cei-brasil.com, licitacoes@gastrocom.com.br,
licitacoes@oncoprod.com.br, licitacoes@profarmaspecialty.com.br, licitar@minasmedical.com.br, lsouza71@gmail.com,
luciana@dexcar.com.br, luciane@gastrocom.com.br, macenamed@macenamed.com.br,
mar@marrepresentacoes.com.br, marcelo@gastrocom.com.br, medcarelicitacoes@hotmail.com,
medtec@medtecnet.com.br, nelson.dias@abbott.com, olympus-licitacao@olympus.com, orcamento@saavedra.com.br,
petra@nucleomed.net.br, previx@previxepis.com.br, rafael@safirasafe.com.br, recepcao@acacia.med.br,
renia.marinho@gfedobrasil.com.br, ronanramos04@yahoo.com.br, rosali@analiticalabor.com.br,
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rosana@promedical.com.br, rose.pshospitalar@gmail.com, setormed@setormed.com.br, tca.farma@hotmail.com,
tidmed1@gmail.com, vendas.1@favily.com.br, vendas.bh2@addlife.com.br, vendas@cirurgicapinheiro.com.br,
vendas@cirurgicasantacruz.com.br, vendas@hospitalardistribuidora.com.br, vendas2@stockmedical.net,
vendas2@vidatecnologia.com.br, welbert@gehospitalar.com.br

Prezados(as) senhores(as),

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

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por dispensa de licitação, para
atender Situação de Emergência. A proposta comercial deverá ser condizente com as especificações detalhadas e
quantidades estabelecidas na planilha anexa.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail, citando expressamente o código
"SIAD" correspondente ao material ofertado e o prazo de entrega, preferencialmente em até 15 dias.

Aguardamos retorno até o dia 14/04/2020

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Sd Daniele 031 9822- 9009
Sd Fabiana 035 99125-7391
Ten Daniela: 031 98707-2730

CNPJ 16695025000197
ENDEREÇO: Av. Amazonas 6455

10 anexos

HCAMP Lista 1.2 Permanente - Instrumentais e mobiliário ORÇAMENTO.xlsx
17K

HCAMP Lista 3.1 Consumo - Antissépticos PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
60K

HCAMP Lista 3.4 Consumo - Equipos e bomba infusão PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
66K

HCAMP Lista 3.2 Consumo - Dietas PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
62K

HCAMP Lista 3.3 Consumo - Tiras e Glicosímetro PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
63K

HCAMP Lista 3.5 Consumo - EPIs PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
64K

HCAMP Lista 3.6 Consumo - Respiratórios PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
23K

HCAMP Lista 3.7 Consumo - MMH Diversos PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
29K

HCAMP Lista 3.8 Consumo - MMH Disp Infusão PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
21K

HCAMP Lista 3.9 Consumo - Medicamentos PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
30K
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Elem 

Item
ITEM - SIAD ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UNIDADE OBSERVAÇÃO FORNECEDOR VALOR RP

QUANTIDADE 

TOTAL

VALOR 1                              
Injex Ind Cirgic 

medical.licitacao@terr
a.com.br

PRAZO DE 

ENTREGA

VALOR 2    Saúde 

Tech e-mail: 

saudeetech@saudeete
ch.com.br

PRAZO DE 

ENTREGA

VALOR 3                                    
NACIONAL 
COMÉRCIO 

HOSPITALAR 
claudio.diamantino@atrial

saude.com

PRAZO DE 

ENTREGA

VALOR 4  

MedLeven 
evandro@me
dlevensohn.c

om.br

PRAZO DE 

ENTREGA

3010 415812

TIRAS REAGENTES - TIPO: REAGENTES; FINALIDADE: 

PESQUISA DE GLICEMIA; TIRAS PARA DETERMINACAO DE 

GLICOSE NO SANGUE, PARA USO EM GLICOSIMETRO

UNIDADE
GLICOSIMETRO (COMODATO) = 150 

UNIDADES
BIOHOSP 0,52R$              264850 0,52 15-20 dias 0,98 05 dias $0,38 imediata 0,46 ATÉ 10 DIAS

P
lanilha pesquisa preços (13562999)         S

E
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Relatório de consulta por melhores preços

Código do item Desc. do item de material Unid. de aquisição Valor mínimo
(R$)

Valor máximo
(R$)

Valor de
referência (R$)

000415812 TIRAS REAGENTES - TIPO: REAGENTES; FINALIDADE: PESQUISA DE GLICEMIA; 1,00 UNIDADE 0,6200 2,7700 1,6950

RELATÓRIO DE CONSULTA POR MELHORES PREÇOS

Melhores preços / SIAD

20/04/2020 11:39 1Página 1 de

C
otação M

elhores P
reços (13563122)         S

E
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

N° DO CADASTRO: 63287 SITUAÇÃO: Ativo VALIDADE: 17/04/2021

LEGISLAÇÃO

Este cadastro é regido pela Lei 8.666/1993 e Decreto nº 47.524/2018. Demais exigências elencadas no processo de contratação, não contempladas neste
cadastro, ou documentos com vigência expirada deverão ser apresentados no ato da licitação/contratação.

IDENTIFICAÇÃO

Inscrito no CAFIMP Não Inscrito no CADIN Não

CNPJ 52.202.744/0001-92 Data de Abertura 12/01/1983

Nome Empresarial Nacional Comercial Hospitalar S.A

Nome Fantasia Nacional Comercial Hospitalar

Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada Porte da Empresa Outro

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone Telefone

Principal (16)3963-9090

Página de Internet http://www.nacionalhospitalar.com.br

E-mail Principal cotacao@nacionalhospitalar.com.br

Representante(s) Legal(is)

CPF Nome Tipo de Assinatura

062.578.378-63 NEUSA NOVAS CABRERA Isoladamente

375.428.778-87 JOSE CABRERA Isoladamente

ENDEREÇO

AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI, 7500, Jardim Manoel Penna, RIBEIRAO PRETO, SP, CEP: 14.098-515

CONTRATO SOCIAL

Objetivo Social
Comércio atacadista de medicamentos farmacêuticos, materiais hospitalares, médico, odontológico, ortopédico e produtos saneantes
domissanitários.

LINHA(S) DE FORNECIMENTO

A Linha de Fornecimento não substitui os atestados de capacidade técnica que devem ser apresentados quando solicitados no processo licitatório.

Código Descrição

5250 SUPRIMENTOS PARA ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA

5265 EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA

5310 MEDICAMENTOS ALOPATICOS

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

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 20/04/2020 às 12:15:50 Versão 1.0
Página 1 de 3
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DOCUMENTAÇÃO

Credenciamento do Representante Validade Situação

CPF do representante do fornecedor - Aceito

Identidade do representante do fornecedor - Aceito

Procuração para credenciamento do representante do fornecedor - Aceito

Habilitação Jurídica Validade Situação

Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na
forma da lei

- Aceito

Declaração de menores e fato superveniente - Aceito

Regularidade Fiscal Básica Validade Situação

Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS) 10/07/2020 Vigente

Inscrição no CNPJ - Aceito

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

13/05/2020 Vigente

Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista Validade Situação

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG) 11/07/2020 Vigente

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT) 25/07/2020 Vigente

Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a
pessoa jurídica

- Aceito

Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional-Dívida Ativa)

18/08/2020 Vigente

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

26/07/2020 Vigente

Qualificação Econômico-Financeira Validade Situação

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

30/04/2020 Vigente

BALANÇO PATRIMONIAL

Ano de Referência 2018

Índice:

Liquidez Geral 1.74 Liquidez Corrente 2.05 Solvência Geral 1.94

DADOS DA UNIDADE CADASTRADORA

Sigla CAGEF/SEPLAG Nome CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP

Endereço RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001

Telefone 3916-9755

A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autencidade no sítio www.compras.mg.gov.br

Código de verificação: 01251816833
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Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO PRETO

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 354340218-469-000010-1-5 DATA DE VALIDADE: 06/06/2020

Nº PROCESSO: 02.2012.047927.0
Nº PROTOCOLO: 039236/2019 Data do Protocolo: 17/10/2019
SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE DIVERSAS CLASSES DE
PRODUTOS

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4693-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA
DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
CNPJ / CPF: 52.202.744/0001-92
LOGRADOURO:  DOUTOR CELSO CHARURI NÚMERO: 7500
COMPLEMENTO:
BAIRRO: jd manoel penna
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO
CEP: 14050-220 UF: SP
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIS FERNANDO DA SILVA
CPF: 02819610935 CONSELHO REGIONAL: N/A
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLAUDIA VIANA BROCANELI
CPF: 28588023865 CONSELHO REGIONAL: CRF
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 32.393 UF: SP

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34792011190958300794-1; Data: 20/11/2019 10:01:03

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJJ55324-AP2W;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 354340218-469-000010-1-5 DATA DE VALIDADE: 06/06/2020

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

MEDICAMENTO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

EXPEDIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

EXPEDIR

IMPORTAR

TRANSPORTE PRÓPRIO

SANEANTE DOMISSANITÁRIO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

EXPEDIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO
SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS
EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS
ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS
LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA
PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

RIBEIRÃO PRETO 13/11/2019
LOCAL DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1574113667169

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância
Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34792011190958300794-2; Data: 20/11/2019 10:01:03

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJJ55323-1W0C;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de
autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi
autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a
Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo
Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/11/2019 10:38:40 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e
seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser
solicitado diretamente a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1396721

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 20/11/2020 10:01:03 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34792011190958300794-1 a 34792011190958300794-2 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei
Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7d9a9b60349a56f7b22c0d3a372048b22e79e1e18ae0e554eff5f247422874de6950aa02ae8613af620668146dd11840aaab827d2276c757
e5bb89d3458a3b11 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34791106191610230467-1; Data: 11/06/2019 16:13:25

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR05210-FB5P;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34791106191610230467-2; Data: 11/06/2019 16:13:25

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR05209-AN3F;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Alvará sanitário Nacional (13565821)         SEI 1250.01.0002288/2020-60 / pg. 60

https://azevedobastos.not.br/documento/34791106191610230467
http://www.tcpdf.org


11/06/2019 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/34791106191610230467

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/34791106191610230467 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de
autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi
autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a
Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo
Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/06/2019 17:30:02 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e
seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser
solicitado diretamente a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1271613

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/06/2020 16:13:27 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34791106191610230467-1 a 34791106191610230467-2 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei
Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9dff427d873e338ac842118db750d14d84aea3fbd1a492e2beeb216bb3281a5c6950aa02ae8613af620668146dd118408285349109a0c540

e4427ec5c232ffe6 
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19/11/2019 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351137294200598/?cnpj=52202744000192 1/1

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Dados do Cadastro

Voltar

Razão Social

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ

52.202.744/0001-92
Endereço Completo

AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI N° 7.500 - JARDIM MANOEL PENNA CEP: 14.098-515 - RIBEIRÃO PRETO/SP
Telefone

(16) 3963-9090
Responsável Técnico

CLAUDIA VIANA BROCANELI
Responsável Legal

LUIS FERNANDO DA SILVA

Cadastro Nº

8.02.476-4 (X7M230660LH2)
Data do Cadastro

06/06/2005
Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.137294/2005-98
Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)
Atividades / Classes

Armazenar
Correlato

Distribuir
Correlato

Expedir
Correlato

Importar
Correlato

Transportar
Correlato

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante Linhas de Certificação Vigentes Data de Publicação Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante Linhas de Certificação Vigentes Data de Publicação Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de
autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi
autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a
Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo
Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/11/2019 10:39:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e
seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser
solicitado diretamente a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1396714

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 20/11/2020 10:00:45 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34792011190958280202-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei
Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7d9a9b60349a56f7b22c0d3a372048b205bc3191187d4f18fc502b0a023c3eaf6950aa02ae8613af620668146dd118409e69542b6f05e4a4c
527e4adf1a8ce2d 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34791106191610240279-1; Data: 11/06/2019 16:13:26

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR05212-6HX3;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34791106191610240279-2; Data: 11/06/2019 16:13:26

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR05211-NI0B;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de
autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi
autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a
Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo
Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/06/2019 17:31:01 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e
seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser
solicitado diretamente a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1271614

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/06/2020 16:13:28 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34791106191610240279-1 a 34791106191610240279-2 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei
Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9dff427d873e338ac842118db750d14d4e100d1c4e3497154a77bc0865c890306950aa02ae8613af620668146dd1184024bfc3f651a6c93e

4025c2157d9da7d4 
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19/11/2019 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351171221200444/?cnpj=52202744000192 1/1

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Dados do Cadastro

Voltar

Razão Social

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ

52.202.744/0001-92
Endereço Completo

AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI N° 7.500 - JARDIM MANOEL PENNA CEP: 14.098-515 - RIBEIRÃO PRETO/SP
Telefone

(16) 3963-9090
Responsável Técnico

CLAUDIA VIANA BROCANELI
Responsável Legal

LUIS FERNANDO DA SILVA

Cadastro Nº

1.05.949-1
Data do Cadastro

09/12/2004
Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.171221/2004-44
Cadastro

1 - Medicamento
Atividades / Classes

Armazenar
Medicamento

Distribuir
Medicamento

Expedir
Medicamento

Transportar
Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante Linhas de Certificação Vigentes Data de Publicação Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante Linhas de Certificação Vigentes Data de Publicação Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de
autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi
autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a
Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo
Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/11/2019 10:39:34 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e
seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser
solicitado diretamente a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1396715

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 20/11/2020 10:00:49 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34792011190958280693-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei
Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7d9a9b60349a56f7b22c0d3a372048b2c5d314203769bc5d6e66f84ebe12f82e6950aa02ae8613af620668146dd118403ccbbed980eaf120
27c6e36a00409574 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34791106191614280176-1; Data: 11/06/2019 16:16:06

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR05223-2I3W;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34791106191614280176-2; Data: 11/06/2019 16:16:06

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR05222-XLTC;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de
autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi
autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a
Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo
Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/06/2019 17:31:42 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e
seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser
solicitado diretamente a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1271618

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/06/2020 16:16:08 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34791106191614280176-1 a 34791106191614280176-2 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei
Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9dff427d873e338ac842118db750d14d375c381e80d7c86c28fce6846a379b9c6950aa02ae8613af620668146dd11840596fed9b5d8d95e7
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Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Dados do Cadastro

Voltar

Razão Social

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ

52.202.744/0001-92
Endereço Completo

AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI N° 7.500 - JARDIM MANOEL PENNA CEP: 14.098-515 - RIBEIRÃO PRETO/SP
Telefone

(16) 3963-9090
Responsável Técnico

CLAUDIA VIANA BROCANELI
Responsável Legal

LUIS FERNANDO DA SILVA

Cadastro Nº

3.04.129-8
Data do Cadastro

08/09/2009
Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.060853/2009-17
Cadastro

3 - Saneantes
Atividades / Classes

Armazenar
Saneante Domis.

Distribuir
Saneante Domis.

Expedir
Saneante Domis.

Transportar
Saneante Domis.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante Linhas de Certificação Vigentes Data de Publicação Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante Linhas de Certificação Vigentes Data de Publicação Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de
autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi
autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a
Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo
Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/11/2019 10:39:12 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e
seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser
solicitado diretamente a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1396720

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 20/11/2020 10:00:58 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34792011190958300275-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei
Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7d9a9b60349a56f7b22c0d3a372048b27d9c85bfdf1142761a176af6f61834f56950aa02ae8613af620668146dd118404aa4c97726440d16b
d3cb97eebe823ae 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020031600098
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Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 0504627/19-1,
contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A Ficha de Procedimentos
encaminhada pela empresa possui irregularidades apontadas e status "satisfatório com
restrições"
----------------------------------------------------
EMPRESA: Transportes de Medicamentos Assunção Ltda
ENDEREÇO: Rua do Metal, 48
BAIRRO: Vila Paris CEP: 32372135 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 13.593.222/0001-07
PROCESSO: 25351.480644/2013-98
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não há previsão para a ampliação solicitada, visto que a ampliação e redução de atividades
somente é permitida para a mesma classe de produtos sujeitos à vigilância sanitária,
conforme a RDC 16/2014. A empresa deve peticionar AFE para a classe de produtos para
saúde.
----------------------------------------------------
EMPRESA: CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 06 S/N C/ RUA 18 C/ RUA 19 QUADRA 21 LOTE 01 E 44 SALA 01
BAIRRO: PLO EMPRESARIAL GOIÁS CEP: 74985105 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 01.476.143/0001-37
PROCESSO: 25000.009965/97-77
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade
sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as
atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº
16/2014.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total de Empresas: 5

RESOLUÇÃO-RE Nº 744, DE 12 DE MARÇO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento
Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro
de 2018, resolve:

Art. 1º.Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de
Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo
com a Portaria n°. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as
proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

EMPRESA: VELTEN LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO: RUA CAETITE Nº 550
BAIRRO: JARDIM CRUZEIRO CEP: 44024402 - FEIRA DE SANTANA/BA
CNPJ: 05.593.147/0009-03
PROCESSO: 25351.079607/2020-15
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o
cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela
autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº
16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei n° 6360/76 e pelo artigo terceiro
do decreto n° 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento
sanitário.
----------------------------------------------------
EMPRESA: CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
ENDEREÇO: RUA ESTEVÃO MARCOLINO, 378
BAIRRO: VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405333 - FRANCA/SP
CNPJ: 33.932.094/0001-96
PROCESSO: 25351.103481/2020-15
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o
cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela
autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº
16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei n° 6360/76 e pelo artigo terceiro
do decreto n° 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento
sanitário.
----------------------------------------------------
EMPRESA: ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO DA BARRA, S/N LOTE 7
BAIRRO: PARQUE LAFAIETE CEP: 25025170 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 26.531.282/0001-47
PROCESSO: 25351.103297/2020-67
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o
cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela
autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº
16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei n° 6360/76 e pelo artigo terceiro
do decreto n° 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento
sanitário.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total de Empresas: 3

RESOLUÇÃO-RE Nº 745, DE 13 DE MARÇO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento
Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro
de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no
anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

EMPRESA: GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA R 171, PARQUE MONTENEGRO II
BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER CEP: 60751400 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 10.782.385/0001-40
PROCESSO: 25351.076504/2020-01 AUTORIZ/MS: 4.01782.1
AT I V I DA D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI N° 7.500
BAIRRO: JARDIM MANOEL PENNA CEP: 14098515 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 52.202.744/0001-92
PROCESSO: 25351.107992/2020-06 AUTORIZ/MS: 4.01813.9
AT I V I DA D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: Lala-Dijon Cosméticos EIRELLI
ENDEREÇO: faustino paganine 246B
BAIRRO: Chacara Cruzeiro do SUL CEP: 03732010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 32.973.345/0001-18
PROCESSO: 25351.089190/2020-07 AUTORIZ/MS: 4.01800.3
AT I V I DA D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: M & P Criative Comercial Ltda.
ENDEREÇO: RUA CAMINHO DEZESSEIS (VILA DINAMARCA(, 315
BAIRRO: AGUA CHATA CEP: 07251190 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 20.453.074/0001-90
PROCESSO: 25351.079743/2020-13 AUTORIZ/MS: 4.01790.9
AT I V I DA D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICO/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICO/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICO/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICO/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICO/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICO/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: SRF Comércio de Cosméticos Ltda
ENDEREÇO: Av. Gupê, 10.767, galpão 24, sala15
BAIRRO: Jardim Belval CEP: 06422120 - BARUERI/SP
CNPJ: 27.012.793/0001-15
PROCESSO: 25351.111484/2020-14 AUTORIZ/MS: 4.01815.6
AT I V I DA D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: ELCY M. DA SILVA CHAMMAS
ENDEREÇO: AV JOAO AMADEU, LOTE 9 QUADRA3
BAIRRO: JARDIM DOUTOR EUPLHY JALLES CEP: 15708054 - JALES/SP
CNPJ: 18.401.870/0001-38
PROCESSO: 25351.080469/2020-17 AUTORIZ/MS: 4.01787.0
AT I V I DA D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: Total Plus Distribuidora de Higiene e Alimentação LTDA
ENDEREÇO: Avenida Maria Antonieta Burlamaqui, 3460, anexo b
BAIRRO: vale quem tem CEP: 64057320 - TERESINA/PI
CNPJ: 23.159.642/0001-33
PROCESSO: 25351.072016/2020-17 AUTORIZ/MS: 4.01776.1
AT I V I DA D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: VITORIA CALAZANY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: PRAÇA DA REPUBLICA, 207
BAIRRO: VILA CARAIPE CEP: 45990492 - TEIXEIRA DE FREITAS/BA
CNPJ: 33.331.193/0001-12
PROCESSO: 25351.092734/2020-18 AUTORIZ/MS: 4.01799.1
AT I V I DA D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: WF LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: AV JOAO WALLIG, SUBSL 01 E 02, 4193
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 58411170 - CAMPINA GRANDE/PB
CNPJ: 30.293.921/0001-50
PROCESSO: 25351.082785/2020-23 AUTORIZ/MS: 4.01793.0
AT I V I DA D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS EIRELI
ENDEREÇO: RUA PIRITUBA, 497
BAIRRO: MIRANDOPOLIS CEP: 04052120 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 17.624.087/0001-70
PROCESSO: 25351.111732/2020-27 AUTORIZ/MS: 4.01812.5
AT I V I DA D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: SABIO TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: RUA TRÊS ANDRADAS, 392 - SALA 1
BAIRRO: PIRATININGA CEP: 06230050 - OSASCO/SP
CNPJ: 10.695.486/0001-83
PROCESSO: 25351.117861/2020-29 AUTORIZ/MS: 4.01824.7
AT I V I DA D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: SILLMED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM SILICONE LTDA
ENDEREÇO: RUA HELOISA PAMPLONA, 51
BAIRRO: FUNDAÇÃO CEP: 09520320 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 33.012.882/0001-64
PROCESSO: 25351.096476/2020-31 AUTORIZ/MS: 4.01806.5
AT I V I DA D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANGELICA, 672, 12AND, EDIFICIO DETROIT
BAIRRO: HIGIENOPOLIS CEP: 01228000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 06.698.091/0001-67
PROCESSO: 25351.045811/2020-32 AUTORIZ/MS: 4.01745.4
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos,
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em
virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação
Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção
de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único
(por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR S.A tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada,
sendo da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/04/2020 10:39:06 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo
Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado
contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NACIONAL
COMERCIAL HOSPITALAR S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta
desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1499958

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 13/04/2021 10:16:55 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34791304201016460716-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº
13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2074d66f103761c5ddef68db370f22629399d0481ef01028759fb9441b6cfa006950aa02ae8613af
620668146dd11840311288cc067794cee67add2d2ff44be4 
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Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Dados do Cadastro

Razão Social
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ
52.202.744/0001-92
Endereço Completo
AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI N° 7.500 - JARDIM MANOEL PENNA CEP: 14.098-515 - RIBEIRÃO
PRETO/SP
Telefone
(16) 3963-9090
Responsável Técnico
CLAUDIA VIANA BROCANELI
CLAUDIA VIANA BROCANELI
CLAUDIA VIANA BROCANELI
Responsável Legal
LUIS FERNANDO DA SILVA
LUIS FERNANDO DA SILVA
LUIS FERNANDO DA SILVA

Cadastro Nº
4.01.813-9
Data do Cadastro
16/03/2020
Situação

Ativ a

Nº do Processo
25351.107992/2020-06
Cadastro
2 - Cosmético
Atividades / Classes

Armazenar
Produtos de Higiene
Cosméticos

Distribuir
Produtos de Higiene
Cosméticos

Expedir
Produtos de Higiene
Cosméticos

Transportar

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34791304201016490265-1; Data: 13/04/2020 10:17:19

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJZ71012-PX41;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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07/04/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351107992202006/?cnpj=52202744000192 2/2

Voltar

Produtos de Higiene
Cosméticos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação
Vigentes

Data de
Publicação

Vencimento do
Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação
Vigentes

Data de
Publicação

Vencimento do
Certificado

Nenhum registro encontrado

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34791304201016490265-2; Data: 13/04/2020 10:17:19

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJZ71011-003Z;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos,
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em
virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação
Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção
de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único
(por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR S.A tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada,
sendo da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/04/2020 10:36:02 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo
Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado
contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NACIONAL
COMERCIAL HOSPITALAR S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta
desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1499961

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 13/04/2021 10:17:19 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34791304201016490265-1 a 34791304201016490265-2 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº
13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2074d66f103761c5ddef68db370f2262ea2ea71bee6f1de787e173623fd65caa6950aa02ae8613af
620668146dd11840917ce1a97f3c0267a0c7d4a04c5752c5 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais�

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

 DOCUMENTOS FÍSICOS E OBJETOS

 

PROCESSO: Licitação: Dispensa nº 05 / 2020.

DESCRIÇÃO: Aquisição de tiras de glicemia com comodato de glicosímetro

INTERESSADO:  CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL DE CAMPANHA

Nº SIPRO / SIGED:   

OBSERVAÇÕES:

 

 

 

1250.01.0002288/2020-60

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1250.01.0002288/2020-60 SEI nº 13570373
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05 / 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 00009 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de tiras de glicemia com
o comodato de 150 glicosímetros para o Hospital de Campanha de Minas Gerais.

 

BENEFICIÁRIO: Nacional Comercial Hospitalar S/A, CNPJ 52.202.744/0001-92.

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 100.643,00 (Cem mil seiscentos e quarenta e três Reais).

 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Inciso IV do art. 24 da Lei Nacional nº 8.666, de 21jun1993,
combinado com art. 4º da Lei 13.979 de 06fev2020 e Decreto Estadual de MG nº 113 de
12mar2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no Estado de
Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID - 19,
causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251 10 302 026 1078 0001 3 3 90 30 10 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.

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 29/04/2020, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13570411 e o código CRC 73D9FFD9.

Referência: Processo nº 1250.01.0002288/2020-60 SEI nº 13570411
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

 

Para fins do disposto no artigo 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04/05/2000,
DECLARO que existe disponibilidade orçamentária e financeira para execução do objeto
contratado (fornecimento de tiras de glicemia com o comodato de 150 glicosímetros para o
Hospital de Campanha de Minas Gerais.), na dotação orçamentária: 1251 10 302 026 1078 0001
3 3 90 30 10 0 95 1, no valor total de R$ 100.643,00 (Cem mil seiscentos e quarenta e três Reais).

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 29/04/2020, às 17:21, 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
13570378 e o código CRC 8E127F91.

Referência: Processo nº 1250.01.0002288/2020-60 SEI nº 13570378
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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, 21 de abril de 2020.

  

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05 / 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.
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§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição."
 

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

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

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

 

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
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Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 29/04/2020, às 17:18, 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
13570347 e o código CRC 101578C7.

Referência: Processo nº 1250.01.0002288/2020-60 SEI nº 13570347
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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, 21 de abril de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05 / 2020

JUSTIFICATIVA DE PROPOSTA DE FORNECIMENTO

 

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.

 

Um dos materiais indispensáveis no Hospital de Campanha é a tira utilizada para aferir o índice
de glicemia nos pacientes. Conforme restou comprovado no Processo, a empresa Nacional
Comercial Hospitalar S/A, CNPJ 52.202.744/0001-92, foi a que apresentou a proposta mais
vantajosa para a Administração, tendo em vista que está ofertando o item com o menor valor
unitário.

 

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

Justificativa PMMG/DAL/CAA-HC 13570454         SEI 1250.01.0002288/2020-60 / pg. 85



importância internacional decorrente do coronavírus”.

 

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.
 

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.

 

Nesta senda, extrai-se do § 2º do art. 4º-E da Lei Federal nº 13.979/2020, que a regra eleita pelo
legislador é da efetividade da atuação estatal, em detrimento das formalidades exigidas, mesmo
em situações de anormalidade que ensejem uma contratação em caso de emergência.

 

Em face de todo o exposto, a contratação da empresa Nacional Comercial Hospitalar S/A, CNPJ
52.202.744/0001-92 resta justificada por razões de fato e de direito, denotando 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 24/04/2020, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13570454 e o código CRC D554279C.

Referência: Processo nº 1250.01.0002288/2020-60 SEI nº 13570454
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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, 21 de abril de 2020.

  

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05 /2020

PROCESSO DE COMPRA: 0250073 00009/2020

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de tiras de glicemia com
o comodato de 150 glicosímetros para o Hospital de Campanha de Minas Gerais..

 

BENEFICIÁRIO: Nacional Comercial Hospitalar S/A, CNPJ 52.202.744/0001-92.

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 100.643,00 (Cem mil seiscentos e quarenta e três Reais).

 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Inciso IV do art. 24 da Lei Nacional nº 8.666, de 21jun1993,
combinado com art. 4º da Lei 13.979 de 06fev2020 e Decreto Estadual de MG nº 113 de
12mar2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no Estado de
Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID - 19,
causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251 10 302 026 1078 0001 3 3 90 30 10 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.

 

JULIANO CANÇADO DIAS, CEL PM

DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO

 

 

Documento assinado eletronicamente por Juliano Cançado Dias, Coronel PM, em
29/04/2020, às 12:30, 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
13570386 e o código CRC E760B67E.

Referência: Processo nº 1250.01.0002288/2020-60 SEI nº 13570386

Ato de Ratificação de Dispensa de Licitação PMMG/DAL/CAA-HC 13570386         SEI 1250.01.0002288/2020-60 / pg. 89

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

  

Processo nº 1250.01.0002288/2020-60

Belo Horizonte, 29 de abril de 2020.

Procedência: Despacho nº 1/2020/PMMG/DAL/CAA-HC
 
Destinatário(s): Assessoria Jurídica do Gabinete do Comando-Geral da PMMG, Assessoria
Estratégica de Logistica e Tecnologia.

 

Assunto: Remete a dispensa de licitação para o Comando-Geral

DESPACHO
 

Incumbiu-me o Sr. Coronel PM Diretor de Apoio Logístico de encaminhar a V. Sa. o Ato de
Ratificação de Dispensa de Licitação PMMG/DAL/CAA-HC, para conhecimento, análise e
assessoria à Autoridade nas providências decorrentes.

 

Respeitosamente,

 

Wanderson Souza Figueiredo de Castro, Major PM

Chefe do CAA-HC

 

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 29/04/2020, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13809433 e o código CRC A8F6BFFE.

Referência: Processo nº 1250.01.0002288/2020-60 SEI nº 13809433
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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, 21 de abril de 2020.

  

ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05 / 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 00009 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de tiras de glicemia com
o comodato de 150 glicosímetros para o Hospital de Campanha de Minas Gerais..

 

BENEFICIÁRIO: Nacional Comercial Hospitalar S/A, CNPJ 52.202.744/0001-92.

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 100.643,00 (Cem mil seiscentos e quarenta e três Reais).

 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Inciso IV do art. 24 da Lei Nacional nº 8.666, de 21jun1993,
combinado com art. 4º da Lei 13.979 de 06fev2020 e Decreto Estadual de MG nº 113 de
12mar2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no Estado de
Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID - 19,
causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251 10 302 026 1078 0001 3 3 90 30 10 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 artigo 24, inciso IV,
da Lei nº 8.666/1993, RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação do CAA-HC da Diretoria de
Apoio Logístico.

 

GIOVANNE GOMES DA SILVA, CEL PM

COMANDANTE-GERAL
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Documento assinado eletronicamente por Giovanne Gomes da Silva, Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em 30/04/2020, às 17:30,
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
13570459 e o código CRC 6501E42B.

Referência: Processo nº 1250.01.0002288/2020-60 SEI nº 13570459
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 30 – terça-feira, 05 de Maio de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
PORTARIA/ UEMG Nº 048, DE 28 DE ABRIL DE 
2020, rEPuBLiCA-SE Por Erro MATEriAL .

PORTARIA/UEMG Nº 048, DE 28 DE ABRIL DE 2020
Constitui o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado de 
Minas Gerais – CEP/UEMG/Poços de Caldas.
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias e nos termos do regimento 
Interno do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado 
de Minas Gerais – CEP/UEMG/Poços de Caldas, regido pelas Resolu-
ções do Conselho Nacional de Saúde – CNS Nº 240/97, Nº 304/00, Nº 
370/07, Nº 441/11, Nº 466/12, Nº 510/16, Nº 563/17 e Nº 580/18, e pela 
Norma Operacional Nº 001/2013,
rESoLvE:
Art. 1º Ficam designados para compor o Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade do Estado de Minas Gerais – CEP/UEMG/Poços de 
Caldas, os seguintes representantes:
i - Solange Nunes de oliveira Schiavetto - MASP 1 .148 .691-7;
ii - Carlos Alberto Casalinho - MASP 379 .669-5;
iii - Adriana Gavião Bastos de oliveira - MASP 1 .148 .643-8;
iv - Edilene Mizael de Carvalho Perboni - MASP 1 .051 .351-3;
v - Lidiany Cristina de oliveira Chianello - MASP 1 .370 .111-5;
vi - Fábio riemenschneider - MASP 1 .156 .745 -0;
vii - Marielle rezende Andrade - CPF 060 .234 .546-40, indicada pela 
Cooperativa de Trabalho regional Sul de reciclagem e Preservação 
Ambiental; e
viii - Elizabete de Cássia da Costa - CPF 610 .829 .296-20, indicada 
pela Cooperativa de Trabalho regional Sul de reciclagem e Preser-
vação Ambiental .
Art. 2º O Coordenador e o Vice-Coordenador do CEP/UEMG/Poços de 
Caldas, eleitos por seus pares, terão mandato de 3 (três) anos, permitida 
uma recondução por igual período .
Art. 3º O mandato dos membros do CEP/UEMG/Poços de Caldas será 
de 03 (três) anos, permitida uma recondução por igual período.
Art . 4º Fica revogada a Portaria uEMG Nº 148, de 09 de dezembro 
de 2019 .
Art . 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 28 de abril de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

04 1351291 - 1

ATO N.º 1561/2020 AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO 
DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 
25/4/2003, tendo em vista o art. 5º da Deliberação do Comitê Extra-
ordinário COVID-19 nº 2/2020, o servidor ROGERIO ALVES LAGE 
CABrAL, Masp n .º 0948063-3, Técnico universitário, Nível iii, Grau 
B, da Reitoria, por 15 (quinze) dias, referente ao 1º quinquênio de 
férias-prêmio, a partir de 30/04/2020.
ATO N.º 1567/2020 AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO 
DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 
25/4/2003, tendo em vista o art. 5º da Deliberação do Comitê Extraordi-
nário COVID-19 nº 2/2020, a servidora REGINA AMARAL COSTA, 
Masp n .º 1034072-7, Auxiliar Administrativo universitário, Nível iv, 
Grau i, da Escola de Música, por 30 (trinta) dias, referente ao 4º quin-
quênio de férias-prêmio, a partir de 04/05/2020.
ATO N.º 1568/2020 AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO 
DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 
25/4/2003, tendo em vista o art. 5º da Deliberação do Comitê Extraordi-
nário COVID-19 nº 2/2020, a servidora MÔNICA DE FÁTIMA SILVA 

ArAÚJo, Masp n .º 1365298-7, Técnico universitário, Nível i, Grau C, 
da Unidade Acadêmica de João Monlevade, por 30 (trinta) dias, refe-
rente ao 1º quinquênio de férias-prêmio, a partir de 04/05/2020.
ATO N.º 1571/2020 DISPENSA, nos termos do artigo 10, § 5º. da Lei 
n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada pelo Decreto n .º 
31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15.463, de 13 de janeiro 
de 2005, LEANDro MoNTANDoN DE ArAÚJo SouZA, Masp n .º 
12438024, da Unidade Acadêmica de Ituiutaba, da função de Professor 
de Educação Superior, Nível vi, Grau A, carga horária de 40 horas aula 
semanais, a contar de 04/05/2020.

Prof.ª Lavínia Rosa Rodrigues
reitora

04 1351296 - 1

universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

ATO Nº 146 – DIRETORIA CCBS – UNIMONTES/2020 - A Diretora 
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Estadual 
de Montes Claros - uNiMoNTES, Professora NAir AMÉLiA PrA-
TES BArrETo, e a Chefe do Departamento de Saúde da Mulher e da 
Criança, Professora NELMA MAriA NEvES ANTuNES, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 056-Reitor/2016, de 
03 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais de 05 de agosto de 2016, DESiGNAM, nos termos do artigo 
10, inciso ii da Lei Estadual n . 10 .254, de 20 de julho de 1990, regula-
mentada pelo Decreto n. 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n. 
15 .463, de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, a seguinte servidora:
ProFESSor DE EDuCAÇÃo SuPErior - NÍvEL i
PARA O PERÍODO DE 04/05/2020 a 31/12/2020
Masp 06146021 - Mercês de Angelis Santos Vieira; 20h/a.
ATO Nº 147 – DIRETORIA CCH – UNIMONTES/2020 - A Diretora 
do Centro de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Montes 
Claros - uNiMoNTES, Professora MAriLÉiA DE SouZA, e a Chefe 
do Departamento de Comunicação e Letras, Professora ANDrEA 
CriSTiNA MArTiNS PErEirA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Portaria 067-Reitor/2018, de 04 de Abril de 2018, 
publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de Maio 
de 2018, CoNCEDEM ExTENSÃo DE CArGA HoráriA, nos ter-
mos do artigo 9º-A, da Lei Estadual n. 15.463/05, em conteúdo curri-
cular aos Professores:
PARA O PERÍODO DE 03/02/2020 A 31/12/2020
Masp 11248200 - Élcio Lucas de Oliveira; 20h/a.
Masp 14755110 - Márcio Jean Fialho de Sousa; 18h/a.
ATO Nº 148 – DIRETORIA CCBS – UNIMONTES/2020 - A Diretora 
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Estadual 
de Montes Claros - uNiMoNTES, Professora NAir AMÉLiA PrA-
TES BArrETo, e a Chefe do Departamento de Saúde da Mulher e da 
Criança, Professora NELMA MAriA NEvES ANTuNES, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 056-Reitor/2016, de 
03 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais de 05 de agosto de 2016, DiSPENSAM A PEDiDo, a contar de 
24/03/2020, nos termos do artigo 10, § 5º da Lei Estadual n. 10.254/90, 
a seguinte servidora:
Masp 13852462 - Cristiane Mendes Gonçalves Lima; 24h/a.
ATO Nº 151 – DIRETORIA CCSA – UNIMONTES/2020 - A Dire-
tora do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Esta-
dual de Montes Claros - uNiMoNTES, Professora MAriA ÂNGELA 
FIGUEIREDO BRAGA, e a Chefe do Departamento de Ciências Eco-
nômicas, Professora MAriA DE FáTiMA roCHA MAiA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 067-Reitor/2018, de 
04 de Abril de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais de 05 de Maio de 2018 e considerando o Memorando .uNiMoN-
TES/CCSA/DCE.nº 57/2020, TORNAM SEM EFEITO A CONCES-
SÃo DE ExTENSÃo DE CArGA HoráriA referente à professora 
Masp 12773511 - Paula Margarita Andrea Cares Bustamante; 11h/a, 
publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 17/04/2020 
através do ATO Nº 145 – DIRETORIA CCSA – UNIMONTES/2020.

04 1350978 - 1

PORTARIA Nº 056 - REITOR/2020
Dispensa e designa ocupante de cargo em unidade acadêmica de deli-
beração e execução, e dá outras providências. O Reitor da Universi-
dade Estadual de Montes Claros – unimontes, Professor Antonio Alvi-
mar Souza, no uso das atribuições legais, estatutárias e regimentais que 
lhe são conferidas, e considerando: a eleição realizada em 18/02/2020 
(12687039), nos termos do artigo 63 do regimento Geral da uni-
versidade, no Departamento de Saúde Mental e Coletiva do Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS, conforme informado no 
Memorando n° 4 - UNIMONTES/CCBS/DSMSC/PROF (13846964), 
resolve: Art . 1º DiSPENSAr MuriLo CáSSio xAviEr FAHEL 
- MASP 1046077-2, da Chefia do Departamento de Saúde Mental e 
Coletiva - CCBS, da universidade Estadual de Montes Claros - uni-
montes . Art . 2º DESiGNAr JoNAS ANSELMo DE ALMEiDA - 
MASP 1046527-6, para responder pela Chefia do Departamento de 
Saúde Mental e Coletiva - CCBS, da universidade Estadual de Mon-
tes Claros - unimontes . Art . 3º revogadas as disposições em contrá-
rio, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação . registre-se . 
Divulgue-se . Cumpra-se .

04 1350942 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA-GErAL

AviSo DE LiCiTAÇÃo
SECrETAriA-GErAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019
objeto: contratação de serviços de publicidade e propaganda para 
atender os órgãos da administração direta do Estado de Minas Gerais .
A Comissão Especial de Licitação torna público que, nos termos do 
item 9 .11 do Edital, os invólucros 2 contendo as propostas técnicas do 
Plano de Comunicação Publicitária - Via Identificada serão abertos em 

sessão pública a realizar-se no dia 8 de maio de 2020, às 14h00, no 
Auditório Juscelino Kubitschek, localizado na Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves, rodovia Papa João Paulo ii, 3701, Bairro 
Serra Verde, Belo Horizonte/MG.

Belo Horizonte, 4 de maio de 2020
Juliano Fisicaro Borges

Presidente da Comissão Especial de Licitação
4 cm -04 1351244 - 1

ADvocAciA-GErAL Do EStADo
ExTrATo Do 2º TErMo ADiTivo Ao CoNTrATo N° 9187657 . 
Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a 
empresa Claro S.A. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e o rea-
juste ao valor global do contrato. Vigência: 10/05/2020 a 09/05/2021. 
valor Global Estimado: r$ 85 .788,04 . Dotação orçamentária: 1081 .04 .
122.705.2500.0001.339040.04.0.10.1  Belo Horizonte, 29/04/2020.

2 cm -04 1350913 - 1

DEFENSoriA PúBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE CoNTrATo
Partes: DEFENSoriA PÚBLiCA Do ESTADo DE MiNAS GErAiS 
e DEuSDETE MArQuES ENÉiAS . oBJETo: Contrato de locação 
do imóvel situado na rua Américo Soares, nº 567, Bairro São Gon-
çalo, Janaúba/MG, CEP: 39.445-009, para funcionamento da DPMG 
na comarca. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da publicação do 
extrato do contrato no Diário Oficial do Estado. VALOR MENSAL: R$ 
4 .000,00 (quatro mil reais) . vALor ToTAL: r$ 144 .000,00 (cento e 
quarenta e quatro mil reais) . DoTAÇÃo orÇAMENTáriA: 1441 .0
3 .092 .726 .4150 .0001 .339036 .11 .0 .10 .1, conforme Lei orçamentária: nº 
23.579/2020 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Gério Patrocínio Soa-
res e Deusdete Marques Enéias . Belo Horizonte, 24 de abril de 2020 .

3 cm -04 1351285 - 1

REVOGA PARCIALMENTE O ATO N.22/2019 EM 
CuMPriMENTo A DECiSÃo JuDiCiAL

COMISSÃO DE CONCURSO - ATO N. 025/2020
A Comissão de Concurso da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais, e em atenção ao disposto 
na Deliberação n. 016/2018 e Deliberação n. 033/2018 do Conselho 
Superior da Defensoria Pública, e no Edital n. 01/2019, REVOGA 
PArCiALMENTE, em virtude de decisão judicial no processo n . 
1000020039012-8/001, o ato n. 22/2019, com a consequente exclusão 
do(a) candidato(a) a seguir identificado(a). 2541541

Belo Horizonte, 04 de Maio de 2020 .
Marina Lage Pessoa da Costa

Defensora Pública-Geral em exercício e
Presidente da Comissão de Concurso em substituição

3 cm -04 1351162 - 1

PoLíciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JuSTiFiCATivA DA QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGiCA DE PAGAMENTo

CATEGoriA i - LoCAÇÕES
Mês/ano CNPJ razão Social Datas de exigibilidade Justificativa valor total

05/2020 27595780/0001-16 CS BrASiL FroTAS LTDA 10/10/2019, 20/11/2019 e 09/12/2019
Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do anexo I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais (TCE MG) determina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. 
Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas despesas. (emp 18, 19/2019 e 79/2019)

r$ 6 .000 .000,00

CATEGoriA ii – ForNECiMENTo

04/2020 34.274.233/0025-71 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 15/12/2019 a 15/02/2020
Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do anexo I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais (TCE MG) determina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. 
Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas despesas. (emp. 85, 104 e124/2019, 02/2020)

3 .523 .699,03

CATEGoriA iii – PrESTAÇÃo DE SErviÇoS

05/2020 03506307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 15/12/2019 a 30/01/2020
Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do anexo I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais (TCE MG) determina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. 
Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas despesas. (emp. 64, 65, 77, 84, 98, 133/2019)

1 .764 .945,64

05/2020 26.179.697/0001-01 uNiDATA AuToMAÇÃo 04/02/2020 E 13/02/2020
Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do anexo I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais (TCE MG) determina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. 
Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas despesas. (emp. 03/2020)

379 .937,25

rommel Trevenzoli de Abreu, Ten Cel PM Ederson de Assis Carvalho, 1º Ten PM
ordenador de despesas do CMi Chefe da SoFi do CMi

20 cm -04 1351004 - 1

TErMo DE CoMoDATo 2020
PMMG – 56°BPM x verth Tecnologia e Serviços LTDA . Comodato 
01/2020. Objeto: cessão gratuita de duas bicicletas elétricas, marca 
Move Your Life. Vigência: 15/01/2020 a 15/01/2022.

1 cm -04 1350889 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG-CAE – Pr. El. 1255125/10/2020 - Locação de impressoras, 
impressão e reprografia, incluso fornecimento dos equipamentos e 
suporte in-loco, assim como todos os suprimentos, peças e materiais de 
consumo, exceto papel, no complexo da Academia de Polícia Militar, 
conforme Edital . As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas 
até as 09h do dia 20/05/2020. A abertura das propostas e o início da ses-
são será às 09h01min do mesmo dia . www .compras .mg .gov .br

2 cm -04 1351231 - 1

TErMo ADiTivo
PMMG–CSC-SAÚDE x áGiLE EMPrEENDiMENToS E SEr-
VIÇOS EIRELI. Pregão Eletrônico nº 01/2015. Processo de Com-
pras 1252146000029/2015. Contrato n° SIAD 9042916. 10° Aditivo. 
objeto: revisão contratual .

1 cm -04 1350976 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG- CAE x JS Paisagismo Eireli EPP Contrato Nº 9 .181 .622 – 
2º T.A. Prorrogação de vigência por 12 meses com valor e reajuste 
conforme o iPCA do período . valor prorrogado: r$ 80 .035,08 . valor 
da correção: R$ 3.205,32. Vigência: 01/05/2020 à 30/04/2021. Data: 
24/04/2020. www.compras.mg.gov.br

2 cm -04 1351139 - 1

ExTrATo DE CoNvÊNio
PMMG - 64º BPM x Prefeitura Municipal de Fama/MG. Convênio 
02/2020; Objeto: Logística para Policiamento Ostensivo. Vigência: 
01/05/2020 a 30/04/2025.

1 cm -04 1350883 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo Ao CoNTrATo
PMMG-12ª RPM x MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-
EPP. Pregão 06/2018 - Processo de Compra 1259968 08/2018 - Con-
trato nº 9187491/2018. Contratação de empresa especializada na 
PrESTAÇÃo DE SErviÇo CoNTÍNuo DE CoNSErvAÇÃo E 
LIMPEZA para atender às necessidades do 14º BPM e da 12ª RPM. 
Objeto: Prorrogação de vigência. Valor: R$ 165.154,40. Vigência: 
18/05/2020 a 17/05/2021.

ExTrATo DE TErMo ADiTivo Ao CoNTrATo
PMMG-12ª RPM x MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-
EPP. Pregão 08/2018 - Processo de Compra 1259968 11/2018 - Con-
trato nº 9187492/2018. Contratação de empresa especializada na 

PrESTAÇÃo DE SErviÇo CoNTÍNuo DE CoNSErvAÇÃo E 
LiMPEZA para atender às necessidades do NAiS 26º BPM . objeto: 
Prorrogação de vigência com reajuste de valor. Valor: R$ 104.202,21. 
Vigência: 18/05/2020 a 17/05/2021.

4 cm -04 1351254 - 1

ExTrATo DE ATo DE DiSPENSA DE LiCiTAÇÃo
PMMG/CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação nº 05 / 2020 
0250073 . oBJETo: Contratação de empresa especializada para for-
necer 264 .850 tiras de glicemia, incluído o comodato gratuito de 150 
glicosímetros, para instalação do Hospital de Campanha do Estado de 
Minas Gerais. BENEFICIÁRIO: Nacional Comercial Hospitalar S/A, 
CNPJ: 52.202.744/0001-92; ENQUADRAMENTO LEGAL: Inciso IV 
do art . 24 da Lei Nacional nº 8 .666, de 21jun1993, combinado com art . 
4º da Lei 13 .979 de 06fev2020 e Decreto Estadual de MG nº 113 de 
12mar2020, que declarou a SiTuAÇÃo DE EMErGÊNCiA em saúde 
pública no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença 
infecciosa viral respiratória - CoviD - 19, causada pelo agente Novo 
Coronavírus - SArS-Cov-2; viGÊNCiA: 03 meses contados da publi-
cação do extrato do contrato; vALor: r$ 100 .643,00 .

3 cm -04 1351241 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB-PM/DAL – PMMG X CONDOR S.A INDÚSTRIA QUÍMICA. 
CNPJ 30.092.431/0001-96, Contrato 19/2020, COMPRAS nº 9246042, 
Processo de Compra 19/2020, Objeto: aquisição de instrumentos de 
menor potencial ofensivo/menos letais (cartuchos de efeito moral). 
Valor total R$ 2.709,84. Vigência até: 31/12/2020.

2 cm -04 1351138 - 1

ExTrATo DE CoNvÊNio
PMMG – 6ª RPM/8º BPM x Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de 
Três Pontas LTDA - COCATREL, situada no município de Três Pon-
tas/MG – Convênio 09/2020. Objeto: Cooperação mútua. Vigência: de 
30/04/2020 até 30/04/2021. Valor: R$ 9.604,80.

ExTrATo DE CoNvÊNio
PMMG – 6ª RPM/ 8º BPM x Município de Perdões/MG – Convênio 
nº 15/2020. Objeto: Cooperação mútua. Vigência: de 30/04/2020 até 
30/04/2021. Valor: R$ 18.000,00.

3 cm -04 1351037 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG – 11ª RPM. Pregão eletrônico nº 1257654 14/2020; objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de colagem, mon-
tagem de pneus, alinhamento, balanceamento, cambagem e caster para 
manutenção de veículos da frota da 11ª RPM em Montes Claros/MG. 
Conforme Edital. Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 
14h de 07/05/2020 até às 08h59min de 21/05/2020. Sítio: www.com-
pras .mg .gov .br

2 cm -04 1350955 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

ATo DE PuBLiCAÇÃo Do EDiTAL DE 
CrEDENCiAMENTo 02-2020-

o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do iPSM, (dele-
gação conforme disposto no art . 16, do Decreto Estadual nº 45 .741, de 
22/09/11 e Portaria DG nº 792/2019 - DG/IPSM), no interesse da Admi-
nistração Pública, torna público o Edital de credenciamento 02/2020 
– Pessoa Física (Rede Credenciada), com vigência de 04/05/2020 a 
31/12/2020, publicado no MG 91 DE 01/05/2020. Data: 04/05/2020.

2 cm -04 1351177 - 1

ErrATA EDiTAL 01-2020 - CoDoNT
o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do iPSM, (dele-
gação conforme disposto no art . 16, do Decreto Estadual nº 45 .741, 
de 22/09/11 e Portaria 792/2019 - DG/IPSM), exclui do MG nº 91 de 
01/05/2020 e tornar sem efeito por erro material, o Ato de Prorroga-
ção do Edital 01-2020 – CODONT. Foro: Belo Horizonte/MG. Data: 
04/05/2020.

2 cm -04 1351178 - 1

PoLíciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

SuPEriNTENDÊNCiA DE PLANEJAMENTo, 
GESTÃo DE FiNANÇAS

ExTrAToS DE CoNTrAToS
1° TErMo ADiTivo Ao ACorDo DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 238/2018/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e a Câmara Municipal de Pouso Alegre/
MG. Objeto: Prorrogar o período de vigência do Acordo de Coope-
ração Técnica. Duração: 12 meses a contar de 28/12/2019. Da Conva-
lidação: Ficam convalidados e ratificados os atos e efeitos a partir de 
28/12/2019. Valores: Estima-se a despesa global por parte do Município 
em R$ 143.959,33 (cento e quarenta e três mil novecentos e cinquenta 
e nove reais e trinta e três centavos). Dotações Orçamentárias: 01 02 
031 0014 8021. Do Foro: Belo Horizonte/MG. Assinatura: 28/04/2020. 
Signatários: Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Rodrigo Otávio de 
Oliveira Modesto (P/Câm.).

ExTrATo Do viii TErMo ADiTivo 
AO CONTRATO Nº 695/2012

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1511189 000248/2014
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 1510.01.0022498/2018-58

Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Física Sabina Vilar Biscaia de 
Paula. objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Loca-
ção nº 695/2012 por mais 12 (doze) meses. Valor Anual Total R$ 
67 .213,20 (sessenta e sete mil duzentos e treze reais e vinte centavos) 

. Vigência: 01/05/2020 a 30/04/2021. Dotação Orçamentária: 1511.06.
181.005.4025.0001.3.3.90.36.11.0.10.1 Foro: B.Hte/MG. Assinatura: . 
Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Locatária) e Sabina Vilar Bis-
caia de Paula (P/ Locador).

TERMO DE DOAÇÃO Nº 39/MPMG/2020
Partes: EMG/Ministério Público do Estado de Minas Gerais (doador) 
e a Polícia Civil (donatária) . objeto: Doação de um Clonador Forense 
UFED/CELLEBRITE. Valor: R$ 129.156,79 (cento e vinte e nove mil 
cento e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) . Do Foro: Belo 
Horizonte/MG. Assinatura: 30/04/2020. Signatários: Fernando Dias 
da Silva (P/PCMG) e Daniel de Oliveira Malard, Heleno Rosa Portes, 
Rosana Soares de Assis, Patrícia Maria do Pinho Oliveira Braga (P/
Ministério Público de Minas Gerais) .

CONVÊNIO N.º 28/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e a Fundação Educacional de Caratinga - 
Funec (Conveniada) . objeto: Concessão de Estágio obrigatório e não 
obrigatório a estudantes selecionados que estejam regularmente matri-
culados e efetivamente frequentando os cursos oferecidos pela Conve-
niada. Vigência: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura. 
Do Foro: Belo Horizonte/MG. Assinatura: 30/04/2020. Signatários: 
Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Antônio Fonseca da Silva (P/ Inst. 
Ens .) .

11 cm -04 1351239 - 1

DEPArTAMENTo DE TrÂNSiTo DE MiNAS GErAiS
EDiTAL DE NoTiFiCAÇÃo

o Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Órgão Exe-
cutivo e integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso de suas atribui-
ções, com fundamento na Resolução 182/05 do Conselho Nacional de 
Trânsito, NoTiFiCA por Edital os condutores abaixo relacionados, da 
PENALiDADE proferida em processo administrativo, para comparece-
rem na sede da Delegacia de Polícia Civil de Santos Dumont situada na 
Avenida Getúlio vargas, nº330, Centro,  no horário de 08h30 às 12horas 
e de 14h às 18h30, (segunda-feira a sexta-feira), para ser enviado para 
a JAri  ou apresentar a CNH para cumprimento  da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, devendo realizar curso de reciclagem con-
forme disposto nos artigos 268, ii do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 
9.503 de 23/09/1997), Resoluções n.º 168/2004 e 182/2005 do Conse-
lho Nacional de Trânsito – CoNTrAN .
Condutor: Carlos Alberto Evaristo   - CNH: 02546593603 
PCnet: 8983361  -  Art. 165 CTB C/LEI 12760/2012 

EDITAL DE CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
o Diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, 
Órgão Executivo e integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso de 
suas atribuições com fundamento na Resolução nº. 182/2005 do Conse-
lho Nacional de Trânsito CITA/NOTIFICA, por edital, o(s) condutor(es) 
abaixo relacionados para comparecer(em) na Delegacia de Transito de 
Poços de Caldas/MG , Avenida Mansur Fraya,1365, Jardim Elizabeth-
CEP:37704-355  , onde poderão ter vistas em cartório do(s) processo(s) 
administrativo(s) instaurado(s) e para apresentar defesa, no prazo de 15 
(quinze) dias, e se ver processado até o julgamento final, podendo pes-
soalmente ou através de seu procurador(a), acompanhar todos os atos 

 
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 3202005050110270130.
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, nº 6.455, - Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30.510-000

 

Contrato 005 / 2020

Processo nº 1250.01.0002288/2020-60

  

Unidade Gestora: Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais.

  

CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DO CENTRO APOIO
ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL DE
CAMPANHA (CAA-HC) DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG)
E A EMPRESA NACIONAL
COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

 

Contrato de aquisição originário de Dispensa de Licitação nº 05/2020 (Processo de Compra nº
009/2020), tendo como objeto a aquisição de TIRAS DE GLICEMIA COM COMODATO DO
GLICOSÍMETRO, para equipar o Hospital de Campanha de Minas Gerais - HCamp. O presente
contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 13.979/ 2020, pela Lei
Estadual nº 13.994/01, pelo Decreto Estadual 45.902/12, Decreto Estadual nº 113 de 12 de
março de 2020 e demais normas pertinentes, mediantes as seguintes cláusulas e condições:

 

Cláusula Primeira – Das Partes
CONTRATANTE: Estado de Minas Gerais / Centro de Apoio Administrativo de Minas Gerais
(CAA-HC)

Endereço: Av. Amazonas, Nº 6745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG

CNPJ: 16.695.025/0001-97 Inscrição Estadual: Isento

Representante Legal: Wanderson Soares Figueiredo de Castro, Maj PM

Nº Polícia 124.713-9 e CPF nº 917.479.456-68

 

CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Av. Doutor Celso Charuri, Nr 7500, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto – SP. CEP: 14.098-
515

Telefax; (16) 3963-9090/088.183260 E-mail: cotacao@nacionalhospitalar.com.br /
licitacao.contratos@aprialsaude.com

CNPJ: 52.202.744/0001-92 Inscrição Estadual: 582.156.635.119

Representante Legal: Ricardo Novas Cabrera

CPF: 259.302.368-60 RG: SP 23.577.768-7

 

Cláusula Segunda - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a aquisição de TIRAS DE GLICEMIA COM COMODATO DO
GLICOSÍMETRO, para equipar o Hospital de Campanha de Minas Gerais - HCamp, conforme
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as especificações e detalhamentos consignados no termo de referência da Dispensa de
Licitação supracitada e na proposta comercial da Contratada, os quais são partes integrantes
desse contrato, bem como todas as regras, as obrigações e deveres neles contidos..

 

Cláusula Terceira - DO PREÇO
O preço global do presente contrato será de R$ 100.643 (cem mil, seiscentos e quarenta e
três reais) no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da
contratada, sendo os seguintes preços unitários por item:

 

3.1 ITEM DA DISPENSA
 

CÓDIGO DE ITEM E DESCRIÇÃO QUANTIDADE
DEMANDADA MARCA VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

415812 - TIRAS REAGENTES - TIPO:
REAGENTES; FINALIDADE: PESQUISA DE
GLICEMIA; TIRAS PARA DETERMINACAO DE
GLICOSE NO SANGUE, PARA USO EM
GLICOSIMETRO

264.850 LIFESCAN R$ 0,38 R$
100.643,00

 

3.1.1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
 

A empresa fornecedora, deverá fornecer ao HCamp 150 GLICOSÍMETROS, em regime de
comodato, conforme as especificações abaixo, durante o período do contrato de fornecimento e
enquanto houver estoque do material correspondente no estoque do HCamp, e de acordo com
as condições constantes no item 1.3 (Condições gerais do Pacto Adjeto) do termo de
referência.

 

3.1.2 Especificações dos equipamentos
 

I. Aparelho portátil, digital, uso hospitalar, compatível com as tiras fornecidas;

II. Faixa de medição ampla entre no mínimo 20 mg/dl e 500 mg/dl.;

III. Permitir determinação segura e precisa da glicemia em sangue capilar, venoso, arterial;

IV. As tiras deverão permitir a utilização em sangue com faixa de hematócrito entre 20% e
70%, por métodos que tenha menor interferência de açúcares, maltose e galactose e
efeitos da oxigenação do sangue.

V. Codificação automática através de Chip de Calibração ou tira de calibração.

VI. Volume de amostra inferior a 2 microlitros.

VII. Apresentar variação inferior a 20% na comparação da dosagem capilar com o
glicosímetro e dosagem laboratorial da glicemia.

VIII. As tiras não deverão ter contato do sangue com o aparelho, evitando a necessidade de
limpeza de sangue residual, diminuindo o risco de infecção cruzada.

IX. Tempo para resultado de teste de até 20 segundos;

X. Memória para no mínimo de 250 resultados;

XI. Alimentação por bateria/pilha;

XII. Acompanha estojo e Manual de Manuseio.

XIII. A empresa deverá prestar assistência técnica durante a vigência do contrato e, quando
necessário, realizar a manutenção dos aparelhos, a troca dos aparelhos quando
necessário, bem como substituição do Glicosímetro em caso de roubo, mediante
apresentação de ocorrência policial;

XIV. As tiras de glicemia devem ser embaladas individualmente ou em frascos apropriados
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com no máximo 50 tiras.

XV. A empresa deverá entregar, sem ônus, as baterias para reposição e soluções de controle
alto e baixo para a conferência da calibração dos medidores de glicemia conforme RDC
302/2005.

XVI. A empresa deverá disponibilizar, sem ônus para o HCamp, software para o
gerenciamento da glicemia dos pacientes, contendo no mínimo os seguintes dados: hora
do exame, data do exame, valor da glicemia.

XVII. A contratada deverá fornecer sem ônus, dispositivo infra-vermelho ou cabo de dados
compatível com os glicosímetros para a captação dos dados.

XVIII. A empresa deverá fornecer treinamento aos funcionários da enfermagem que manuseiam
o aparelho, em horários previamente agendados pela Gerência de Enfermagem.

 

3.1.3 CONDIÇÕES GERAIS DO PACTO ADJETO:
 

I. O pacto adjeto de comodato terá por objetivo o empréstimo gratuito ao HCamp, dos
equipamentos/acessórios descritos acima para uso imediato, observadas, dentre outras
as seguintes condições:

II. Todos os equipamentos bem como os respectivos acessórios e complementos deverão
possuir registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO, conforme legislação própria.

III. Os insumos ofertados deverão ser específicos, compatíveis e aprovados pelo fabricante
para uso no equipamento comodatado pela contratada e deverão atender a legislação
sanitária vigente.

IV. Constituirá obrigação da contratada entregar os equipamentos novos e em imediatas
condições de funcionamento, ainda que para tanto seja necessário algum acessório
específico de seu produto ou complemento não especificado neste Termo de Referência,
mas conveniente e/ou indispensável para seu perfeito funcionamento, de modo a
proporcionar confiabilidade no procedimento. Se for este o caso, os acessórios e
complementos deverão ser cotados pela proponente, com sua descrição, quantificação,
marca, procedência e demais características, de forma a viabilizar o adequado julgamento
das propostas.

 

Cláusula Quarta- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 

As despesas decorrentes desta dispensa de licitação correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias, com recursos oriundos do Tesouro Estadual, neste exercício
financeiro, quais sejam:

I - 1251.10.302.026.1078.0001.339052.09.1.95.2.0

II – 1251.10.302.026.1078.0001.339052.11.1.95.2.0.

 

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

§ 1º Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do objeto deste contrato, o prazo de
pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela contratada.

§ 2º Deverá a contratada emitir nota fiscal com o CNPJ idêntico ao apresentado para fins de
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
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§ 4º Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada, o
decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da
data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

 

Cláusula sexta - DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO OBJETO
 

Na execução do objeto, a Contratada deverá respeitar a legislação e normas vigentes
pertinentes, sempre quando aplicáveis, especialmente as enunciadas a seguir:

 

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

 

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

 

III. Catálogos, prospectos ou fichas técnicas dos produtos incluídos na proposta.

 

Cláusula Sétima - DAS OBRIGAÇÕES
 

I - Da Contratada:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

II - Da Contratante:

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

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

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

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

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

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

 

Cláusula Oitava – DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
8.1 A entrega será parcelada conforme a demanda de abertura de novos leitos no Hospital de
Campanha de acordo com a evolução da pandemia, dentro do período de vigência do contrato.

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

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

 

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

I- Na data agendada a empresa deverá apresentar os serviços a serem executados perante a
CPARM designada pela contratante para tal fim, mediante agendamento, que adotará os
seguintes procedimentos:

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

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

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

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

 

Cláusula Décima - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, 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 nº 8.666/93, além da previsão do art. 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do
Decreto Estadual nº 44.786/08, a saber:

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

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

a) 0,3% (zero vírgula três décimo por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do bem entregue com atraso;

b) 20% (dez por cento) sobre o valor do bem entregue com atraso, no caso de atraso superior a
30 (trinta) dias;

III – MULTA COMPENSATÓRIA , pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte
por cento) sobre o valor do bem não entregue, ou entregue com vícios ou defeitos ocultos que o
tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das
especificações contratadas;

IV - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12,
da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08;

V - 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 omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior;

§1º As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.

§2º A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12;

§3º O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão de
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.

§4º 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.

§5º 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.

§6º O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

§7º Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.

§ 8 º 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;

§9º 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.

§10 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.

 

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

11.2 Todos os custos de manutenção, bem como a mão-de-obra e frete para manutenção dos
equipamento em comodato fora do Hospital de Campanha de Minas Gerais serão de
responsabilidade da empresa contratada durante o período de garantia.
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Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos
do artigo 79, inciso II, combinado com o artigo 78 da mesma Lei.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da contratada, a
contratante está autorizada a reter os créditos a que tem direito a CONTRATADA, até o limite
do valor de seu crédito para cobrir os prejuízos comprovados.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA reconhecer os direitos da Administração Pública em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8666/93.

Parágrafo Terceiro: As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o
material de propriedade da outra parte, acaso estiver em seu poder.

Parágrafo Quarto: No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

 

Cláusula Décima Terceira –– VEDAÇÕES
É vedado à CONTRATADA:

 

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

b. Interromper a entrega do objeto deste contrato sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

 

Cláusula Décima Quarta – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
14.1 O prazo de vigência do contrato será de 03 (seis) meses, contados a partir da data de
publicação do resumo do contrato no Diário Oficial do Estado, e enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, com fulcro no
art.4º -H da Lei Federal nº 13.979/2020, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo,
enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente e o
objeto tenha sido executado regularmente;

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

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

Prestação regular dos serviços;

Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais, exceto quanto a
penalidades aplicadas por atraso na entrega da garantia;

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

c) Concordância expressa da contratada pela prorrogação.

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

 

Cláusula Décima Quinta - DA FISCALIZAÇÃO
15.1 Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº.
8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para acompanhar e
fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

15.2 O CAA-HC designará um de seus funcionários e com o apoio dos Engenheiros
especialistas e Técnicos do Hospital de Campanha, para a fiscalização e acompanhamento do
contrato quanto aos aspectos administrativos, tratando de questões relativas ao planejamento
da contratação, aspectos econômicos, prorrogações, além de promover as medidas
necessárias à fiel execução das condições previstas no ato convocatório e no instrumento de
contrato, sendo também o responsável pela fiscalização do cumprimento das disposições
contratuais, tendo por parâmetro os resultados previstos, visando à qualidade da prestação;

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

15.4 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.

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

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

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

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

 

Cláusula Décima Sexta - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei nº 8.666/93,
desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente.

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

 

Cláusula Décima Sétima - DO REAJUSTAMENTO
Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados monetariamente
com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses, contados da apresentação da
proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts.
40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas
após a ocorrência da anualidade. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido
apresentado pela contratada.

 

Cláusula Décima Oitava - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Das decisões proferidas pela Administração caberão:

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos
de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato;

II - Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que
não caiba recurso hierárquico;

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

Parágrafo Único O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou
o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo,
neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
do processo, sob pena de responsabilidade.

 

Cláusula Décima Nona - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não
importará, de forma alguma, em alteração contratual.

II- Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal n° 866/93, no
termo de referência, na Lei 13.979/2020, do Decreto Estadual 113/2020, bem como com base nos

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

independentemente de suas transcrições.
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Cláusula Vigésima - DA PUBLICAÇÃO
A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas Gerais,
correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.

 

Cláusula Vigésima Primeira - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer
dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

 

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido
juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

 

 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM

ORDENADOR DE DESPESAS

CONTRATANTE

 

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A

RICARDO NOVAS CABRERA

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por RICARDO NOVAS CABRERA,
Representante Legal, em 07/05/2020, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília,
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 09 de Maio de 2020 – 37 
ExTrATO DE CONTrATO

PMMG/CAA-HC x NACIONAL COMErCIAL HOSPITALAr S/A, 
CNPJ 52 .202 .744/0001-92; Contrato nº 005 / 2020 0250073; OBJETO: 
Aquisição de 264 .850 tiras de glicemia, incluído o comodato de 150 
glicosímetros, para o Hospital de Campanha de Minas Gerais; vigên-
cia: 03 (três) meses contados a partir da publicação do extrato do Con-
trato; valor: r$ 100 .643,00 .

2 cm -08 1352724 - 1

iNStituto DE PrEviDÊNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

PrOCESSO ADMINISTrATIvO PuNITIvO DECISÃO
O CEL . PM DIrETOr DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINAN-
ÇAS DO IPSM - INSTITuTO DE PrEvIDÊNCIA DOS SErvIDO-
rES MILITArES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, no uso das atribuições previstas no artigo 11 do Decreto Esta-
dual nº . 45 .741, de 22/09/2011, com base na Lei Nacional nº . 8 .666, de 
21/06/1993, na Lei Estadual nº . 14 .167, de 10/01/2002, na Lei Estadual 
nº . 14 .184, de 31/01/2002, e objetivando apurar o descumprimento das 
cláusulas contratuais no contrato n° 9138483/2017, celebrado entre o 
IPSM e a Empresa CTIS TECNOLOGIA S/A., determinou a notifica-
ção desta, considerando que:
1 .A empresa CTIS TECNOLOGIA S/A ., celebrou com o IPSM con-
trato de n° 9138483/2017 para a prestação de serviços de impressão e 
reprografia, com assistência técnica e manutenção corretiva, preven-
tiva e especializada, reposição de peças e insumos e demais serviços de 
acordo com especificações e detalhamentos do anexo I do Edital Pregão 
Eletrônico para registro de Preços Planejamento SIrP n° 23/2016 .
2.Verifica-se que a citada empresa recebeu nova notificação extraju-
dicial referente a abertura de processo administrativo punitivo, pelo 
descumprimento parcial do contrato nº 9138483/2017, dos contínuos 
atrasos na entrega dos insumos solicitados em 02/03/2020 ( email 
12636729) .
3.Em sua defesa, a notificada prestou as seguintes informações: (...)
“Segundo a notificação, os insumos teriam sido disponibilizados ape-
nas em 16/03/2020, conquanto tenham sido solicitados em 02/03/2020, 
motivo pelo qual acredita-se ter havido infringência ao disposto no item 
13 do edital, anteriormente transcrito .
Não obstante os fatos relatados, foram encaminhados 05 Toners ricoh 
reserva via NF 62641 para a unidade IPSM em Belo Horizonte/MG, 
os quais foram recebidos em 07/02/2020 pelo Contratante (documen-
tos anexos - Nota Fiscal e comprovante de recebimento) .A produ-
ção mínima estimada para os insumos enviados são de 60 .000 pági-
nas . De acordo com o relatório de Faturamento referente ao mês de 
Fevereiro/2020 (documento anexo), a unidade produziu 37 .038 impres-
sões. Além disso, na data da solicitação de insumos, em 02/03/2020, 
ainda havia suprimento reserva disponível para uso imediato, caso 
fosse necessário Em documento anexo (denominado “Eficiência Supri-
mentos”) a esta manifestação é possível verificar: a realização pre-
matura de 2 trocas de insumos - aba “report_4”, coluna “L” de título 
“Carga Final (%)” - suprimentos substituídos com capacidade de 20% 
e 70%. A planilha “Eficiência Suprimentos” contempla o período de 
07/02 a 16/03 .
As solicitações de insumos são previamente analisadas mediante com-
parativo com o consumo do período e a estimativa de término do supri-
mento atual instalado no equipamento . Esses dados são extraídos do 
sistema de monitoramento e bilhetagem NDDPrint, conforme o edital: 
“ITEM 5 . SISTEMA DE BILHETAGEM (LOTES 01,02,03) – subitem 
5.1.1. Realizar a contabilidade e o controle dos custos de impressões 
feitas nas impressoras e nas multifuncionais” .
Além disso, foi constatado, durante a análise de dados, que os supri-
mentos em uso estavam com as seguintes datas previstas para término: 
13/04/2020, 14/04/2020 e 24/04/2020, ou seja, posteriormente à data 
de finalização do contrato, em 28/03/2020. Segue evidência dessas ale-
gações em documento anexo a esta defesa, denominado “Suprimentos 
em uso”, mais precisamente na aba “report_3”, Coluna “u” de título 
“Estimativa de troca” . A planilha “Suprimentos em uso” contempla lei-
tura de dados em tempo real e foi extraída do sistema NDDPrint . A 
última previsão de 24/04/2020 foi reduzida para 21/04/2020 .”
( . . .)

4. A Divisão de Tecnologia da Informação – DTI/IPSM, que fiscaliza 
o contrato nº9138483/2017 celebrado entre o IPSM e a empresa CTIS 
prestou os seguintes esclarecimentos técnicos para as manifestações de 
defesa da Notificada, a saber:
Em atendimento à Comunicação Interna 226 (13312152), esclarecemos 
e ressaltamos os seguintes aspectos:
1 .Não temos qualquer ação ou manipulação sobre os relatórios men-
cionados pela Contratada, sendo que são de responsabilidade e acesso 
exclusivo da Contratada. Sendo assim, não podemos confirmar a vera-
cidade dos dados apresentados com base nesses relatórios;
2 .Os dados relativos à produção e ao consumo de insumos, apresen-
tados pela Contratada, referem-se às análises estimadas . Como, por 
exemplo:
“ . . .produção mínima estimada para os insumos . . .” “ . . .a estimativa de 
término do suprimento atual . . .”
3.As solicitações de insumos feitas pelo IPSM são baseadas na situação 
real do estoque existente, visto que a necessidade de troca é acusada 
pelas próprias impressoras, por meio de mensagens de substituição de 
tonner e/ou fotocondutor . Sendo assim, não temos como base relatórios 
de análises ou estimativas prévias, apenas a demanda real de troca por 
falta de insumo;
4 .Os insumos solicitados destinam-se à suprir, exclusivamente, as 
impressoras locadas junto à Contratada, visto que são estas e, somente 
estas, que atendem a demanda do IPSM. Logo, não justifica a solicita-
ção se não for destinado à esta finalidade;
Segundo a contratada, é realizado o monitoramento preciso e em tempo 
real dos equipamentos locados . Sendo assim, solicitamos um relatório 
consolidado da abertura de todos os chamados técnicos e seus respecti-
vos prazos de atendimento para certificarmos quanto ao cumprindo do 
prazo previsto contratualmente .
7 .Conforme os esclarecimentos da Divisão de Tecnologia da Infor-
mação – DTI, a empresa CTIS continuou descumprindo os prazos de 
entrega dos insumos e suprimentos para a utilização das impressoras 
locadas nas dependências do IPSM .
8.Verifica-se na Cláusula Sétima do contrato nº9138483/2017, cele-
brado entre o IPSM e a CTIS, que o NOTIFICADO deve manter 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obri-
gações assumidas, todas as condições de habilitação, a saber:
Cláusula Sétima – Das Obrigações
§2º Da Contratada ( . . .)
vI- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigi-
das na licitação;
Edital Pregão nº23/2016
13 .Do prazo de Suporte Técnico
13 .1O prazo de atendimento para solução do incidente/problema pela 
contratada será de:
13 .1 .4 . A Contratada deverá realizar a substituição do suprimento 
reserva vazio (toner/cartucho de tinta/cera/fotocondutor ou correspon-
dente) dentro de 8 horas úteis para dentro de Belo Horizonte
9 .Conforme relatos da Divisão de Tecnologia da Informação – DTI e 
verificação nas cláusulas do contrato nº9138483/2017 entende-se que a 
empresa CTIS continuou descumprindo as obrigações pactuadas.
10.Assim, ficou caracterizado o descumprimento contratual pela 
Empresa CTIS Tecnologia S/A., configurando-se a Inexecução Parcial 
ou total do contrato, razão pela qual, se impõe à contratada as seguin-
tes sanções:
a)Advertência,
b)Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não execu-
tado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, conforme Cláusula 
Oitava, item “b” do contrato nº9138483/2017;
Publique-se a presente solução no Diário Oficial do Estado.
Intime-se a Empresa CTIS TECNOLOGIA S/A - CNPJ n° 
01 .644 .731/0001-32, através do seu representante legal, Sr . Avaldir da 
Silva de Oliveira, CPF n° 102 .252 .261-20, facultando-lhe a apresenta-
ção de razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do 
artigo 109 da Lei Nacional 8 .666/93 .

Belo Horizonte, 05 de maio de 2020 .
(a)PAuLO DE vASCONCELOS JuNIOr, CEL PM QOr 

Diretor de Planejamento Gestão e Finanças do IPSM
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62244/2018-27 Ezequiel Aleixo Alves NYB-4051 Indeferido
62246/2018-70 Dione Paulo Trindade Gonçalves KBO-9641 Indeferido
62248/2018-16 Sérgio Pinto dos Santos JNQ-1995 Indeferido
62250/2018-59 Sérgio Pinto dos Santos JNQ-1995 Indeferido
62251/2018-32 Sérgio Pinto dos Santos JNQ-1995 Indeferido
62254/2018-48 Sérgio Pinto dos Santos JNQ-1995 Indeferido
62256/2018-91 Duarte Severino Gomes GWT-9976 Indeferido
62259/2018-10 Arnon Felipe Oliveira OQQ-1630 Indeferido
62262/2018-26 Francisco de Assis Filho PuM-5428 Indeferido
62264/2018-69 Lucas Azevedo Silva Grv-0054 Indeferido
62267/2018-85 Abner rocha Marques PuY-9995 Indeferido
62273/2018-20 Nilton rodrigues de Andrade OOC-9578 Indeferido
62301/2018-40 Ana Paula Linhares do rosário HCu-0605 Indeferido
62308/2018-45 Del Pozo Transportes rodoviários Ltda . ATx-1051 Indeferido
62311/2018-61 Del Pozo Transportes rodoviários Ltda . ATx-1051 Indeferido
62314/2018-77 Diego de Oliveira Benedito OPI-4581 Indeferido
62316/2018-23 Geraldo ulisses Fonseca Erx-4414 Indeferido
62321/2018-82 Alexsandro Moura Freire GQO-2132 Indeferido
62324/2018-98 Fausto Gomes de Oliveira GON-6635 Indeferido
62328/2018-87 Francisco Gonçalves Pereira PxS-6995 Indeferido
62329/2018-60 Divino Martins Máfia HCW-3369 Indeferido
62333/2018-49 Del Pozo Transportes rodoviários Ltda . AxT-1141 Indeferido
62336/2018-65 César Lima Cardoso GYH-2942 Indeferido
62339/2018-81 Pablo Henrique Marques vieira OLO-9154 Indeferido
62342/2018-97 Luciano de Castro Doco OPE-5456 Indeferido
62345/2018-16 Claudio de Oliveira Pacheco JLP-8079 Indeferido
62349/2018-05 Wilton Soares dos Santos LKL-8599 Indeferido
62353/2018-91 Lucas de Almeida Lima KPv-8898 Indeferido
62356/2018-10 Lucas de Almeida Lima KPv-8898 Indeferido
62358/2018-53 raquel da Silva Caetano Kxu-6477 Indeferido
62362/2018-42 Marcal vilela vilas Boas HNL-6724 Indeferido
62363/2018-15 renato Freire Junior LBY-3132 Indeferido
62369/2018-47 Ismael Candido Botelho Junior HFC-1715 Indeferido
62370/2018-20 Alvino ribeiro da Silva GuY-8367 Indeferido
62372/2018-63 Alexsandro Moura Freire GQO-2132 Indeferido
62375/2018-79 Dellas Comercio e Transportes Ltda . GxM-1615 Indeferido
62380/2018-41 Cislene Cristina da Silva Sousa EJr-0833 Indeferido
62381/2018-14 Thiago venancio Torres IAN-3347 Indeferido
62384/2018-30 Gilberto Mendes Marra HMJ-6209 Indeferido
62386/2018-73 Nelson Marques Lima HHr-5340 Indeferido
67064/2018-61 Cassia ribeiro Da Silva Nolasco OPS-4155 Indeferido
67067/2018-77 Alex Julio Santos HJH-4826 Deferido
67070/2018-93 Diogo Antonio De Oliveira HKH-6414 Indeferido
67074/2018-82 Matheus riquetti Minticelli GQQ-6416 Indeferido
67075/2018-55 Fabiano Henrique Da Silva Pestes Matos HGJ-2647 Indeferido
67079/2018-44 Bruno Alves Silva HMC-5113 Indeferido
67081/2018-87 Simone Pereira MSP-5779 Indeferido
67083/2018-33 Gustavo Lagares Campos HIJ-4253 Indeferido
67086/2018-49 ricardo Batista Da Silva HIL-0427 Indeferido
67090/2018-38 rozinei Fernandes Lara Cunha PvD-9311 Indeferido
67091/2018-11 Lucas Lourenco Da Silva HKY-3064 Indeferido
67096/2018-70 roberto Marcio Da Fonseca EvC-8953 Indeferido
67097/2018-43 Mauricio Teixeira Dos Santos LQT-3610 Indeferido
67099/2018-86 rodrigo Araujo Felicio GMB-2619 Indeferido
67100/2018-59 Wellington Fabio Primo OWO-5060 Indeferido
67101/2018-32 Wesley Coimbra Silva PxM-2938 Indeferido
67103/2018-75 vinicius Soares Gregorio De Souza GuA-5629 Indeferido
67105/2018-21 Geraldo Barbosa Constancio GQS-9148 Indeferido
67107/2018-64 Alekssandro reis De Oliveira HNK-9402 Indeferido
67108/2018-37 Giuslei rodrigues De Oliveira HFS-6098 Indeferido
67110/2018-80 Marcio Batista Da Silva HAP-4649 Indeferido
67111/2018-53 Wenderson rodrigues Soares PvY-8142 Indeferido
67114/2018-69 Marco Aurelio Miranda Gregorio HNN-9146 Indeferido
67116/2018-15 Paulo Henrique vieira Santiago GTv-7864 Indeferido
68218/2018-40 Claudete Aparacida Da Ferreira Da Silva PxF-7498 Indeferido
68220/2018-83 Eduardo De Moura Patricio HHB-8064 Indeferido
68221/2018-56 Jose Natan Emidio Neto HGL-3574 Indeferido
68222/2018-29 Carlos roberto Machado Nrx-8003 Indeferido
68225/2018-45 Eduardo Abiackel Silva vieira HIr-4881 Indeferido
68227/2018-88 Mateus Francisco Da Silva Paiva GWB-4079 Indeferido
68228/2018-61 Mateus Francisco Da Silva Paiva GWB-4079 Indeferido
68230/2018-07 Francisco De Paula vitor PxD-0072 Indeferido
68231/2018-77 Edimar Da Silva Sena HZv-0470 Indeferido
68235/2018-66 Adriano Marcelino Da Silva HFA-9194 Indeferido
68236/2018-39 Katia reginaldo Alves De Moura Pereira OWL-2643 Indeferido
68238/2018-82 Jose Magnus Lemes Da Silva GYF-6450 Indeferido
68240/2018-28 Lima e Paes Transportes Ltda OMD-4328 Indeferido
68243/2018-44 Luiz Carlos Pereira Nunes JHE-7848 Indeferido
68244/2018-17 Mariana De Matos PvS-5635 Indeferido
68246/2018-60 Helio Pereira De Andrade PvG-0264 Indeferido
68248/2018-06 Fabriciano Altair Jose Barbosa Ernesto MOP-1149 Indeferido
68250/2018-49 Anderson Matheus Alves Dos Santos HMH-9519 Indeferido
68251/2018-22 vicente Goncalves Nascente HCu-0844 Indeferido
68253/2018-65 Daniel Maick Alves JPP-3557 Indeferido
68255/2018-11 Izaias Alves Pego Puv-4954 Indeferido
68258/2018-27 Helio Pereira De Andrade PvG-0264 Indeferido
68260/2018-70 Helio Pereira De Andrade PvG-0264 Indeferido
68263/2018-86 Helio Pereira De Andrade PvG-0264 Indeferido
68265/2018-32 Ademar Sores De Souza EBM-9128 Indeferido
68268/2018-48 Julia Moraes Pinto HLr-6633 Indeferido
68270/2018-91 Bruno Fernandes Dos Santos HFQ-9496 Indeferido
68273/2018-10 robson Carvalho Da Silva HIA-1713 Indeferido
68276/2018-26 Mateus Aparecido De Oliveira DZZ-4236 Indeferido
68278/2018-69 Lucas Campos Moura HLQ-8375 Indeferido
68279/2018-42 Marcelo rodrigues Dos Santos KIM-4308 Indeferido
68280/2018-15 Jose Juscelino de Moura HLQ-8375 Indeferido
68282/2018-58 Adao Pego dos Santos PZA-8914 Indeferido
68283/2018-31 Cleomar Alves Oliveira HCr-1654 Indeferido
68286/2018-47 Carlos Eduardo viana Da Silva HNT-2734 Indeferido
68287/2018-20 Cleomar Alves Oliveira HCr-1654 Indeferido
68291/2018-09 Mateus Aparecido De Oliveira DZZ-4236 Indeferido
68292/2018-79 Jose Adauto Goncalves Da Silva HAY-1631 Indeferido
68295/2018-95 Philippe Jonatha Lopes Da Conceicao HAJ-7346 Indeferido
68297/2018-41 vinicius Jose Da Silva MPT-3172 Indeferido
68299/2018-84 Maicon rodrigues Do Couto JPQ-3805 Indeferido
68300/2018-57 Albert rogerio Dos Santos DIE-0773 Indeferido
68301/2018-30 Felipe Jose Ferreira HHD-2039 Indeferido
68303/2018-73 Hilo Jose Gonzaga HGD-1382 Indeferido
68304/2018-46 Waldevino Bandeira Mendes GvC-2033 Indeferido
68305/2018-19 Jose Antonio Dias GNu-1838 Indeferido
68308/2018-35 David Marcio Da Silva HKY-2676 Indeferido
68310/2018-78 Jose Da Conceicao Das Neves HNG-6371 Indeferido
68313/2018-94 Marcelo Cardoso Dos Santos PWZ-2380 Indeferido
68314/2018-67 Luciano Monte Siao EPL-6431 Indeferido
68315/2018-40 Julio Dos Santos viana GWZ-1644 Indeferido
68443/2018-76 ronaldo Moura De Oliveira GSr-4881 Indeferido
68445/2018-22 ronaldo Moura De Oliveira GSr-4881 Indeferido
68446/2018-92 Luciano Antonio Martins Ferreira HPZ-6209 Indeferido
68448/2018-38 Elias Caetano De Souza HJA-9193 Indeferido
68451/2018-54 Carlos Alexandre De Melo HNQ-4526 Indeferido
68471/2018-96 Wanderlei Neri De Oliveira PWA-4469 Indeferido
68472/2018-69 Maximiliano vicente Da Cruz JJE-5412 Indeferido
68473/2018-42 Anita Benevides Gueiros GSQ-5727 Indeferido
68474/2018-15 Pablo Braz Pereira HGK-7541 Indeferido
68475/2018-85 Pablo Braz Pereira HGK-7541 Indeferido
68476/2018-58 Glayson Marlon Soares GNN-3646 Indeferido
68478/2018-04 rogerio Pereira Da Costa OOW-0750 Indeferido
68481/2018-20 Maria vilela De Souza HNA-9481 Indeferido
68482/2018-90 Tiago Ferreira Da Silva OPF-3488 Indeferido

PoLÍciA civiL Do EStADo DE miNAS GErAiS
CONSELHO ESTADuAL DE TrÂNSITO DE MINAS GErAIS

BOLETIM INFOrMATIvO Nº . 03/2020
Nos termos dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que este Conselho, quando da realização 
de sua 163ª (Centésima Sexagésima Terceira) reunião Ordinária, em 16 (Dezesseis) de Abril de 2020, julgou os recursos administrativos abaixo 
especificados proferindo as seguintes decisões:

recurso recorrente Placa DecisãoNº SEI
44153/2018-89 Atila Gomes Quadros POr-2436 Indeferido
44580/2019-06 Alessandro José Bernardes GSZ-2932 Indeferido
44880/2018-54 Lennon Willian Silva Santos GTZ-8322 Indeferido
45204/2018-36 Leonardo Cristovão Soares HAQ-1802 Indeferido
45773/2018-96 renato de Freitas Candido NxZ-2150 Indeferido
46190/2018-89 rodap Operadora de Transportes LTDA OxJ-9375 Indeferido
47157/2018-73 Abraão Junior de Souza CDB-3820 Indeferido
47164/2018-78 Thiago Gonçalves Ferreira HFB-9905 Indeferido
47212/2018-43 Gilberto Aparecido Barbosa FLQ-7690 Indeferido
47229/2018-69 Cesar de Oliveira xavier NrF-9221 Indeferido
47295/2018-33 Sudameris Arend . Mercantil S/A OPZ-0772 Indeferido
47352/2018-46 rafael Matoso Ferreira HJH-7183 Indeferido
47900/2018-91 Joaquim dos Santos Filho HFN-9841 Indeferido
48380/2018-32 rodap Operadora de Transportes LTDA OxK-3585 Indeferido
49914/2018-33 Alberto Pelisser Belin NYE-3269 Indeferido
49918/2018-22 Adriano Godinho de Souza HEN-4502 Indeferido
50033/2018-21 Tulio Andrade de Avila PvS-7908 Indeferido
50036/2018-37 Lucio Aguiar de Melo GYG-6600 Indeferido
50043/2018-42 Marcos Eduardo Alves de Souza HLL-5929 Indeferido
50048/2018-04 Mauricio Henrique Cristeli Lanza HNB-5810 Indeferido
50051/2018-20 Sueli Pereira Lessa HOH-3540 Indeferido
50064/2018-57 José Geraldo Ferreira Pena GxA-4668 Indeferido
50066/2018-03 Jhemison Laudares de Oliveira HMA-9946 Indeferido
50071/2018-62 Jhemison Laudares de Oliveira HMA-9946 Indeferido
50922/2018-74 rodap Operadora de Transportes LTDA OxC-1866 Indeferido
62188/2018-84 Pablo Henrique Marques vieira OLO-9154 Indeferido
62189/2018-57 vander Pereira PvJ-9568 Indeferido
62190/2018-30 vander Pereira PvJ-9568 Indeferido
62191/2018-03 Evandro Souza Costa JMM-2669 Indeferido
62192/2018-73 Pedro Célio da Silva HAO-5705 Indeferido
62193/2018-46 Leonardo Nunes de Camargos OYD-9148 Indeferido
62194/2018-19 Sérgio Pinto dos Santos JNQ-1995 Indeferido
62196/2018-62 LG Transportes e Logística Ltda OMB-0014 Indeferido
62197/2018-35 Frederico Moura vasconcelos JPQ-5216 Indeferido
62198/2018-08 Arlete Maria Franco HEW-9721 Indeferido
62199/2018-78 Fábio Morais de Paula GWQ-2005 Indeferido
62200/2018-51 Maria Aparecida de Oliveira HBQ-9430 Indeferido
62202/2018-94 Fábio Morais de Paula GWQ-2005 Indeferido
62205/2018-13 Joana Darc Kroger Bezerra HNQ-5498 Indeferido
62206/2018-83 Herineudo da Silva Brito GQI-4657 Indeferido
62207/2018-56 José Eurípedes Macedo da Silva GLB-6408 Indeferido
62210/2018-72 Techclean Consultoria Ambiental Ltda . OrC-1315 Indeferido
62211/2018-45 Techclean Consultoria Ambiental Ltda . OrC-1315 Indeferido
62214/2018-61 Cesário Custódio Esteves PuC-2334 Indeferido
62215/2018-34 Cesário Custódio Esteves PuC-2334 Indeferido
62219/2018-23 Diego Tosta dos Santos HFu-8054 Indeferido
62221/2018-66 Diego Tosta dos Santos HFu-8054 Indeferido
62224/2018-82 Paulo Henrique Bastos GYK-5505 Indeferido
62225/2018-55 Del Pozo Transportes rodoviários Ltda . ATx-0571 Indeferido
62237/2018-22 Mauro Sérgio Ottone HEK-5519 Indeferido
62238/2018-92 Dalton José da Silva HLv-9513 Indeferido
62240/2018-38 Dalton José da Silva HLv-9513 Indeferido
62242/2018-81 Dalton José da Silva HLv-9513 Indeferido

 
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 3202005090133170137.
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo terça-feira, 12 de Maio de 2020 – 19 
CoNvÊNioS 10 CiA PM iND x PrEFEiTurA

PMMG – 10 CiA PM iND x Prefeitura Municipal de São Miguel 
do Anta/MG – Termo Aditivo 03/2020 – Convênio 04/2017 
- Objeto: Logística para Policiamento Ostensivo. Vigência: 
01/05/2020 a 30/04/2021.

1 cm -11 1353426 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
CSC-PM/DAL – PMMG – UE 1259662, PC 18/2020, PE 
07/2020. OBJETO: Prestação deserviço de confecção de enve-
lopes de segurança . Encaminhamento das propostas a partir do 
dia 13/05/2020 às 09h00min e abertura das propostas e sessão de 
pregão dia 22/05/2020 às 09h00min. Maiores informações: tele-
fax (31) 2123-1039, em horário comercial ou e-mail: cmi-licita-
cao@pmmg.mg.gov.br Edital disponível no site: www.compras.
mg .gov .br

2 cm -11 1353330 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG-CAE - Pr. El. 1255125/12/2020 - Aquisição de materiais 
de escritório para atender a demanda dos centros e escolas da 
APM e CAM, conforme Edital . As Propostas Comerciais deverão 
ser encaminhadas, através do site www .compras .mg .gov .br, até as 
09:00 (nove horas) do dia 26 de maio de 2020. A abertura das Pro-
postas Comerciais e o início da sessão será no dia 26 de maio de 
2020, às 09:01 (nove horas e um minuto).

2 cm -11 1353472 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo DE 
PErMiSSÃo DE uSo PMMG–CPE

objeto: Contrato de permissão de uso celebrado entre a Polícia 
Militar de Minas Gerais, por meio do Comando de Policiamento 
Especializado, e o Banco do Brasil S.A., para a permanência do 
Posto de Atendimento Eletrônico- PAE, nas dependências do 
Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas- ROTAM. Vigência 
do contrato: pelo prazo de 12 meses a partir de 06 de abril de 
2020 .

2 cm -11 1353384 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo Ao CoNTrATo
PMMG-12ª rPM x CoNSErvADorA FErNANDES LTDA . 
Pregão 12/2019 - Processo de Compra 1259968 18/2019 - Con-
trato nº 9218966 . objeto: Prestação de serviços continuados de 
Conservação, Higienização, Limpeza e Manutenção Predial a 
ser realizado nas dependências do Núcleo De Atenção Integral à 
Saúde(NAIS)do 11º BPM, sediado na cidade de Manhuaçu-MG. 
Objeto: Prorrogação de vigência. Valor: R$ 43.415,31. Vigência: 
29/05/2020 a 30/05/ 2021.

ExTrATo DE TErMo ADiTivo Ao CoNTrATo
PMMG-12ª rPM x SErviCE FErNANDES LTDA - ME . Pre-
gão 12/2019 - Processo de Compra 1259968 18/2019 - Contrato 
nº 9218967 . objeto: Prestação de serviços continuados de Con-
servação, Higienização, Limpeza e Manutenção Predial a ser 
realizado nas dependências do Núcleo De Atenção Integral à 
Saúde(NAIS)do 62º BPM, sediado na cidade de Caratinga-MG. 
Objeto: Prorrogação de vigência. Valor: R$ 43.813,50. Vigência: 
29/05/2020 a 30/05/ 2021.

4 cm -11 1353366 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMI-PM/DAL – PMMG X HPE AUTOMOTORES DO BRASIL 
LTDA. CNPJ 54.305.743/0011-70, Contrato 16/2020, Compras: 
9246003/2020. Objeto: Aquisição de viatura para o policiamento, 
marca mitsubissh l200. Valor total R$ 141.800,00. Vigência 12 
meses .

ExTrATo DE CoNTrATo
CMI-PM/DAL – PMMG X HPE AUTOMOTORES DO BRASIL 
LTDA. CNPJ 54.305.743/0011-70, Contrato 20/2020, Compras: 
9246059/2020. Objeto: Aquisição de viatura para o policiamento, 
marca mitsubissh l200. Valor total R$ 141.800,00. Vigência 12 
meses .

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB-PM/DAL – PMMG X ARMA TECNOLOGIA INDÚS-
TriA E CoMÉrCio DE BLiNDAGENS LTDA . CNPJ 
53.002.416/0001-05, Contrato 25/2020, Compras: 9247167/20200. 
objeto: Aquisição de TECiDo PArA ArAMiDAS . valor total 
R$ 136.320,00. Vigência 12 meses.

4 cm -11 1353526 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG – 11ª RPM. Pregão eletrônico nº 1257654 15/2020; objeto: 
Contratação de empresa parao fornecimento depeças de estrutura 
metálica para reforma na garagem do 51º BPM em Janaúba/MG. 
Conforme Edital. Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, 
entre 14h de 15/05/2020 até às 08h59min de 28/05/2020. Sítio: 
www .compras .mg .gov .br

2 cm -11 1353474 - 1

ExTrATo DE rESCiSÃo DE CoNTrATo
PMMG – EM 4ª rPM x Empresa Cileia Aparecida - ME – 
Contrato nº 55/2015. Objeto: Rescisão contratual, a partir de 
07/05/2020. Motivo: Arts. 78, XVII e 79, II, Lei nº 8.666/93. 
Data: 08/05/2020.

1 cm -11 1353205 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG/CAA-HC X NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A, CNPJ 52.202.744/0001-92; Contrato nº 9247068 / 2020 
0250073; oBJETo: Aquisição de 264 .850 tiras de glicemia, inclu-
ído o comodato de 150 glicosímetros, para o Hospital de Campa-
nha de Minas Gerais; Vigência: 03 (três) meses contados a partir 
da publicação do extrato do Contrato; valor: r$ 100 .643,00 .

2 cm -11 1353213 - 1

CoNvÊNio PMMG E MuNiCÍPio DE iTAPECEriCA
PMMG – 63 BPM e Município de Itapecerica-MG. Convênio 
01/2020. Objeto: Estabelecimento de condições de cooperação 
mútua entre os convenentes, visando aperceiçoar o policiamento 
ostensivo a preservação da ordem pública no Município de itape-
cerica-MG, conforme Plano de Trabalho anexo ao referido convê-
nio . valor de repasse previsto para o ano de 2020: r$88 .000,00 
(oitenta e oito mil reais).

2 cm -11 1353195 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS

DLF- AviSo DE LiCiTAÇÃo – PrEGÃo ELETrÔNiCo 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2020. 

A Coronel BM Diretora de Logística e Finanças, Gestora de 
registros de Preços do CBMMG, torna público que estará rece-
bendo propostas para registrar preços, visando a aquisição de 
Material de Atendimento Pré-Hospitalar, com o objetivo de suprir 
as necessidades do CBMMG, conforme as especificações detalha-
das no Anexo i do Edital . A Sessão Pública deste pregão eletrô-
nico ocorrerá às 09h00min, do dia 25 de maio de 2020, no Portal 
de Compras do Estado . A íntegra do Edital poderá ser acessada 
no portal: http://www.compras.mg.gov.br e outras informações 
poderão ser obtidas na Seção de Gestão orçamentária e Licita-
ções da DLF, localizada à rodovia Papa João Paulo ii, nº 4143, 
B. Serra Verde – 8º Andar - Prédio “Minas”, BH/MG, tels. (31) 
3915-7478 e 3916-8882 . BH, 08Mai20 . Daniela Lopes rocha da 
Costa, Coronel BM/Gestora.

ABM- AviSo DE LiCiTAÇÃo – PrEGÃo 
ELETRÔNICO Nº 1401460000008/2020-ABM.

A ordenadora de Despesas da Academia de Bombeiros Militar, 
torna público que estará recebendo propostas para Prestação de 
Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação, Manutenção Geral 
de Hidráulica e elétrica, Conservação e reparação Predial em 
Geral, com fornecimento de insumos pela Contratada, para o 
CBMMG, conforme especificações detalhadas no Anexo I, do 
Edital . A Sessão Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 09 
h 00 min. do dia 25/05/2020, no Portal de Compras do Estado. 
A íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na 
Seção de Licitação da ABM, à Av . Santa rosa, nº 10, Bairro Pam-
pulha, Belo Horizonte/MG, através do e-mail abm.licitacoes@
bombeiros .mg .gov .br o edital no site: www .compras .mg .gov .br . 
Belo Horizonte, 11 de Maio de 2020 .  Andiara Beatriz ribeiro 
Miranda, Major BM .

2ºCoB- rESuMo DE TErMo DE 
TRANSFERÊNCIA Nº 52/2020 FUNEPU. 

DoADor: FuNEPu . DoNATário: CBMMG . Espécie: Posse 
e Propriedade . objeto: 01 Drone DJi Mavic 2 Enterprise dual, 01 
Kit Fly More DJi Mavic 2, 04 baterias DJi Mavic 2 Enterprise, 01 
IPAD 6 MR6N2BZ/A, 01 cabo USB x Iphone Apple, 02 Memó-
rias Scan Disk Micro SD 64 Gb, 02 Suporte Tablet, 02 Protetor 
Sol Tablet e 02 HD Externo WDBu6Y0020BBK . valor total: r$ 
36.600,00. Uberaba/MG, 14/03/2020. Signatários: Anderson Pas-
sos de Souza, Ten Cel BM, 8º BBM e Jesislei Bonolo do Ama-
ral rocha, vice Presidente da FuNEPu e Maria José oliveira de 
Avila, Diretora Administrativa .

6ºCoB-rESuMo Do 3° TErMo ADiTivo 
DO CONVÊNIO N°03/2018

Que celebram entre si o Estado de Minas Gerais, por intermédio 
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a Prefeitura 
Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG. Objeto: Incluir dota-
ção orçamentária ao instrumento vigente. Vigência: da publicação 
a 31/12/2020. São Sebastião do Paraíso, 21 de fevereiro de 2020. 
Signatários: rodrigo Paiva de Castro, Major BM, Comandante 
da 1ª Cia independente e o Sr . Walker Américo oliveira, Prefeito 
Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG.

12 cm -11 1353580 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
AGricuLturA, PEcuáriA 

E ABAStEcimENto
TErMo DE DoAÇÃo DE BENS A 
TÍTULO GRATUITO Nº 31/2020.

Partes: SEAPA e o Município de Guapé . objeto: Doação de Kit 
de Apicultura, conforme consta na cláusula primeira . valor: r$ 
4 .334,36 (quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis 
centavos). Data de assinatura: 08/05/2020.

2 cm -11 1353223 - 1

TErMo DE CESSÃo DE BENS A 
TÍTULO GRATUITO Nº 09/2020.

Partes: SEAPA e o Município de São Geraldo do Baixio . objeto: 
Cessão de um trator agrícola, uma grade aradora de arrastro, uma 
carreta agrícola e uma retroescavadeira, conforme consta na cláu-
sula primeira . valor: r$ 152 .120,80 (Cento e cinquenta e dois 
mil cento e vinte reais e oitenta centavos). Data de assinatura: 
06/05/2020.

2 cm -11 1353558 - 1

FuNDAÇÃo cLÓviS SALGADo - FcS
ExTrATo DE TErMo ADiTivo

Torna-se sem Efeito a Publicação de nº .1352904, publicada em 
09/05/2020, na página 45 do 1º Termo Aditivo de Autorização de 
Uso - Contrato de nº. 010/2020. Entre a Fundação Clóvis Salgado/
FCS, Armazém Cultural Produções Ltda e Mangaba Produções 
Artísticas Ltda; Signatários: Eliane Denise Parreiras Oliveira/
FCS, Anderson da Fonseca e José de Andrade Fortes .

ExTrATo DE TErMo DE DoAÇÃo
Torna-se sem Efeito a Publicação de nº . 1352904, publicada em 
09/05/2020, na página 45 do Contrato de Doação Pura e Simples 
de nº. 061/2020. Entre a Fundação Clóvis Salgado/FCS e Juliana 
Gontijo Moreira; Signatários: Eliane Denise Parreiras Oliveira/
FCS e Juliana Gontijo Moreira .

3 cm -11 1353405 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
2º Termo Aditivo de Autorização de Uso - Contrato de nº. 07/2020. 
Entre a Fundação Clóvis Salgado/FCS, Armazém Cultural Produ-
ções Ltda e Estréia Produções Culturais e Eventos Eireli; objeto: 
Alteração da data do evento para: 10 de julho de 2020 e vigência 
de 03 para: 07(sete) meses, a contar da publicação de seu extrato 
na imprensa oficial; Signatários: Eliane Denise Parreiras Oliveira/
FCS, Anderson da Fonseca e Márcio rodrigues Figueiredo .

ExTrATo DE TErMo DE DoAÇÃo
1ºTermo Aditivo de Uso de nº. 16/2020. Entre a Fundação Clóvis 
Salgado/FCS e G& S Produções Artísticas Ltda; Objeto: Altera-
ção da data de realização do evento para 11 de setembro de 2020 e 
vigência de 04 para 10(dez) meses, a contar da publicação do seu 
extrato na imprensa oficial; Signatários: Eliane Denise Parreiras 
Oliveira/FCS , Giovanni Bosco Teixeira Lages e Santos Rodri-
gues de Souza Neto .

4 cm -11 1353355 - 1

iNStituto DE EStADuAL Do 
PAtrimÔNio HiStÓrico E ArtíStico 

DE miNAS GErAiS - iEPHA
ExTrATo DE TErMo ADiTivo

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9222585/2019. IEPHA/MG e KR 
CARIMBOS & SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME. Objeto: 
supressão de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato. 
valor: r$ 11 .121,25(onzemil centoe vinte e umreais e vinte e 
cinco centavos).Data:09/05/2020. Signatários: Michele Abreu 
Arroyo, uiara Barbosa de oliveira .

2 cm -11 1353309 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExTrATo DE ADiTivo Ao TErMo DE 
OUTORGA DE BOLSA Nº 7.303/2019-2

Partes: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais – FAPEMiG e Mônica Maria Arruda Coelho Pereira – Bol-
sista . objeto: Aditivo à concessão de Bolsa Empreendedorismo 
de Desenvolvimento Tecnológico (BEDT-II). Valor mensal: R$ 
2 .186,86 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e seis cen-
tavos). Valor total: R$ 15.308,02 (quinze mil trezentos e oito reais 
e dois centavos) Prazo: 07 (sete) meses. Dotação Orçamentária: 
2071 .19 .571 .001 .4007 .0001 .3 .3 .90 .20 .0 .101 Data de assinatura: 
07/05/2020. Data de início: 28/07/2020 Signatários: Paulo Sér-
gio Lacerda Beirão – Presidente interino da FAPEMiG e Mônica 
Maria Arruda Coelho Pereira – Bolsista .

3 cm -11 1353187 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
APQ-00581-16 ; 14/06/2020 ; 13/09/2020 ; Prorroga-
ção ; APQ-01119-16 ; 13/06/2020 ; 12/12/2020 ; Prorroga-
ção ; APQ-02864-16 ; 08/06/2020 ; 07/02/2021 ; Prorroga-
ção ; APQ-03229-15 ; 22/07/2020 ; 21/01/2021 ; Prorrogação ; 
APQ-03505-13 ; 12/05/2020 ; 11/11/2020 ; Prorrogação ; APQ-
03799-16 ; 10/06/2020 ; 09/12/2020 ; Prorrogação ;

2 cm -11 1353530 - 1

ExTrATo DE ADiTivo Ao TErMo DE 
OUTORGA DE BOLSA Nº 7.287/2018-2

Partes: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais – FAPEMiG e Juliana Karen da Silva – Bolsista . objeto: 
Aditivo à concessão de Bolsa Empreendedorismo de Desenvolvi-
mento Tecnológico (BEDT-II). Valor mensal: R$ 2.186,86 (dois 
mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Valor 
total: r$ 15 .308,02 (quinze mil trezentos e oito reais e dois cen-
tavos) Prazo: 07 (sete) meses. Dotação Orçamentária: 2071.19.57
1.001.4007.0001.3.3.90.20.0.101 Data de assinatura: 08/05/2020. 
Data de início: 01/08/2020. Signatários: Paulo Sérgio Lacerda 
Beirão – Presidente interino da FAPEMiG e Juliana Karen da 
Silva – Bolsista .

3 cm -11 1353186 - 1

ExTrATo DE ADiTivo Ao TErMo DE 
OUTORGA DE BOLSA Nº 7.316/2019-1

Partes: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais – FAPEMiG e Thaís Meire Tavares Nascimento – Bol-
sista . objeto: Aditivo à concessão de Bolsa de Desenvolvimento 
em Ciência, Tecnologia e Inovação (BDCTI-III). Valor mensal: 
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) Valor total: R$ 17.600,00 
(dezessete mil e seiscentos reais) Prazo: 08 (oito) meses. Dotação 
orçamentária: 2071 .19 .571 .001 .4007 .0001 .3 .3 .90 .20 .0 .101 Data 
de assinatura: 07/05/2020. Data de início: 06/07/2020 Signatários: 
Paulo Sérgio Lacerda Beirão – Presidente interino da FAPEMiG e 
Thaís Meire Tavares Nascimento – Bolsista .

3 cm -11 1353188 - 1

EDiTAL DE CoNvoCAÇÃO N. 01/2020
o Presidente do Conselho Curador da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais, Prof . João dos reis Canela, 
considerando o inciso iii, do art . 6º do Decreto N . 49 .931 de 29 
de abril de 2020 e o art . 5º do regimento interno do Conselho 
Curador,
Convoca:
Os representantes legais das *instituições científicas e tecnológi-
cas do Estado de Minas Gerais - iCTMGs, inclusive pelas *ins-
tituições de ensino superior - iEES, ambas vinculadas à adminis-
tração pública estadual para reunião no dia 18 de junho, às 10h, 
por **videoconferência, com a finalidade de composição de uma 
lista tríplice, a ser encaminhada ao Exmo . Sr . Governador, romeu 
Zema Neto, para a designação de um membro para compor o Con-
selho Curador da FAPEMiG para o mandato de quatro anos, sem 
possibilidade de recondução .
*As instituições interessadas em participar deverão entrar em con-
tato no e-mail conselhocurador@fapemig.br.
**Face à pandemia da CoviD-19 e normativos do Governo, tor-
na-se inviável a realização da reunião presencial, isto posto, enca-
minharemos aos (as) senhores (as) todos procedimentos necessá-
rios para a reunião que será realizada por videoconferência, no 
sistema microsoft teams, através do link que será enviado para 
e-mail dos participantes, com antecedência.

Belo Horizonte, 08 de maio de 2020 .
Prof . João dos reis Canela

Presidente do Conselho Curador

6 cm -11 1353550 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

ExTrATo DE CoNTrATo
Extrato do Contrato nº 10958 . Edital de Credenciamento n° 
01/2020. Processo Interno n° 469/19. Base Legal: Lei Fede-
ral 13.303/16. Contratado: Lumens Engenharia Ltda, CNPJ n° 
64.330.814/0001-77. Objeto: Prestação de serviços técnicos pro-
fissionais de desenvolvimento, execução, compatibilização de 
projetos de arquitetura e engenharia, suas aprovações em órgãos 
competentes, referentes ao Palácio das Mangabeiras . Prazo de 
Vigência: 06 meses. Valor Global: R$ 147.000,29 (Cento e qua-
renta e sete mil reais e vinte e nove centavos). Data da Assinatura: 
07/05/2020.

ExTrATo DE CoNTrATo
Extrato do Contrato nº 10959 . Licitação Modo de Disputa Fechado 
nº 012/20. Processo Interno n° 046/20. Base Legal: Lei Fede-
ral nº 13.303/16. Contratado: Construtora Guia Ltda, CNPJ n° 
05.504.833/0001-03. Objeto: Prestação de serviços de engenharia 

para a execução das obras complementares e de adequação da 
implantação do LABFAB ITR. Prazos: 12 meses para vigência 
e 7 meses para execução . valor Global: r$ 6 .778 .193,29 (Seis 
milhões, setecentos e setenta e oito mil, cento e noventa e três 
reais e vinte e nove centavos). Data da Assinatura: 07/05/2020.

ExTrATo DE CoNTrATo
Extrato do Contrato nº 10960 . Dispensa de Licitação . Pro-
cesso Interno n° 123/20. Base Legal: art. 29, XV da Lei Fede-
ral nº 13.303/16. Contratado: Qualin Serviços Ltda, CNPJ n° 
10.526.703/0001-01. Objeto: Prestação de serviços de aná-
lise microbiológica e físico-química das fontes dos Parques de  
Caxambu, Lambari, Contendas, Cambuquira e Marimbeiro e dos 
Balneários de Pocinhos do rio verde, Dr . Mário Mourão e Ther-
mas Antônio Carlos. Prazo de vigência: 120 dias. Valor Global: 
r$ 54 .174,70 (Cinquenta e quatro mil, cento e setenta e quatro 
reais e setenta centavos). Data da Assinatura: 04/05/2020.

ExTrATo DE ADiTivo A CoNTrATo
Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 4479 . Processo interno 
n° 215/16. Contratado: Totvs S.A. CNPJ n° 53.113.791/0001-22. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses e rea-
juste do valor do contrato pelo iNPC acumulado . Base Legal: art . 
57, II da Lei Federal 8.666/93. Data da Assinatura: 23/04/2020.

9 cm -11 1353579 - 1

comPANHiA ENErGéticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

CoMPANHiA ENErGÉTiCA DE MiNAS GErAiS – CEMiG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

SL/MS – GErÊNCiA DE CoMPrAS 
DE MATEriAL E SErviÇoS

AviSo DE EDiTAL
PREGÃO ELETRÔNICO SL/MS 840-H13990. Objeto: Serviços 
e material para o projeto da melhoria do circuito de ventilação e 
do sistema de resfriamento dos geradores da usina Hidrelétrica 
Rosal. Edital e demais informações disponíveis no site http://com-
pras .cemig .com .br

ExTrATo DE CoNTrATo
GF/RP–5002001064/500. Partes: Cemig Hx Fairfax Brasil Segu-
ros Corporativos S .A . Fundamento: 500-H13810-contrato decor-
rente da Ata de Registro de Preço 4650000415/500. Objeto: 
serviços de seguro garantia judicial . Prazo: 36 meses . valor: 
R$2.678,35. Ass.: 15/04/2020. Edital e demais informações dis-
poníveis no site http://compras.cemig.com.br

ExTrATo DE ADiTivo
SC/IM – Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig Gera-
ção e Transmissão S .A , Cemig Distribuição S .A, Horizon-
tes Energia S .A ., Sá Carvalho S .A ., Cemig PCH, rosal Ener-
gia S .A . ., Baguari Energia S .A ., Cemig Baguari Energia S .A ., 
Cemig Geração Camargos S .A ., Cemig Geração itutinga S .A ., 
Cemig Geração Leste S .A . ., Cemig Geração oeste S .A . ., Cemig 
Geração Salto Grande S .A ., Cemig Geração Sul S .A ., Cemig 
Geração Três Marias S.A., Cemig Geração Poço Fundo S.A., 
Cemig trading S .A, CCEi – Cemig Comercializadora de Ener-
gia incentivada S .A ., Empresa de Serviços de Comercializa-
ção de Energia Elétrica S .A . ., Cemig Participações Minoritá-
rias S .A . – Cemigpar, Companhia de Transmissão Centroeste 
de Minas x Fundação Forluminas de Seguridade Social - For-
luz . objeto: Contratação da empresa Thyssenkrupp Elevadores 
S .A ., para manutenção dos elevadores do edifício aos contratos 
4570015008/500, 4570015009/510, 4570015010/530, 4570018242/830, 
4570018243/800, 4570018244/860, 4570018245/840, 4570018246/84, 
4570018247/880, 4570018248/804, 4570018249/803, 4570018250/806, 
4570018251/80, 4570018252/802, 4570018253/805, 4570018254/801, 
4570018255/870, 4570018256/910, 4570018257/875, 4570018258/865, 
4570018259/500, 4570018260/720 . valor r$222 .529 .264,80 para 
R$223.612.414,84. Data: 08/04/2020.

8 cm -11 1353410 - 1

CoMPANHiA ENErGÉTiCA DE MiNAS GErAiS – CEMiG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS 
DE MATEriAL E SErviÇoS

rEvoGAÇÕES
SL/MS – Pregão Eletrônico 500-G13860. Objeto: Banco de 
Baterias
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras.
cemig .com .br

2 cm -11 1353480 - 1

CEMiG DiSTriBuiÇÃo S .A .
CNPJ: 06.981.180/0001-16

SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS 
DE MATEriAL E SErviÇoS
ExTrATo DE CoNTrATo

GF/RP–5002001066/530. Partes: Cemig D x Fairfax Brasil Segu-
ros Corporativos S .A . Fundamento: 500-H13810-contrato decor-
rente da Ata de Registro de Preço 4650000417/530. Objeto: servi-
ços de seguro garantia judicial . Prazo: 36 meses . valor: r$893,41 . 
Ass.: 27/04/2020.
GF/RP–5002001070/530. Partes: Cemig D x Fairfax Brasil Segu-
ros Corporativos S .A . Fundamento: 500-H13810-contrato decor-
rente da Ata de Registro de Preço 4650000417/530. Objeto: 
serviços de seguro garantia judicial . Prazo: 36 meses . valor: 
R$3.352,79. Ass.: 28/04/2020.
GF/RP–5002001068/530. Partes: Cemig D x Fairfax Brasil Segu-
ros Corporativos S .A . Fundamento: 500-H13810-contrato decor-
rente da Ata de Registro de Preço 4650000417/530. Objeto: 
serviços de seguro garantia judicial . Prazo: 36 meses . valor: 
R$1.180,90. Ass.: 27/04/2020.
GF/RP–5002001069/530. Partes: Cemig D x Fairfax Brasil Segu-
ros Corporativos S .A . Fundamento: 500-H13810-contrato decor-
rente da Ata de Registro de Preço 4650000417/530. Objeto: 
serviços de seguro garantia judicial . Prazo: 36 meses . valor: 
R$10.565,33. Ass.: 27/04/2020.
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras.
cemig .com .br

6 cm -11 1353402 - 1

CEMiG DiSTriBuiÇÃo S .A .
CNPJ: 06.981.180/0001-16

SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS 
DE MATEriAL E SErviÇoS

AviSo DE EDiTAL
SL/MS – Pregão Eletrônico 530-G14034. Objeto: Isolador 
Pedestal
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras.
cemig .com .br

ExTrATo DE CoNTrATo
Partes: Cemig x iNDÚSTriA ELETroMECANiCA BALES-
TRO LTDA.. Pregão Eletrônico - SL/MS-G13936 - Objeto: para-
raios - Prazo: 13/05/2024. Valor: R$ 4.133.689,08. Data assina-
tura: 07/05/2020 - Homologada em 07/05/2020
Partes: Cemig x THS iNDuSTriA E CoMErCio LTDA . Pre-
gão Eletrônico - SL/MS-G13934 - Objeto: Fusíveis - Prazo: 
04/09/2020. Valor: R$ 625.800,00. Data assinatura: 07/05/2020 
- Homologada em 07/05/2020
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras.
cemig .com .br

4 cm -11 1353473 - 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 3202005112302190119.
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