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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

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

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

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

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

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

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

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

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

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

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

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

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

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

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

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

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

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

§ 5º  Ato do Ministro de Estado da Saúde:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

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

Governador: romeu Zema Neto

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

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

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

DEcrEtA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

roMEu ZEMA NETo

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

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

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

DEcrEtA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

Polícia Militar de Minas Gerais

Termo de Abertura PMMG/DS/HPM/CAF nº. 12532744/2020

Belo Horizonte, 19 de março de 2020.
  

 

 
  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO

 

1. Setor solicitante  1252122 - Almoxarifado de Medicamentos do HPM

2. Descrição do produto/serviço  Aquisição de MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3. Sugestão de tipo de processo
Dispensa de Licitação.

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 respiratória – 1 .5 .1 .1 .0 – Coronavírus

    4. Número(s)do(s)pedido(s)        
    SIAD 78

    5. Endereço para                            
entrega/execução Avenida Jequitinhonha, nº 700,Vera Cruz CEP 30.285-130, Belo Horizonte-MG.

     6. Prazo para entrega/                  
   execução Até 7 (sete) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

     7. Justificativa Atender a demanda dos usuários do SISAU.

     8. Disponibilidade                        
   Orçamentária (Dotação)

1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.10.0.49.2
Há disponibilidade orçamentária na fonte citada. O gasto foi previamente programado junto ao gestor do
crédito. A contratação atende a finalidade do gasto, bem como as demandas necessárias ao
cumprimento dos objetivos da Unidade, conforme determinação legal.

     9. Sugestão de membros         
      técnicos Não se aplica.

     10. Haverá amostra Não se aplica.

 

 

 

 

Daniela Santos Angonesi Mendes, 1º Ten PM QOS
Nº 143.212-9

Agente de Atividade

           

Márcio Antônio Gonçalves, Maj PM
Nº081.994-6

Agente Coordenador de Projeto ou Correspondente
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Alex Louzada de Souza, Ten Cel PM
Nº116.270-0

Diretor Geral do HPM

Documento assinado eletronicamente por Márcio Antônio Gonçalves, Major, em
23/03/2020, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Santos Angonesi Mendes, 1º
Tenente, em 23/03/2020, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alex Louzada de Souza, Tenente Coronel,
em 25/03/2020, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12532744 e o código CRC 7CB12C89.

Referência: Processo nº 1250.01.0001632/2020-21 SEI nº 12532744
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Central de Abastecimento Farmacêutico

Versão v.20.08.2019.

 TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA Órgão
Solicitante

Número do Pedido
de Compra

Número da Unidade
de Compra

19/03/2020 CAF/HPM   

 

Responsável pelo Pedido Superintendência
ou Diretoria

Nome: Daniela Santos Angonesi
Mendes

E-mail:
daniela.santos@pmmg.mg.gov.br

Ramal para contato: 2123-1646

 

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de FILTRO PARA SISTEMA
RESPIRATÓRIO no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

 
 

Lote Item
Cod.
Item
SIAD

Quant. Unid. de
aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1752073 200 UNIDADE

FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: VIA EXALATÓRIA DE VENTILADORES; TIPO: BARREIRA TOTAL A BACTERIAS E A VIRUS; FILTRO DE USO INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, ATÓXICO, ELETROSTÁTICO, HIDROFOBICO COM CONEXAO UNIVERSAL RETA PARA USO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO OU ANESTESIA, TRATAMENTO INTENSIVO, ASSISTÊNCIA

DOMICILIAR OU CIRURGIA. EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE 99,99%. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS DE CPAP, BINÍVEL E VENTILADORES MECÂNICOS.  EMBALAGEM  ESTERIL  EM 
PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA COM DADOS DE IDENTIFICACAO, VALIDADE,ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.

1.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
Para o item descrito na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
A aquisição por dispensa de licitação está fundamentada nos termos do artigo 24, inciso IV, da
Lei Federal 8.666 e no Decreto Estadual de MG nº 113 de 12 de março de 2020, que declarou
a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão de
epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID - 19, causada pelo agente Novo
Coronavírus - SARS-CoV-2.

A situação de emergência em saúde pública é causada por um vírus que se espalha
rapidamente, causando situações graves de doença e até o óbito de muitas pessoas e levando
os hospitais à sua capacidade máxima de atendimento às necessidades geradas.

O filtro de barreira ou HEPA ( High Efficiency Particulate Air filter) protege os transdutores de
fluxo e pressão colocados na saída expiratória dos ventiladores, e também protege os
profissionais do spray contaminante liberado pelo ventilador. Os filtros que possuímos no HPM
são filtros HME, trocadores de calor e umidade. Portanto, como produzem umidade, sua
colocação no ramo expiratório aumenta a resistência, podendo levar a um considerável
aumento do trabalho respiratório do paciente, além de danificar os transdutores do ventilador. O
correto é utilizar então um filtro HME no Y para filtração, umidificação e aquecimento do ar para
o paciente e outro filtro de barreira ou HEPA no ramo expiratório, com o objetivo de evitar a
contaminação do ambiente e do equipamento.

 

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E ESCOLHA DO FORNECEDOR
Dispensa baseada na declaração de situação emergencial pelo Governo do Estado de Minas
Gerais frente ao  enfrentamento do Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

A escolha do fornecedor foi feita  diante do melhor preço obtido no mercado e pela
disponibilidade de entrega imediata do produto.

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.1. Comprovação de registro do produto ou da notificação simplificada ou da
dispensa do registro.

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
5.1. Prazo de Entrega:
5.1.1. Até 7 (sete) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho,
Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

5.2. Local e horário de entrega:
5.2.1. As entregas deverão ser agendadas pelo fornecedor pelo e-mail
cfarmrecebimento@gmail.com, enviando em anexo cópia da nota fiscal para fins de conferência
e adequação logística do setor de recebimento.

5.2.1.1. A Autorização de Fornecimento (AF) deverá ser entregue em sua totalidade, não
sendo permitido o parcelamento desta, a quantidade a ser entregue deve ser exatamente a
quantidade solicitada.

5.2.2. Os produtos deverão ser entregues no horário de 08:00 às 17:00 horas de
segunda à sexta-feira, nos seguintes endereços, o qual deverá constar na Nota Fiscal quando
emitida: HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - Central de Abastecimento
Farmacêutico (CAF), localizado à Av Jequitinhonha, n°700, Bairro Vera Cruz - Belo
Horizonte/MG - Telefone (31)2123-1640.

5.2.3. A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal (is), além de outras informações
exigidas de acordo com a legislação específica:

5.2.3.1. DADOS DO DESTINATÁRIO

a) Natureza da Operação – Vendas.

b) Inscrição Estadual – Isento.

c) Razão Social: Polícia Militar de Minas Gerais

d) CNPJ: 16.695.025.0001-97.

e) Endereço: Rod. Papa João Paulo II, nr 4143, 6o andar, Bairro Serra Verde,
Belo Horizonte MG, Cep 31.630-900.

5.2.3.2. DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

a) Campos “Base de Cálculo” e “Valor” do ICMS: Os fornecedores de Minas
Gerais deverão deixar os campos do ICMS em branco ou com “00” e lançar os
valores no campo “Dados Complementares”. (Resolução 3458 alterada pelas
resoluções 3.674, e 4.019 de 04 de setembro de 2008 – SEPLAG/SEF-MG);

b) Descrição dos produtos em total conformidade com a nota de empenho (NE).
A descrição deve ser exatamente como está na AF, incluindo nome quantidade,
valor unitário e valor total. Se o produto for descrito com o nome de marca,
colocar a descrição do empenho primeiro e a descrição com o nome de marca
entre parênteses;
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c) Lote do produto;

d) Quantidade total conforme a AF: por exemplo, se a Unidade de Fornecimento
do produto no empenho estiver em unidades, pacotes ou kits, deve ser
obedecida e discriminada da mesma forma na nota fiscal;

e) Valor Unitário: Igual ao do empenho. No campo destinado ao valor unitário
dos produtos ou serviços, para cada mercadoria vendida ou serviço prestado, o
valor resultante, após a dedução do valor do ICMS devido.

f) Valor total.

5.2.3.3. DADOS COMPLEMENTARES

a) Dados bancários do fornecedor;

b) Unidade Executora: 1250014 ;

c) Número e data do Empenho;

d) Produtos isentos de ICMS deverão trazer no corpo da NF o destaque do
decreto de isenção;

e) Fornecedor optante pelo Simples Nacional deverá constar esta informação;

f) Os valores da operação/prestação com o valor do ICMS e o valor do ICMS,
vedado o seu lançamento nos campos “Base de Cálculo do ICMS” e “Valor do
ICMS” do documento fiscal;

g) Local da Entrega: Deve constar a expressão: “Entrega por ordem do
destinatário” e acrescentar o local onde será a entrega, conforme constar na AF

 

6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a
crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, com
base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

6.2. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a
execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do
objeto do período a que o pagamento se referir, se houver.

6.2.1. A administração receberá o DANF-e junto ao objeto e deverá realizar a verificação
da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem
à disposição o aplicativo “visualizador” desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a
concessão da autorização de uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da
Fazenda o portal nacional DANF-e;

6.2.2. O pagamento da nota fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo gestor;

6.2.3. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento,
considerado válido pelo contratante.

6.3. Informações complementares e orientações operacionais a respeito do
faturamento eletrônico serão fornecidas pela central de atendimento aos fornecedores –
LIGMINAS – telefone 155 (para capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303-
7999 (para outras localidades e celular) ou ainda através da Seção de Orçamentos e Finanças
do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, Avenida do Contorno, 2787 - Belo Horizonte /
MG. Telefone: (31) 3071-5219.

7. DO CONTRATO:
  Não se aplica, uma vez que a entrega será única e integral. O instrumento contratual será substituído
por autorização de fornecimento emitida pelo Portal de Compras/MG.

 

8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:
8.1. 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  execução do objeto, como representante da Administração.

8.1.1. Será designado como Gestor/Fiscal do Contrato o Chefe da Seção de Patologia
Clínica, que será o responsável pelo 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 e adotando providências
necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

8.2.  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.

8.3. 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.

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

8.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal  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. 

8.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno
cumprimento da execução do objeto.

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária
do orçamento em vigor: 1251 10 302 037 2023 0001 339030 10 0 49 2

 

10. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

 

10.1. Da Contratada: 
10.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de acordo
com as exigências constantes neste documento.

10.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste
e pagamento.

10.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto.

10.1.4. Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que se verificarem
defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo máximo de 24  horas úteis.

10.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de recusar produto que não esteja de
acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.

10.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, responsabilizando-
se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais.

10.2. Da Contratante: 
10.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

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

10.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o
recebimento dos itens solicitados.

10.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos
itens solicitados.

10.2.5. Solicitar  a substituição dos materiais em que se verificarem defeitos.

10.2.6. Conceder prazo de 24 horas úteis, após a notificação, para a CONTRATADA
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regularizar as falhas observadas.

10.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

10.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº 8.666,
de 1993, no Decreto Estadual nº 43.817, de 14/06/2004, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.1.1. advertência por escrito;

11.1.2. multa de até:

11.1.2.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do objeto não executado;

11.1.2.2. 20 % (vinte por cento)  sobre o valor do fornecimento 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 ;

11.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

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

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

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

11.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 11.1.1, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

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

11.6. 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.

11.7. As sanções relacionadas nos itens 11.1.3, 11.1.4 e 11.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP.

11.8. 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:

11.8.1. Retardarem a execução do objeto;

11.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;

11.8.2.1. 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.

11.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

11.9. 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.

 

Responsável

DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES, 1° TEN PM QOS

N° 143.212-9

 

Aprovação

FERNANDA ABREU FERNANDES

N° 124.208-0

Documento assinado eletronicamente por Daniela Santos Angonesi Mendes, 1º
Tenente, em 23/03/2020, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12533064 e o código CRC 52A591D7.

Referência: Processo nº 1250.01.0001632/2020-21 SEI nº 12533064
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais�

Seção de Licitação do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS

 

Termo de Referência corrigido - PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO                                             
                                                               

      Belo Horizonte, 24 de março de 2020.

 TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA Órgão
Solicitante

Número do Pedido
de Compra

Número da Unidade
de Compra

19/03/2020 CAF/HPM   

 

Responsável pelo Pedido Superintendência
ou Diretoria

Nome: Daniela Santos Angonesi
Mendes

E-mail:
daniela.santos@pmmg.mg.gov.br

Ramal para contato: 2123-1646

 

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de FILTRO PARA SISTEMA
RESPIRATÓRIO no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

 
 

Lote Item
Cod.
Item
SIAD

Quant. Unid. de
aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 1752073 200 UNIDADE

FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: VIA
EXALATÓRIA DE VENTILADORES; TIPO: BARREIRA TOTAL A

BACTERIAS E A VIRUS; FILTRO DE USO INDIVIDUAL,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, ELETROSTÁTICO,

HIDROFOBICO COM CONEXAO UNIVERSAL RETA PARA USO EM
CIRCUITO RESPIRATÓRIO OU ANESTESIA, TRATAMENTO

INTENSIVO, ASSISTÊNCIA DOMICILIAR OU CIRURGIA. EFICIÊNCIA
DE FILTRAÇÃO DE 99,99%. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS

DE CPAP, BINÍVEL E VENTILADORES MECÂNICOS.  EMBALAGEM 
ESTERIL  EM  PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM

PETALA COM DADOS DE IDENTIFICACAO,
VALIDADE,ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO

MS.
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1.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
Para o item descrito na tabela a entrega será feita de forma ÚNICA.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
A aquisição por dispensa de licitação está fundamentada nos termos do artigo 24, inciso IV, da
Lei Federal 8.666 e no Decreto Estadual de MG nº 113 de 12 de março de 2020, que declarou
a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão de
epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID - 19, causada pelo agente Novo
Coronavírus - SARS-CoV-2.

A situação de emergência em saúde pública é causada por um vírus que se espalha
rapidamente, causando situações graves de doença e até o óbito de muitas pessoas e levando
os hospitais à sua capacidade máxima de atendimento às necessidades geradas.

O filtro de barreira ou HEPA ( High Efficiency Particulate Air filter) protege os transdutores de
fluxo e pressão colocados na saída expiratória dos ventiladores, e também protege os
profissionais do spray contaminante liberado pelo ventilador. Os filtros que possuímos no HPM
são filtros HME, trocadores de calor e umidade. Portanto, como produzem umidade, sua
colocação no ramo expiratório aumenta a resistência, podendo levar a um considerável
aumento do trabalho respiratório do paciente, além de danificar os transdutores do ventilador. O
correto é utilizar então um filtro HME no Y para filtração, umidificação e aquecimento do ar para
o paciente e outro filtro de barreira ou HEPA no ramo expiratório, com o objetivo de evitar a
contaminação do ambiente e do equipamento.

 

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E ESCOLHA DO FORNECEDOR
Dispensa baseada na declaração de situação emergencial pelo Governo do Estado de Minas
Gerais frente ao  enfrentamento do Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

A escolha do fornecedor foi feita  diante do melhor preço obtido no mercado e pela
disponibilidade de entrega imediata do produto.

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.1. Comprovação de registro do produto ou da notificação simplificada ou da
dispensa do registro.

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
5.1. Prazo de Entrega:

5.1.1. Até 7 (sete) dias contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

5.2. Local e horário de entrega:
5.2.1. As entregas deverão ser agendadas pelo fornecedor pelo e-mail
cfarmrecebimento@gmail.com, enviando em anexo cópia da nota fiscal para fins de
conferência e adequação logística do setor de recebimento.

5.2.1.1. A Autorização de Fornecimento (AF) deverá ser entregue em sua
totalidade, não sendo permitido o parcelamento desta, a quantidade a ser
entregue deve ser exatamente a quantidade solicitada.

5.2.2. Os produtos deverão ser entregues no horário de 08:00 às 17:00 horas
de segunda à sexta-feira, nos seguintes endereços, o qual deverá constar na Nota
Fiscal quando emitida: HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS -
Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), localizado à Av Jequitinhonha, n°700,
Bairro Vera Cruz - Belo Horizonte/MG - Telefone (31)2123-1640.

5.2.3. A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal (is), além de outras
informações exigidas de acordo com a legislação específica:

5.2.3.1. DADOS DO DESTINATÁRIO

a) Natureza da Operação – Vendas.
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b) Inscrição Estadual – Isento.

c) Razão Social: Polícia Militar de Minas Gerais

d) CNPJ: 16.695.025.0001-97.

e) Endereço: Rod. Papa João Paulo II, nr 4143, 6o andar, Bairro Serra
Verde, Belo Horizonte MG, Cep 31.630-900.

5.2.3.2. DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

a) Campos “Base de Cálculo” e “Valor” do ICMS: Os fornecedores de
Minas Gerais deverão deixar os campos do ICMS em branco ou com “00”
e lançar os valores no campo “Dados Complementares”. (Resolução 3458
alterada pelas resoluções 3.674, e 4.019 de 04 de setembro de 2008 –
SEPLAG/SEF-MG);

b) Descrição dos produtos em total conformidade com a nota de empenho
(NE). A descrição deve ser exatamente como está na AF, incluindo nome
quantidade, valor unitário e valor total. Se o produto for descrito com o
nome de marca, colocar a descrição do empenho primeiro e a descrição
com o nome de marca entre parênteses;

c) Lote do produto;

d) Quantidade total conforme a AF: por exemplo, se a Unidade de
Fornecimento do produto no empenho estiver em unidades, pacotes ou
kits, deve ser obedecida e discriminada da mesma forma na nota fiscal;

e) Valor Unitário: Igual ao do empenho. No campo destinado ao valor
unitário dos produtos ou serviços, para cada mercadoria vendida ou
serviço prestado, o valor resultante, após a dedução do valor do ICMS
devido.

f) Valor total.

5.2.3.3. DADOS COMPLEMENTARES

a) Dados bancários do fornecedor;

b) Unidade Executora: 1250014 ;

c) Número e data do Empenho;

d) Produtos isentos de ICMS deverão trazer no corpo da NF o destaque
do decreto de isenção;

e) Fornecedor optante pelo Simples Nacional deverá constar esta
informação;

f) Os valores da operação/prestação com o valor do ICMS e o valor do
ICMS, vedado o seu lançamento nos campos “Base de Cálculo do ICMS”
e “Valor do ICMS” do documento fiscal;

g) Local da Entrega: Deve constar a expressão: “Entrega por ordem do
destinatário” e acrescentar o local onde será a entrega, conforme constar
na AF

 

6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico,
a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se
referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE.

6.2. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a
execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução
do objeto do período a que o pagamento se referir, se houver.

6.2.1. A administração receberá o DANF-e junto ao objeto e deverá realizar a
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A administração receberá o DANF-e junto ao objeto e deverá realizar a
verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da
NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador” desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil) e a concessão da autorização de uso da NF-e, mediante
consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o portal nacional DANF-e;

6.2.2. O pagamento da nota fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo
gestor;

6.2.3. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
contratada e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento, considerado válido pelo contratante.

6.3. Informações complementares e orientações operacionais a respeito do
faturamento eletrônico serão fornecidas pela central de atendimento aos fornecedores –
LIGMINAS – telefone 155 (para capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31)
3303- 7999 (para outras localidades e celular) ou ainda através da Seção de Orçamentos e
Finanças do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, Avenida do Contorno, 2787 - Belo
Horizonte / MG. Telefone: (31) 3071-5219.

7. DO CONTRATO:
  Não se aplica, uma vez que a entrega será única e integral. O instrumento contratual será substituído
por autorização de fornecimento emitida pelo Portal de Compras/MG.

 

8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

8.1. 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  execução do objeto, como representante da Administração.

8.1.1. Será designado como Gestor/Fiscal do Contrato o Chefe da Seção de
Patologia Clínica, que será o responsável pelo 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 e adotando providências necessárias ao
fiel cumprimento do contrato.

8.2.  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.

8.3. 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.

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

8.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal 
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. 

8.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento da execução do objeto.

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor: 1251 10 302 037 2023 0001 339030 10 0 49 2
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10. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
10.1. Da Contratada: 

10.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas,
de acordo com as exigências constantes neste documento.

10.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.

10.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto.

10.1.4. Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que se
verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo
máximo de 24  horas úteis.

10.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de recusar produto que não
esteja de acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas neste
documento.

10.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.

10.2. Da Contratante: 
10.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, atestar nas notas
fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

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

10.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.

10.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.

10.2.5. Solicitar  a substituição dos materiais em que se verificarem defeitos.

10.2.6. Conceder prazo de 24 horas úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

10.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

10.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. 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:

11.1.1. advertência por escrito;

11.1.2. multa de até:

11.1.2.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;

11.1.2.2. 20 % (vinte por cento)  sobre o valor do fornecimento 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 ;

11.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.
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11.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

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

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

11.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 11.1.1, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

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

11.6. 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.

11.7. As sanções relacionadas nos itens 11.1.3, 11.1.4 e 11.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

11.8. 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:

11.8.1. Retardarem a execução do objeto;

11.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;

11.8.2.1. 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.

11.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

11.9. 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.

 

Responsável

DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES, 1° TEN PM QOS

N° 143.212-9

 

Aprovação

FERNANDA ABREU FERNANDES
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N° 124.208-0

Documento assinado eletronicamente por Daniela Santos Angonesi Mendes, 1º
Tenente, em 24/03/2020, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Abreu Fernandes, Major, em
25/03/2020, às 10:29, 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
12672943 e o código CRC E32D5FFA.

Referência: Processo nº 1250.01.0001632/2020-21 SEI nº 12672943
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LUMIAR SAÚDE 

CORRESPONDENCIA: AV. GUIDO ALIBERTI Nº 3005 - JD. SÃO CAETANO – SÃO CAETANO DO SUL – SP 

TEL. 11. 3775.0732 FAX 11. 3775.0734 EMAIL: Alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br 

 

 

São Caetano do Sul, 20 de Março de 2020. 
 

 

A/C 

 

Hospital Militar 

 

A empresa LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, devidamente 

inscrita no CNPJ sob n° 05.652.247/0001-06 I.E N° 636.281.938.114, com sede 

localizada na Av. Guido Aliberti, nº3005 Bairro Jardim São Caetano, Município de 

São Caetano do Sul, Estado de SP, CEP 09.581-680 por seu representante legal 

abaixo assinado, apresenta a cotação abaixo: 

 

PROPOSTA 

 

 

 

 

Prazo de entrega: 7 dias uteis após o recebimento da Ordem de Compra. 

Condições de pagamento: 30 dias. 

Frete: incluso. 

Validade da Proposta: 2 dias uteis. 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Talita Dolci de Castro 

Gerente de Negócios 

RG: 21.123.228 

CPF: 081.163.706.93 

ITEM UNI. QTD DESCRIÇÃO DO OBJETO VALOR UNIT.  VALOR TOTAL 

FILTRO DE 

BARREIRA 

 MARCA: 

RESMED 

   

UNI 200 FILTRO DE BARREIRA 

(BACTERIOLOGICO, VIRAL, 

DESCATAVEL, ESTERIL COM CONEXÃO 

UNIVERSAL) 

 

 R$ 20,50 R$ 4.100,00 
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4.8 de 5 (6)

Informamos que nossas operações seguem normalmente para não desampararmos nossos clientes, atuando com novos modos de trabalho. Confira
(/coronavirus-e-cpaps)! 

(https://www.cpaps.com.br/)
(https://www.cpaps.com.br

/checkout/cart/)

00

O que você procura?

Filtro Bacteriológico Respironics | CPAPS.com.br https://www.cpaps.com.br/filtro-bacteriologico-philips-respironics

1 of 5 23/03/2020 10:28
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Informamos que nossas operações seguem normalmente para não desampararmos nossos clientes, atuando com novos modos de trabalho. Confira
(/coronavirus-e-cpaps)! 

(https://www.cpaps.com.br/)
(https://www.cpaps.com.br

/checkout/cart/)

00

Filtro Bacteriológico Respironics | CPAPS.com.br https://www.cpaps.com.br/filtro-bacteriologico-philips-respironics

2 of 5 23/03/2020 10:28
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Filtro Bacteriológico - Philips Respironics

O Filtro Bacteriológico - Philips Respironics pode ser utilizado em CPAP, BIPAP/VPAP, CoughAssist e Respiradores.

Em CPAP e BIPAP este filtro pode ser utilizado para ajudar a aliviar os sintomas de alergias e fornecer o ar mais

limpo possível. Recomenda-se que este filtro seja substituído de 4 a 6 semanas.

Já no CoughAssist e em Ventilador Mecânico o filtro de bactérias não pode ser lavado. Tem de ser substituído

quando estiver obstruído com muco ou contiver humidade.

Este filtro de bactérias tem uma conexão de tubo CPAP universal em cada extremidade. Isso o torna compatívelFale conosco, nós estamos online!

Filtro Bacteriológico - Philips Respironics https://www.cpapfit.com.br/filtro-bacteriologico-philips-respironics

2 of 4 23/03/2020 10:27
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Filtro Bacteriológico Seco 22mm Philips Respironics | CPAP Care https://www.cpapcare.com.br/filtro-bacteriologico-seco-22mm-philips-respironics

1 of 5 23/03/2020 10:24
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ERIKA YURI MAEDA

05/03/2020

Nota mil! entrega rápida, loja super
confiável ! vale muito a pena

Selma Akemi Sato Nisie Sat...

21/03/2020

Primeira compra feita neste site.
Tudo dentro da normalidade a não

ser o serviço dos ... Hudson Gomes Guimarães

19/03/2020

Entrega rápida e preço competitivo

Filtro Bacteriológico Seco 22mm Philips Respironics | CPAP Care https://www.cpapcare.com.br/filtro-bacteriologico-seco-22mm-philips-respironics

2 of 5 23/03/2020 10:24
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Cotação dispensa de Licitação - HPM Filtro
3 mensagens

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com> 24 de março de 2020 14:18
Para: atendimento@cpapcare.com.br

A/C Setor de vendas

Boa tarde!

Conforme conversamos, segue TR do processo de dispensa para aquisição de filtro para sistema respiratório.
Caso não tenham o produto, favor nos sinalizar para que possamos repassar a informação ao responsável.
Mais uma vez agradeço a atenção e aguardo retorno.
Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Att,
Karla Santiago
(31)99196-9887

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

TR Dispensa.pdf
60K

Atendimento CPAPCare <atendimento@cpapcare.com.br> 24 de março de 2020 14:21
Para: Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Boa tarde!

Tudo bem?

Infelizmente no momento não trabalhamos com filtros HME.

Ficamos a disposição para futuras cotações. 

Atenciosamente,

Geferson Alencar

Gerente | E-commerce
CPAP Care
Atendimento GYN: 0800 591 1693
Atendimento GYN: +55 62 3637-8006
Atendimento GYN: +55 62 99625-5702
Atendimento BARUERI: +55 11 2424-9046
Comercial/Revendas: +55 62 99612-6957 

atendimento@cpapcare.com.br
https://www.cpapcare.com.br
Rua R-18, 25 - Loja 03, Setor Oeste - Goiânia/GO

Nossas redes sociais:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com> 24 de março de 2020 14:32
Para: Atendimento CPAPCare <atendimento@cpapcare.com.br>

Olá Geferson!

Muito obrigada pelo retorno e presteza.

Att,
Karla Santiago
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail - Cotação dispensa de Licitação - HPM Filtro https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac4c&view=pt&search=a...

1 of 1 25/03/2020 11:59
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Cotação Dispensa de Licitação - HPM Filtro
6 mensagens

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com> 24 de março de 2020 15:22
Para: licitacao5@cfernandes.com.br

A/C Setor de vendas

Boa tarde Beatriz!

Conforme conversamos, segue TR do processo de dispensa para aquisição de filtro para sistema respiratório.
Caso não tenham o produto, favor nos sinalizar para que possamos repassar a informação ao responsável.
Mais uma vez agradeço a atenção e aguardo retorno.
Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Att,
Karla Santiago
(31)99196-9887

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

TR Dispensa.pdf
60K

Juliana Pinheiro - Cirúrgica Fernandes <julianapinheirotavares@gmail.com> 24 de março de 2020 15:46
Para: hpm.licita@gmail.com

Boa tarde Karla, 

Poderia só conformar qual dos modelos em anexo atende sua necessidade . O 

Julyana Pinheiro
Representante de Vendas - Cirúrgica Fernandes
E-mail : julianapinheirotavares@gmail.com
Skype : julyanapinheiro01@hotmail.com
Tels. 031 99104 7248 / 011 99468 6681 
Fixo . 031 3879 3983 
Site: www.cirurgicafernandes.com.br
Servindo Hospitais desde 1946

Em ter., 24 de mar. de 2020 às 15:31, Beatriz Boscardini - Licitação - Cirúrgica Fernandes <licitacao5@cfernandes.com.br> escreveu:

 

Beatriz Boscardini
Licitação
Direto:11 4152-0265

Telefone CF: 0800 302 2121
Site: www.cirurgicafernandes.com.br
A vida passa por aqui!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AVISO LEGAL: Esta mensagem da CIRURGICA FERNANDES, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida,
podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar,
distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Caso você tenha
recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, eliminando o seu conteúdo de sua base de dados, registros ou sistema de controle.
Informações transmitidas por e-mail podem ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre de vírus,
interceptação ou interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade CIRURGICA FERNANDES com relação ao seu conteúdo.

2 anexos

FILTRO HMEF - KS.pdf
63K

Gmail - Cotação Dispensa de Licitação - HPM Filtro https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac4c&view=pt&search=a...

1 of 2 25/03/2020 16:21
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HEPA PORTEX.pdf
100K

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com> 24 de março de 2020 16:09
Para: Juliana Pinheiro - Cirúrgica Fernandes <julianapinheirotavares@gmail.com>

Oi Juliana!

Entrei em contato com a Ten Daniela, responsável pela compra, e ela informou que o que queremos é o mais simples, o "funil" com um filtro de
barreira bacteriológico com filtro HEPA...
Não sei se ajudei...

Att,
Karla Santiago
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Juliana Pinheiro - Cirúrgica Fernandes <julianapinheirotavares@gmail.com> 24 de março de 2020 16:13
Para: Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Ajuda sim, é o FILTRO HEPA  que ela quer .. vou verificar estoque, e valores e te passo formalizado... 

Mas se possivel envia o prospecto que te enviei no email para ela ... 

Julyana Pinheiro
Representante de Vendas - Cirúrgica Fernandes
E-mail : julianapinheirotavares@gmail.com
Skype : julyanapinheiro01@hotmail.com
Tels. 031 99104 7248 / 011 99468 6681 
Fixo . 031 3879 3983 
Site: www.cirurgicafernandes.com.br
Servindo Hospitais desde 1946

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com> 24 de março de 2020 16:17
Para: Juliana Pinheiro - Cirúrgica Fernandes <julianapinheirotavares@gmail.com>

Oi Juliana,

Já passei o material p ela, e já foi analisado. Ela me confirmou que o mais simples mesmo.
Muito obrigada. Aguardo seu retorno.

Karla Santiago
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Juliana Pinheiro - Cirúrgica Fernandes <julianapinheirotavares@gmail.com> 25 de março de 2020 16:17
Para: Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Karla boa tarde, 

Não vamos participar deste processo.

Julyana Pinheiro
Representante de Vendas - Cirúrgica Fernandes
E-mail : julianapinheirotavares@gmail.com
Skype : julyanapinheiro01@hotmail.com
Tels. 031 99104 7248 / 011 99468 6681 
Fixo . 031 3879 3983 
Site: www.cirurgicafernandes.com.br
Servindo Hospitais desde 1946

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail - Cotação Dispensa de Licitação - HPM Filtro https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac4c&view=pt&search=a...
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Cotação Dispensa de Licitação - HPM Filtro
1 mensagem

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com> 24 de março de 2020 14:45
Para: licitacao@gamedical.com.br

A/C Setor de vendas

Boa tarde!

Conforme conversamos, segue TR do processo de dispensa para aquisição de filtro para sistema respiratório.
Caso não tenham o produto, favor nos sinalizar para que possamos repassar a informação ao responsável.
Mais uma vez agradeço a atenção e aguardo retorno.
Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Att,
Karla Santiago
(31)99196-9887

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

TR Dispensa.pdf
60K

Gmail - Cotação Dispensa de Licitação - HPM Filtro https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac4c&view=pt&search=a...

1 of 1 25/03/2020 11:55
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Cotação Dispensa de Licitação - HPM Belo Horizonte
1 mensagem

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com> 24 de março de 2020 13:47
Para: contato@cpapfit.com.br

A/C Setor de vendas

Boa tarde!

Conforme conversamos, segue TR do processo de dispensa para aquisição de filtro para sistema respiratório.
Caso não tenham o produto, favor nos sinalizar para que possamos repassar a informação ao responsável.
Mais uma vez agradeço a atenção e aguardo retorno.
Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Att,
Karla Santiago
(31)99196-9887

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

TR Dispensa.pdf
60K

Gmail - Cotação Dispensa de Licitação - HPM Belo Horizonte https://mail.google.com/mail/u/0?ik=025c93ac4c&view=pt&search=a...

1 of 1 25/03/2020 12:00
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1252122 000078/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1252122 - CAF/HPM

Pendente para aprovação

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data de criação: 23/03/2020

Autor(a): KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Unidade de compra: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

Av Jequitinhonha, n°700, Bairro Vera Cruz - Belo Horizonte/MG

Cidade: Belo Horizonte

Justificativa de aquisição:

Aquisição de material médico para atendimento das necessidades de saúde dos usuários.

Observação:

Aquisição através de
Dispensa de Licitação - 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 respiratória  1 .5 .1 .1 .0  Coronavírus

NãoCentralizado:

R$ 4.100,00Valor total previsto do pedido:

Valor total homologado (*): R$ 0,00

Dotações orcamentárias:

UO FUN PRGSUBF ID P/A C/A
Natureza de despesa

C GD EDM
ITEM IPG F IPU

1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 30 10 0 49 2

Itens do Pedido

Número:

Especificação do item de material ou serviço:

FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: VIA EXALATORIA DE VENTILADORES; TIPO:
BARREIRA TOTAL A BACTERIAS E A VIRUS;

Código do item de material ou serviço: 0017520731252122 000078/2020 - 1

Quantidade: 200,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Processo de compra / SIAD

23/03/2020   12:12

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA

Página 1 de 2
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Valor do preço de referência: R$ 20,5000

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 4.100,00

Aceita similar: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

200,0000Quantidade:

1252122 000118/2020

Unidade solicitante: 1252122 - CAF/HPM

Justificativa:

Aquisição de material médico para atendimento das necessidades de saúde dos usuários da rede
orgânica do Sistema de Saúde da PMMG, CBMMG e IPSM - SISAU, conforme Convênio n.º 43/2011, de
30dez2011.

Observações:

Dispensa de Licitação.

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 respiratória  1 .5 .1 .1 .0  Coronavírus

EMPENHO GLOBAL

RELATIVO À PFF DE MARÇO 2020 - COVID-19

Solicitações

(*) Somatório dos valores totais homologados de todos os item de pedido.
(**): Campo apresentado somente após a homologação/ratificação do item de processo.

Processo de compra / SIAD

23/03/2020   12:12

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA

Página 2 de 2
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa: 1252122 000077/2020 Pedido de material e serviço: 1252122 000078/2020

Data de criação: 23/03/2020

Responsável: KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Objetivo:

Instruir o pedido de compras - Disponibilidade orçamentária

Itens do mapa

N.º Código do item Desc. do item de material Unid. de aquisição Quantitativo orçado Valor mínimo
(R$)

Valor máximo
(R$)

Valor de
referência

unitário(R$)

Valor de
referência total (R$)

(*) Justificativas para
menos 3 orçamentos

1 001752073

FILTRO PARA SISTEMA
RESPIRATORIO - APLICACAO: VIA
EXALATORIA DE VENTILADORES;
TIPO: BARREIRA TOTAL A
BACTERIAS E A VIRUS;

1,00 UNIDADE 200,0000 20,5000 20,5000 20,5000 4.100,00 5

Total orçado: 4.100,00

Detalhamento do preço de referência

Código do item de material ou serviço: 001752073 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 1

Descrição do item:

FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: VIA EXALATORIA DE VENTILADORES; TIPO: BARREIRA TOTAL A BACTERIAS E A VIRUS;

Itens que compõem o preço

Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

-  - 23/03/2020  - -

05.652.247/0001-06 - LUMIAR
HEALTH BUILDERS

EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

20,5000  -
Inserção manual /

Pesquisa com
fornecedores

1

Itens desconsiderados

nenhum item desconsiderado

Itens desativados

23/03/2020 12:10

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO

Página 1 de 2

P
edido 78 (12613279)         S

E
I 1250.01.0001632/2020-21 / pg. 33



0Total de preços homologados-ratificados desativados:

(*) Justificativas para desabilitação de valor utilizado no cálculo do preço de referência:

1 - Incompatibilidade na quantidade total adquirido
2 - Local de compra interfere no preço
3 - Marca ou modelos incompatíveis
4 - Influência da frequência de entrega sobre o preço
5 - Sazonalidade de preço
6 - Influência das condições comerciais sobre o preço
7 - Preço abaixo do padrão para o item
8 - Preço acima do padrão para o item
9 - Modalidade de contratação influencia o preço
10 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

(*) Justificativas para menos de 3 orçamentos:

1 - Preço tabelado
2 - Preço para adesão
3 - Somente estes fornecedores retornaram pesquisa de preços
4 - Conforme nota técnica ou explicação inserida no processo
5 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

O Mapa Comparativo de Preços foi elaborado de acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n.º 9447, de 15 de Dezembro de 2015, disponível para consulta no link BANCO DE NORMAS GESTÃO LOGÍSTICA PATRIMÔNIO -
CADASTROS - SISMP do site www.compras.mg.gov.br.

Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

Data da assinatura:

CPF:

Nome:

23/03/2020 12:05:50

I1433978

Emissor do certificado:

040.224.576-86

KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Masp:

Assinatura digital - Signatário:

Código verificador: 230000071489696393722020

Código de Autenticidade:

23/03/2020 12:10

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR 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 as despesas decorrentes da obrigação a ser contraída em razão da aquisição a
ser firmada entre o Centro de Serviços Compartilhados de Saúde e a empresa Lumiar Health
Builders Equipamentos Hospitalares Ltda, cujo objeto é aquisição de filtro para sistema
respiratório que será utilizado no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, apresenta
adequação orçamentária e financeira com o corrente orçamento aprovado, bem como
compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com base na Lei
Orçamentária Anual nº23.290 de 09/01/2019 e na Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000,
que este Centro de Serviços Compartilhados de Saúde possui disponibilidade
orçamentária para cobrir as despesas.

 

A despesa será custeada pela dotação orçamentária: 
1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.10.49.2.0 Fonte 0.49.2 tendo esta saldo suficiente para
cumprir o valor total da aquisição de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais). 

 

 

Belo Horizonte, 24 de março de 2020.

 

GEORGE LUIZ DE MATOS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesas do CSC-Saúde

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 24/03/2020, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12620374 e o código CRC 2D5C006E.

Referência: Processo nº 1250.01.0001632/2020-21 SEI nº 12620374
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Seção de Licitação do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS

 
Belo Horizonte, 23 de março de 2020.

  

 

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr Cel PM Diretor de Saúde

 

ASSUNTO: Aquisição de filtros para sistema respiratório que será utilizado no Hospital da Polícia
Militar de Minas Gerais, com endereço na Avenida do Contorno, n.º 2787, Bairro Santa Efigênia,
em Belo Horizonte/MG.

 

Trata-se da aquisição de 200 (duzentos) filtros para sistema respiratório que serão utilizados para
atender a demanda dos usuários do SISAU no Hospital da Polícia Militar.

A situação de emergência em saúde pública é causada por um vírus que se espalha rapidamente,
causando situações graves de doença e até o óbito de muitas pessoas e levando os hospitais à
sua capacidade máxima de atendimento às necessidades geradas.

O filtro de barreira ou HEPA ( High Efficiency Particulate Air filter) protege os transdutores de fluxo
e pressão colocados na saída expiratória dos ventiladores, e também protege os profissionais do
spray contaminante liberado pelo ventilador. Os filtros que possuímos no HPM são filtros HME,
trocadores de calor e umidade. Portanto, como produzem umidade, sua colocação no ramo
expiratório aumenta a resistência, podendo levar a um considerável aumento do trabalho
respiratório do paciente, além de danificar os transdutores do ventilador. O correto é utilizar então
um filtro HME no Y para filtração, umidificação e aquecimento do ar para o paciente e outro filtro
de barreira ou HEPA no ramo expiratório, com o objetivo de evitar a contaminação do ambiente e
do equipamento.

Com base no exposto acima, e nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666, de 21 de
junho 1993 e suas alterações, tem-se o respaldo a presente Justificativa:

"Art. 24. É dispensável a licitação:

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

A Administração optou por realizar compra direta e emergencial, baseada também no Decreto
Estadual de MG nº 113 de 12 de março de 2020 mantendo neste caso, todas as condições
preestabelecidas no ordenamento jurídico.

A escolha do fornecedor foi feita  diante do melhor preço obtido no mercado e pela
disponibilidade de entrega imediata do produto.

A aquisição dos filtros é de fundamental importância para Hospital da Polícia Militar de Minas
Gerais e não temos tempo para ensejar a competição entre fornecedores.

Desta forma, a aquisição pretendida será realizada com a empresa Lumiar Health Builders
Equipamentos Hospitalares Ltda, CNPJ: 05.652.247/0001-06, a qual reúne as condições 
necessárias para dispensa de licitação, incluindo documentais.

 

A Administração ressalta que cumpriu os requisitos processuais e os documentos encontram-se
nos autos do processo.

 

Belo Horizonte, 24 de março de 2020.

 

GEORGE LUIZ DE MATOS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesas do CSC-Saúde

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 24/03/2020, às 11:20, 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
12621704 e o código CRC EB17B983.

Referência: Processo nº 1250.01.0001632/2020-21 SEI nº 12621704
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

N° DO
CADASTRO:

66357 SITUAÇÃO: Ativo VALIDADE: 13/02/2021

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 05.652.247/0001-06 Data de Abertura 23/10/2013

Nome
Empresarial

LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Nome
Fantasia

LUMIAR SAUDE

Natureza
Jurídica

Sociedade Empresária Limitada Porte da Empresa Outro

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone Telefone

Principal (11)3775-0724

Principal (11)3775-0700

Página de
Internet

www.lumiarsaude.com.br

E-mail
Principal

aline.senhorine@lumiarsaude.com.br

Representante(s) Legal(is)

CPF Nome Tipo de Assinatura

003.799.348-
84

Lauro Mingues Isoladamente

ENDEREÇO

AVENIDA GUIDO ALIBERTI, 3005, JARDIM SAO CAETANO, SAO CAETANO DO SUL, SP, CEP: 09.581-680

CONTRATO SOCIAL

Objetivo
Social

INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CILINDRICOS DE OXIGENIO E SEUS ACESSORIOS, BEM COMO A ASSISTENCIA TECNICA
DESTES, O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO, A FABRICACAO E O
ENVASAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS - PRODUTOS PERTENCENTES A CLASSE TERAPEUTICA "GASES
MEDICINAIS", SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS, ATIVIDADES DE
FISIOTERAPIA, SERVICOS DE TELEATENDIMENTO, SERVICOS DE ACESSO A TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO, EMISSAO DE
FICHAS CADASTRAIS E AUTO ARMAZENAGEM (SELF STORAGE).

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

312 INSTALACAO E MONTAGEM EM EQUIPAMENTO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO

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: 23/03/2020 às 15:14:55 Versão 1.0
Página 1 de 3
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565 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOE LABORATORIAL

721 SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE

5111 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COMPONENTES E ACESSORIOS

5212 EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

5442 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS

7111 COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS

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

Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte) - Aceito

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) 12/04/2020 Vigente

Inscrição no CNPJ - Aceito

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

06/03/2020 Vencido

Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista Validade Situação

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG) 13/06/2020 Vigente

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT) 20/04/2020 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)

24/06/2020 Vigente

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

09/03/2020 Vencido

Qualificação Econômico-Financeira Validade Situação

Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida
pelo Distribuidor da sede da empresa

14/07/2020 Vigente

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:

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: 23/03/2020 às 15:14:55 Versão 1.0
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Liquidez Geral 0.56 Liquidez Corrente 0.98 Solvência Geral 1

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: 2020403966
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24/03/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351328078201436/?numeroRegistro=80047300528 1/1

Consultas  /  Produtos para Saúde  /  Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ 03.580.620/0001-35 Autorização 8.00.473-0

Produto VENTILADOR

Modelo Produto Médico

ASTRAL 150

ASTRAL 100

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Ventilador Pressao e Volume

Registro 80047300528

Processo 25351.328078/2014-36

Fabricante Legal FABRICANTE: RESMED LTD - AUSTRÁLIA

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

Vencimento do Registro 03/11/2024

Voltar
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24/03/2020 Acessório - Partes e Peças - Anvisa

portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtos-para-a-saude/produtos/acessorio-partes-e-pecas 1/1

ACESSIBILIDADE (ACESSIBILIDADE)  ALTO CONTRASTE

MAPA DO SITE (MAPA-DO-SITE)



(/login)ANVISA 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

  (https://correio.anvisa.gov.br/owa)

Voltar para o topo!

(/)

Perguntas (perguntas-frequentes)  Legislação (legislacao)  Contato (contato)  Serviços (servicos)  Imprensa (area-de-imprensa)

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Buscar no portal

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para
Saúde
Acessórios, Partes e Peças

1. O que é Acessório? (.content-1)

2. O que é Parte? (.content-2)

3. Quando a Parte do produto deve possuir registro ou cadastro próprio? (.content-3)

4. O que é Peça? (.content-4)

Acessório é um objeto fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto para saúde, conferindo uma
característica complementar, não sendo essencial para este desempenhar a sua função pretendida.    

Os acessórios podem ficar incluídos no registro desde que sejam produzidos exclusivamente para integrar o produto objeto
da petição de registro ou cadastro.  

Exclui-se de “conferir uma característica complementar” a inclusão de uma função adicional ao produto, uma vez que,
incluída uma nova função altera-se a sua função pretendida inicial, ou seja, sua indicação e finalidade de uso original. Neste
caso, o produto em questão passa a ser essencial para desempenhar a nova função pretendida do objeto, enquadrando-se
na categoria de Parte do Produto para Saúde.

(http://www.brasil.gov.br/) Barra GovBr (http://www.acessoainformacao.gov.br/)
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De : Talita Dolci de Castro
<talita.castro@lumiarsaude.com.br>

Assunto : Re: filtro de barreira
Para : licitasaude <licitasaude@pmmg.mg.gov.br>

Cc : DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br>, Alexsandra Ciotta
Mani <alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br>,
Suzan de Oliveira Kindlmanm
<suzan.kindlmanm@lumiarsaude.com.br>, Rogerio
Paulo Junior <rogerio.junior@lumiarsaude.com.br>

Zimbra licitasaude@pmmg.mg.gov.br

Re: filtro de barreira

Ter, 24 de mar de 2020 10:04

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Bom Dia, 

Após avaliação do novo termo de referência enviado em 23/03 com a mudança no prazo
de entrega para 7 dias após o recebimento do empenho, aceitamos esse prazo.

Salientamos que devido ao quadro atual em nosso País bem como a necessidade desta
entrega ser através de uma transportadora, faremos o possível para efetivar a entrega no
prazo combinado no termo de referência. 

Assim que recebermos o termo, daremos continuidade no fluxo interno da Lumiar. 

Rogerio, aguardamos o envio das certidões.

At,te

Em seg., 23 de mar. de 2020 às 19:42, Talita Dolci de Castro
<talita.castro@lumiarsaude.com.br> escreveu:

Boa noite Ten Tatiana,

Rogério, gentileza enviar os documentos solicitados. 

Sobre o número de registro da Anvisa segue novamente para conferência
Número: 80047300487

At,te

Em seg, 23 de mar de 2020 19:16, <licitasaude@pmmg.mg.gov.br> escreveu:
Prezada Thalita, boa noite!

Segue anexo o Termo de Referência da compra direta do FILTRO DE BARREIRA
PARA RESPIRADOR, constante do processo SEI 1250.01.0001632/2020-21.
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Solicito que nos confirme a anuência desta empresa quanto às condições fixadas no
documento.

Solicito ainda que nos encaminhe via e-mail os seguintes documentos, que estão
vencidos no CRC da empresa, e que regularizem tão logo for possível junto ao
CAGEF:

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

Desde já agradeço sua atenção.

Atenciosamente,

Tatiana Corlaite, 2° Ten PM QOS

De: "Talita Dolci de Castro" <talita.castro@lumiarsaude.com.br>
Para: "1432129" <1432129@pmmg.mg.gov.br>
Cc: "licitasaude" <licitasaude@pmmg.mg.gov.br>, "Alexsandra Ciotta Mani"
<alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br>, "Suzan de Oliveira Kindlmanm"
<suzan.kindlmanm@lumiarsaude.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de março de 2020 15:21:56
Assunto: Re: filtro de barreira

Boa Tarde,
Segue Registro na Anvisa: 80047300487

At,te

Em seg., 23 de mar. de 2020 às 15:15, Talita Dolci de Castro
<talita.castro@lumiarsaude.com.br> escreveu:

Boa Tarde Tenente Daniela, Tudo bem?
Irei enviar a solicitação a nossa equipe em São Paulo.

Tão breve retornaremos.

At,te

Em seg., 23 de mar. de 2020 às 15:01, DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br> escreveu:

Talita,

Fineza encaminhar cópia do registro na ANVISA do filtro.

Grata,
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Daniela Angonesi, 1 Ten Farm PM QOS
Almoxarifado de Medicamentos - CAF
Hospital da Polícia Militar
31 2123-1644

De: "talita castro" <talita.castro@lumiarsaude.com.br>
Para: "DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES"
<1432129@pmmg.mg.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 20 de março de 2020 17:40:27
Assunto: Re: filtro de barreira

Boa tarde Ten. Daniela, Tudo bem?
Assim como conversado por telefone e em contato com a Tenente Tatiana, o
prazo de entrega nesse momento tão tumultuado não pode ser de 24 horas após
emissão do Empenho. Entendemos  a urgência na entrega até por questões
internas do hospital, mas precisamos de um tempo maior. Tivemos o
comunicado de suspensão das atividades nos Correios a partir de hoje,
então por cautela pedimos extensão neste prazo. Acredito que
inicialmente poderíamos colocar um prazo de 7 dias úteis. Esses itens sairão da
nossa Sede em São Caetano assim que recebermos a Ordem de Compra e
acredito que no prazo de 4 dias os mesmos chegarão até vocês via
transportadora. 

Temos uma parceria outrora firmada com toda a equipe do Hospital bem como o
IPSM e estamos fazendo de tudo para que os itens cheguem o quanto antes
até vocês.

Segue o orçamento com a quantidade combinada e o valor acordado
anteriormente.

Infelizmente não temos ata vigente para esse item no momento. Aproveito e
encaminho nosso catálogo caso possamos atendê los com algum outro material.

Me coloco a disposição.

At,te

Em sex., 20 de mar. de 2020 às 15:23, DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br> escreveu:

Prezada Talita, boa tarde!

Conforme temos conversado, vamos fazer uma compra direta do filtro de
barreira, conforme o Termo de Referência anexo.

Necessitamos de 500 unidades, mas como você disse ter apenas 200
unidades disponível, solicito que nos encaminhe um orçamento das 200
unidades, contendo a informação que possuem condições de nos atender
com esse quantitativo e o prazo de entrega.

Atenciosamente,
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Daniela Angonesi, 1 Ten Farm PM QOS
Almoxarifado de Medicamentos - CAF
Hospital da Polícia Militar
31 2123-1644

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

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a
construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br

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

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a
construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br

-- 
Seção de Licitação e Compras
Centro de Serviços Compartilhados em Saúde / PMMG
Tel: 31 3071-5371

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

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a construção
de um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.

-- 
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De : Talita Dolci de Castro
<talita.castro@lumiarsaude.com.br>

Assunto : Re: filtro de barreira
Para : licitasaude <licitasaude@pmmg.mg.gov.br>

Cc : DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br>, Alexsandra Ciotta
Mani <alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br>,
Suzan de Oliveira Kindlmanm
<suzan.kindlmanm@lumiarsaude.com.br>, Rogerio
Paulo Junior <rogerio.junior@lumiarsaude.com.br>

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br

Seg, 23 de mar de 2020 19:42

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Boa noite Ten Tatiana,

Rogério, gentileza enviar os documentos solicitados. 

Sobre o número de registro da Anvisa segue novamente para conferência
Número: 80047300487

At,te

Em seg, 23 de mar de 2020 19:16, <licitasaude@pmmg.mg.gov.br> escreveu:
Prezada Thalita, boa noite!

Segue anexo o Termo de Referência da compra direta do FILTRO DE BARREIRA
PARA RESPIRADOR, constante do processo SEI 1250.01.0001632/2020-21.

Solicito que nos confirme a anuência desta empresa quanto às condições fixadas no
documento.

Solicito ainda que nos encaminhe via e-mail os seguintes documentos, que estão
vencidos no CRC da empresa, e que regularizem tão logo for possível junto ao CAGEF:

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

Desde já agradeço sua atenção.

Atenciosamente,

Tatiana Corlaite, 2° Ten PM QOS

De: "Talita Dolci de Castro" <talita.castro@lumiarsaude.com.br>
Para: "1432129" <1432129@pmmg.mg.gov.br>
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Cc: "licitasaude" <licitasaude@pmmg.mg.gov.br>, "Alexsandra Ciotta Mani"
<alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br>, "Suzan de Oliveira Kindlmanm"
<suzan.kindlmanm@lumiarsaude.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de março de 2020 15:21:56
Assunto: Re: filtro de barreira

Boa Tarde,
Segue Registro na Anvisa: 80047300487

At,te

Em seg., 23 de mar. de 2020 às 15:15, Talita Dolci de Castro
<talita.castro@lumiarsaude.com.br> escreveu:

Boa Tarde Tenente Daniela, Tudo bem?
Irei enviar a solicitação a nossa equipe em São Paulo.

Tão breve retornaremos.

At,te

Em seg., 23 de mar. de 2020 às 15:01, DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br> escreveu:

Talita,

Fineza encaminhar cópia do registro na ANVISA do filtro.

Grata,

Daniela Angonesi, 1 Ten Farm PM QOS
Almoxarifado de Medicamentos - CAF
Hospital da Polícia Militar
31 2123-1644

De: "talita castro" <talita.castro@lumiarsaude.com.br>
Para: "DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES" <1432129@pmmg.mg.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 20 de março de 2020 17:40:27
Assunto: Re: filtro de barreira

Boa tarde Ten. Daniela, Tudo bem?
Assim como conversado por telefone e em contato com a Tenente Tatiana, o prazo
de entrega nesse momento tão tumultuado não pode ser de 24 horas após
emissão do Empenho. Entendemos  a urgência na entrega até por questões
internas do hospital, mas precisamos de um tempo maior. Tivemos o comunicado
de suspensão das atividades nos Correios a partir de hoje, então por cautela
pedimos extensão neste prazo. Acredito que inicialmente poderíamos colocar um
prazo de 7 dias úteis. Esses itens sairão da nossa Sede em São Caetano assim que
recebermos a Ordem de Compra e acredito que no prazo de 4 dias os mesmos
chegarão até vocês via transportadora. 

Temos uma parceria outrora firmada com toda a equipe do Hospital bem como o
IPSM e estamos fazendo de tudo para que os itens cheguem o quanto antes
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até vocês.

Segue o orçamento com a quantidade combinada e o valor acordado
anteriormente.

Infelizmente não temos ata vigente para esse item no momento. Aproveito e
encaminho nosso catálogo caso possamos atendê los com algum outro material.

Me coloco a disposição.

At,te

Em sex., 20 de mar. de 2020 às 15:23, DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br> escreveu:

Prezada Talita, boa tarde!

Conforme temos conversado, vamos fazer uma compra direta do filtro de
barreira, conforme o Termo de Referência anexo.

Necessitamos de 500 unidades, mas como você disse ter apenas 200 unidades
disponível, solicito que nos encaminhe um orçamento das 200 unidades,
contendo a informação que possuem condições de nos atender com esse
quantitativo e o prazo de entrega.

Atenciosamente,

Daniela Angonesi, 1 Ten Farm PM QOS
Almoxarifado de Medicamentos - CAF
Hospital da Polícia Militar
31 2123-1644

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

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a
construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br

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

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a
construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.
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De : licitasaude@pmmg.mg.gov.br
Assunto : Re: filtro de barreira

Para : Talita Dolci de Castro
<talita.castro@lumiarsaude.com.br>

Cc : 1432129@pmmg.mg.gov.br

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br

-- 
Seção de Licitação e Compras
Centro de Serviços Compartilhados em Saúde / PMMG
Tel: 31 3071-5371

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

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a construção de
um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.

Seg, 23 de mar de 2020 19:13
1 anexo

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Prezada Thalita, boa noite!

Segue anexo o Termo de Referência da compra direta do FILTRO DE BARREIRA PARA
RESPIRADOR, constante do processo SEI 1250.01.0001632/2020-21.

Solicito que nos confirme a anuência desta empresa quanto às condições fixadas no
documento.

Solicito ainda que nos encaminhe via e-mail os seguintes documentos, que estão
vencidos no CRC da empresa, e que regularizem tão logo for possível junto ao CAGEF:

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

Desde já agradeço sua atenção.
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Atenciosamente,

Tatiana Corlaite, 2° Ten PM QOS

De: "Talita Dolci de Castro" <talita.castro@lumiarsaude.com.br>
Para: "1432129" <1432129@pmmg.mg.gov.br>
Cc: "licitasaude" <licitasaude@pmmg.mg.gov.br>, "Alexsandra Ciotta Mani"
<alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br>, "Suzan de Oliveira Kindlmanm"
<suzan.kindlmanm@lumiarsaude.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de março de 2020 15:21:56
Assunto: Re: filtro de barreira

Boa Tarde,
Segue Registro na Anvisa: 80047300487

At,te

Em seg., 23 de mar. de 2020 às 15:15, Talita Dolci de Castro
<talita.castro@lumiarsaude.com.br> escreveu:

Boa Tarde Tenente Daniela, Tudo bem?
Irei enviar a solicitação a nossa equipe em São Paulo.

Tão breve retornaremos.

At,te

Em seg., 23 de mar. de 2020 às 15:01, DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br> escreveu:

Talita,

Fineza encaminhar cópia do registro na ANVISA do filtro.

Grata,

Daniela Angonesi, 1 Ten Farm PM QOS
Almoxarifado de Medicamentos - CAF
Hospital da Polícia Militar
31 2123-1644

De: "talita castro" <talita.castro@lumiarsaude.com.br>
Para: "DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES" <1432129@pmmg.mg.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 20 de março de 2020 17:40:27
Assunto: Re: filtro de barreira

Boa tarde Ten. Daniela, Tudo bem?
Assim como conversado por telefone e em contato com a Tenente Tatiana, o prazo
de entrega nesse momento tão tumultuado não pode ser de 24 horas após emissão
do Empenho. Entendemos  a urgência na entrega até por questões internas do
hospital, mas precisamos de um tempo maior. Tivemos o comunicado de suspensão

E-mail LUMIAR (12649676)         SEI 1250.01.0001632/2020-21 / pg. 53

mailto:talita.castro@lumiarsaude.com.br
mailto:1432129@pmmg.mg.gov.br
mailto:talita.castro@lumiarsaude.com.br
mailto:1432129@pmmg.mg.gov.br


24/03/2020 Zimbra

https://webmail.policiamilitar.mg.gov.br/h/printmessage?id=C:36653&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 10/17

das atividades nos Correios a partir de hoje, então por cautela pedimos extensão
neste prazo. Acredito que inicialmente poderíamos colocar um prazo de 7 dias úteis.
Esses itens sairão da nossa Sede em São Caetano assim que recebermos a Ordem de
Compra e acredito que no prazo de 4 dias os mesmos chegarão até vocês via
transportadora. 

Temos uma parceria outrora firmada com toda a equipe do Hospital bem como o
IPSM e estamos fazendo de tudo para que os itens cheguem o quanto antes
até vocês.

Segue o orçamento com a quantidade combinada e o valor acordado anteriormente.

Infelizmente não temos ata vigente para esse item no momento. Aproveito e
encaminho nosso catálogo caso possamos atendê los com algum outro material.

Me coloco a disposição.

At,te

Em sex., 20 de mar. de 2020 às 15:23, DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br> escreveu:

Prezada Talita, boa tarde!

Conforme temos conversado, vamos fazer uma compra direta do filtro de barreira,
conforme o Termo de Referência anexo.

Necessitamos de 500 unidades, mas como você disse ter apenas 200 unidades
disponível, solicito que nos encaminhe um orçamento das 200 unidades, contendo
a informação que possuem condições de nos atender com esse quantitativo e o
prazo de entrega.

Atenciosamente,

Daniela Angonesi, 1 Ten Farm PM QOS
Almoxarifado de Medicamentos - CAF
Hospital da Polícia Militar
31 2123-1644

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

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a
construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br
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De : Talita Dolci de Castro
<talita.castro@lumiarsaude.com.br>

Assunto : Re: filtro de barreira
Para : DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES

<1432129@pmmg.mg.gov.br>
Cc : licitasaude <licitasaude@pmmg.mg.gov.br>,

Alexsandra Ciotta Mani
<alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br>, Suzan de
Oliveira Kindlmanm
<suzan.kindlmanm@lumiarsaude.com.br>

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

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a construção
de um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br

-- 
Seção de Licitação e Compras
Centro de Serviços Compartilhados em Saúde / PMMG
Tel: 31 3071-5371

SEI_1250.01.0001632_2020_21.pdf
66 KB 

Seg, 23 de mar de 2020 15:21

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Boa Tarde,

Segue Registro na Anvisa: 80047300487

At,te

Em seg., 23 de mar. de 2020 às 15:15, Talita Dolci de Castro
<talita.castro@lumiarsaude.com.br> escreveu:

Boa Tarde Tenente Daniela, Tudo bem?
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Irei enviar a solicitação a nossa equipe em São Paulo.

Tão breve retornaremos.

At,te

Em seg., 23 de mar. de 2020 às 15:01, DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br> escreveu:

Talita,

Fineza encaminhar cópia do registro na ANVISA do filtro.

Grata,

Daniela Angonesi, 1 Ten Farm PM QOS
Almoxarifado de Medicamentos - CAF
Hospital da Polícia Militar
31 2123-1644

De: "talita castro" <talita.castro@lumiarsaude.com.br>
Para: "DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES" <1432129@pmmg.mg.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 20 de março de 2020 17:40:27
Assunto: Re: filtro de barreira

Boa tarde Ten. Daniela, Tudo bem?
Assim como conversado por telefone e em contato com a Tenente Tatiana, o prazo
de entrega nesse momento tão tumultuado não pode ser de 24 horas após emissão
do Empenho. Entendemos  a urgência na entrega até por questões internas do
hospital, mas precisamos de um tempo maior. Tivemos o comunicado de suspensão
das atividades nos Correios a partir de hoje, então por cautela pedimos extensão
neste prazo. Acredito que inicialmente poderíamos colocar um prazo de 7 dias úteis.
Esses itens sairão da nossa Sede em São Caetano assim que recebermos a Ordem de
Compra e acredito que no prazo de 4 dias os mesmos chegarão até vocês via
transportadora. 

Temos uma parceria outrora firmada com toda a equipe do Hospital bem como o
IPSM e estamos fazendo de tudo para que os itens cheguem o quanto antes
até vocês.

Segue o orçamento com a quantidade combinada e o valor acordado anteriormente.

Infelizmente não temos ata vigente para esse item no momento. Aproveito e
encaminho nosso catálogo caso possamos atendê los com algum outro material.

Me coloco a disposição.

At,te
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Em sex., 20 de mar. de 2020 às 15:23, DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br> escreveu:

Prezada Talita, boa tarde!

Conforme temos conversado, vamos fazer uma compra direta do filtro de barreira,
conforme o Termo de Referência anexo.

Necessitamos de 500 unidades, mas como você disse ter apenas 200 unidades
disponível, solicito que nos encaminhe um orçamento das 200 unidades, contendo
a informação que possuem condições de nos atender com esse quantitativo e o
prazo de entrega.

Atenciosamente,

Daniela Angonesi, 1 Ten Farm PM QOS
Almoxarifado de Medicamentos - CAF
Hospital da Polícia Militar
31 2123-1644

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

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a
construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br

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

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a construção
de um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br
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De : Talita Dolci de Castro
<talita.castro@lumiarsaude.com.br>

Assunto : Re: filtro de barreira
Para : DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES

<1432129@pmmg.mg.gov.br>
Cc : licitasaude <licitasaude@pmmg.mg.gov.br>,

Alexsandra Ciotta Mani
<alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br>, Suzan de
Oliveira Kindlmanm
<suzan.kindlmanm@lumiarsaude.com.br>

Seg, 23 de mar de 2020 15:15

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Boa Tarde Tenente Daniela, Tudo bem?

Irei enviar a solicitação a nossa equipe em São Paulo.

Tão breve retornaremos.

At,te

Em seg., 23 de mar. de 2020 às 15:01, DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br> escreveu:

Talita,

Fineza encaminhar cópia do registro na ANVISA do filtro.

Grata,

Daniela Angonesi, 1 Ten Farm PM QOS
Almoxarifado de Medicamentos - CAF
Hospital da Polícia Militar
31 2123-1644

De: "talita castro" <talita.castro@lumiarsaude.com.br>
Para: "DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES" <1432129@pmmg.mg.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 20 de março de 2020 17:40:27
Assunto: Re: filtro de barreira

Boa tarde Ten. Daniela, Tudo bem?
Assim como conversado por telefone e em contato com a Tenente Tatiana, o prazo de
entrega nesse momento tão tumultuado não pode ser de 24 horas após emissão do
Empenho. Entendemos  a urgência na entrega até por questões internas do hospital,
mas precisamos de um tempo maior. Tivemos o comunicado de suspensão das
atividades nos Correios a partir de hoje, então por cautela pedimos extensão neste
prazo. Acredito que inicialmente poderíamos colocar um prazo de 7 dias úteis. Esses
itens sairão da nossa Sede em São Caetano assim que recebermos a Ordem de Compra
e acredito que no prazo de 4 dias os mesmos chegarão até vocês via transportadora. 
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Temos uma parceria outrora firmada com toda a equipe do Hospital bem como o IPSM
e estamos fazendo de tudo para que os itens cheguem o quanto antes até vocês.

Segue o orçamento com a quantidade combinada e o valor acordado anteriormente.

Infelizmente não temos ata vigente para esse item no momento. Aproveito e
encaminho nosso catálogo caso possamos atendê los com algum outro material.

Me coloco a disposição.

At,te

Em sex., 20 de mar. de 2020 às 15:23, DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br> escreveu:

Prezada Talita, boa tarde!

Conforme temos conversado, vamos fazer uma compra direta do filtro de barreira,
conforme o Termo de Referência anexo.

Necessitamos de 500 unidades, mas como você disse ter apenas 200 unidades
disponível, solicito que nos encaminhe um orçamento das 200 unidades, contendo a
informação que possuem condições de nos atender com esse quantitativo e o prazo
de entrega.

Atenciosamente,

Daniela Angonesi, 1 Ten Farm PM QOS
Almoxarifado de Medicamentos - CAF
Hospital da Polícia Militar
31 2123-1644

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

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a construção
de um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br

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

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a construção de
um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.
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De : DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br>

Assunto : Re: filtro de barreira
Para : talita castro <talita.castro@lumiarsaude.com.br>

Cc : licitasaude <licitasaude@pmmg.mg.gov.br>

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br

Seg, 23 de mar de 2020 15:01

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Talita,

Fineza encaminhar cópia do registro na ANVISA do filtro.

Grata,

Daniela Angonesi, 1 Ten Farm PM QOS
Almoxarifado de Medicamentos - CAF
Hospital da Polícia Militar
31 2123-1644

De: "talita castro" <talita.castro@lumiarsaude.com.br>
Para: "DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES" <1432129@pmmg.mg.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 20 de março de 2020 17:40:27
Assunto: Re: filtro de barreira

Boa tarde Ten. Daniela, Tudo bem?
Assim como conversado por telefone e em contato com a Tenente Tatiana, o prazo de
entrega nesse momento tão tumultuado não pode ser de 24 horas após emissão do
Empenho. Entendemos  a urgência na entrega até por questões internas do hospital, mas
precisamos de um tempo maior. Tivemos o comunicado de suspensão das atividades nos
Correios a partir de hoje, então por cautela pedimos extensão neste prazo. Acredito que
inicialmente poderíamos colocar um prazo de 7 dias úteis. Esses itens sairão da nossa
Sede em São Caetano assim que recebermos a Ordem de Compra e acredito que no prazo
de 4 dias os mesmos chegarão até vocês via transportadora. 

Temos uma parceria outrora firmada com toda a equipe do Hospital bem como o IPSM e
estamos fazendo de tudo para que os itens cheguem o quanto antes até vocês.

Segue o orçamento com a quantidade combinada e o valor acordado anteriormente.

Infelizmente não temos ata vigente para esse item no momento. Aproveito e encaminho
nosso catálogo caso possamos atendê los com algum outro material.

Me coloco a disposição.

At,te
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Em sex., 20 de mar. de 2020 às 15:23, DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES
<1432129@pmmg.mg.gov.br> escreveu:

Prezada Talita, boa tarde!

Conforme temos conversado, vamos fazer uma compra direta do filtro de barreira,
conforme o Termo de Referência anexo.

Necessitamos de 500 unidades, mas como você disse ter apenas 200 unidades
disponível, solicito que nos encaminhe um orçamento das 200 unidades, contendo a
informação que possuem condições de nos atender com esse quantitativo e o prazo de
entrega.

Atenciosamente,

Daniela Angonesi, 1 Ten Farm PM QOS
Almoxarifado de Medicamentos - CAF
Hospital da Polícia Militar
31 2123-1644

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

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a construção de
um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.

-- 

www.lumiarsaude.com.br

Talita Dolci de Castro
Gerente de Negocios
Fone: (31) 99423-0009
talita.castro@lumiarsaude.com.br
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SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 05.652.247/0001-06

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 11/03/2020 às 11:56:02

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da
data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema
CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx 

Código da Declaração: 227BC75C.9E48517A.5AD1B5F0.1A65C90A 

EMISSÃO GRATUITA 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.652.247

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 25363360

Data e hora da emissão 11/03/2020 11:53:00 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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Certidão ou Declaração

Interessado: Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda
Assunto: Certidão de Débitos Tributários nº 876/2019 - SFP-EXP-2019/31843

Endereço: Av. Guido Aliberti, 3005, Jd. São Caetano, São Caetano do Sul/SP
IE: 636.281.938.114; CNPJ : 05.652.247/0001-06; C.N.A.E.: 77.39-0/02 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Certifico que para a Inscrição Estadual supracitada não constam débitos fiscais relativos ao
IPVA, inscritos ou não inscritos em Dívida Ativa, até a data de emissão deste documento.

Certifico, também, que não constam débitos fiscais relativos ao ICMS inscritos  em Dívida
Ativa.

Certifico, porém, que constam débitos fiscais relativos ao ICMS, não inscritos em Dívida Ativa,
conforme segue:
-   AIIM    4058310-7  - processo administrativo em andamento
-   AIIM    4116016-2  - processo administrativo em andamento 

*Certidão positiva com efeitos de negativa nos termos dos artigos 151 e 206 do Código
Tributário Nacional*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para a finalidade de:   simples conferência
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - A presente Certidão só é válida em relação ao interessado e demais dados supra indicados.
2 - Fica ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos
tributários que venham a ser apurados.
3 - A Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos foi recolhida nos termos da legislação em vigor.
4 - Esta Certidão tem validade de 06 (seis) meses, conforme Portaria CAT-20/98 de
01/04/98.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vend

Santo André, 06 de novembro de 2019.

 

VALOI EMILIO NUNES DOMENICI

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DRT 12/PF - POSTO FISCAL DE SANTO ANDRE

Classif. documental 006.01.09.002

S
F
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20
19

00
13

2

Assinado com senha por VALOI EMILIO NUNES DOMENICI.
Documento Nº: 798459-5222 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=798459-5222
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CHEFE EM EXERCÍCIO
DRT 12/PF - POSTO FISCAL DE SANTO ANDRE

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DRT 12/PF - POSTO FISCAL DE SANTO ANDRE

2
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2

Assinado com senha por VALOI EMILIO NUNES DOMENICI.
Documento Nº: 798459-5222 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=798459-5222
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Secretaria da Fazenda

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566  CERÂMICA  SÃO CAETANO DO SUL  SP
Departamento da Receita

Certidão Negativa  Débitos Mobiliários
Número 266316/2020

Identificação
CCM 67368

Contribuinte LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ / CPF 05.652.247/0001-06

IE / RG 636281938114

Endereço AV. GUIDO ALIBERTI,   3005

Bairro JARDIM SÃO CAETANO   Cidade: SÃO CAETANO DO SUL   Estado: SP

Atividade Principal 3610990 - LOCACAO DE BENS MOVEIS NAO ESPECIFICADOS

Endereço Entrega AV. GUIDO ALIBERTI, 3005

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser
verificada na seguinte página da Internet:
http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br através do link 'Tributos Web'

        Certificamos para os devidos fins, que a inscrição descrita está sendo lançado para efeito de
pagamento de Impostos e Taxas.
        Acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.
        Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em dívida ativa, até a
presente data.
        Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que
sejam constatados em verificações futuras.

ATENÇÃO: Esta Certidão é fornecida gratuitamente, tendo validade por 90 dias contados a partir da
sua data de emissão:

este documento.

São Caetano do Sul, Quinta-feira 23 Janeiro 2020

Chave:
Número:

67368
266316/2020

23/01/2020
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(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)
*”Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que

envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº 05.652.247/0001-06, Nome Empresarial LUMIAR HEALTH
BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR

COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 24/03/2020 às 14:30:25 Página 1 de 1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 24/03/2020 18:04:06 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA 
CNPJ: 05.652.247/0001-06 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1255302 000032/2020

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

CSC-SAUDE/DS

Pendente para emissão de parecer jurídico

Dispensa de Licitação - Casos de emergência/calamidade pública

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Condições de Pagamento: Integral - até 30 dias após o recebimento definitivo

Objeto do processo:

Filtros para sistema respiratório.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 24/03/2020

Por item

Valor total previsto: R$ 4.100,00

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

10 302 37 2023 11251 3 3 90 30 10 49 20

Número do item: Código do item:1 001752073

Especificação do item de material ou serviço:

FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: VIA EXALATORIA DE VENTILADORES;
TIPO: BARREIRA TOTAL A BACTERIAS E A VIRUS;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

FILTRO DE USO INDIVIDUAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICO, ELETROSTATICO
, HIDROFOBICO COM CONEXAO UNIVERSAL RETA PARA USO EM CIRCUITO RESPIRAT
ORIO OU ANESTESIA, TRATAMENTO INTENSIVO, ASSISTENCIA DOMICILIAR OU CIR
URGIA. EFICIENCIA DE FILTRACAO DE 99,99%, COMPATÍIEL COM EQUIPAMENTOS
DE CPAP, BINIVEL E VENTILADORES MECANICOS.  EMBALAGEM  ESTERIL  EM  PA
PEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA COM DADOS DE IDENTIFICACAO,
VALIDADE,ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD

24/03/2020   13:31

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 1 de 3
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Prazo de entrega: 7

Garantia mínima: -

Quantidade: 200,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 20,5000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Em Processo de Compra

Frequência de entrega: Diária

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1252122 000078/2020 Quantidade: 200,0000

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Preço de referência: Origem:20,5000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1252122 - CAF/HPM

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

Av Jequitinhonha, n°700, Bairro Vera Cruz - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de material médico para atendimento das necessidades de saúde dos usuários.

Observação:

Aquisição através de
Dispensa de Licitação - 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 respiratória  1 .5 .1 .1 .0 
Coronavírus

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1252122 000118/2020

200,0000

CAF/HPM

Justificativa:

Aquisição de material médico para atendimento das necessidades de saúde dos usuários da rede
orgânica do Sistema de Saúde da PMMG, CBMMG e IPSM - SISAU, conforme Convênio n.º 43/2011,
de 30dez2011.

Processo de compra / SIAD

24/03/2020   13:31

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA
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Observação:

Dispensa de Licitação.

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 respiratória  1 .5 .1 .1 .0  Coronavírus

EMPENHO GLOBAL

RELATIVO À PFF DE MARÇO 2020 - COVID-19

Processo de compra / SIAD

24/03/2020   13:31

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

N° DO
CADASTRO:

66357 SITUAÇÃO: Ativo VALIDADE: 24/03/2021

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 05.652.247/0001-06 Data de Abertura 23/10/2013

Nome
Empresarial

LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Nome
Fantasia

LUMIAR SAUDE

Natureza
Jurídica

Sociedade Empresária Limitada Porte da Empresa Outro

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone Telefone

Principal (11)3775-0724

Principal (11)3775-0700

Página de
Internet

www.lumiarsaude.com.br

E-mail
Principal

aline.senhorine@lumiarsaude.com.br

Representante(s) Legal(is)

CPF Nome Tipo de Assinatura

003.799.348-
84

Lauro Mingues Isoladamente

ENDEREÇO

AVENIDA GUIDO ALIBERTI, 3005, JARDIM SAO CAETANO, SAO CAETANO DO SUL, SP, CEP: 09.581-680

CONTRATO SOCIAL

Objetivo
Social

INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CILINDRICOS DE OXIGENIO E SEUS ACESSORIOS, BEM COMO A ASSISTENCIA TECNICA
DESTES, O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO, A FABRICACAO E O
ENVASAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS - PRODUTOS PERTENCENTES A CLASSE TERAPEUTICA "GASES
MEDICINAIS", SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS, ATIVIDADES DE
FISIOTERAPIA, SERVICOS DE TELEATENDIMENTO, SERVICOS DE ACESSO A TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO, EMISSAO DE
FICHAS CADASTRAIS E AUTO ARMAZENAGEM (SELF STORAGE).

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

312 INSTALACAO E MONTAGEM EM EQUIPAMENTO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO

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: 25/03/2020 às 10:46:47 Versão 1.0
Página 1 de 3
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565 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOE LABORATORIAL

721 SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE

5111 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COMPONENTES E ACESSORIOS

5212 EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

5442 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS

7111 COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS

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

Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte) - Aceito

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) 12/04/2020 Vigente

Inscrição no CNPJ - Aceito

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

15/04/2020 Vigente

Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista Validade Situação

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG) 20/06/2020 Vigente

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT) 20/04/2020 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)

24/06/2020 Vigente

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

22/04/2020 Vigente

Qualificação Econômico-Financeira Validade Situação

Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida
pelo Distribuidor da sede da empresa

14/07/2020 Vigente

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:
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Liquidez Geral 0.56 Liquidez Corrente 0.98 Solvência Geral 1

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: 1981734471
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

PARECER JURÍDICO No 15/2020

Ao Sr. Ordenador de Despesas, George Luiz de Matos, Ten Cel PM

Processo SEI No 1250.01.0001632/2020-21 – Dispensa de Licitação

 

Assunto: ANÁLISE DE PROCESSO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, IV, LEI 8.666/93.
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATÓRIO. DECRETO ESTADUAL 113/2020.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA.

 

I – Finalidade e Abrangência do Parecer Jurídico

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle
interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Ela envolve,
também, o exame prévio das minutas dos editais ou instrumentos congêneres a serem celebrados
e publicados, tais como minutas de termo aditivo e de contratação direta.

Assevera-se que a função dessa Assessoria é justamente apontar possíveis riscos do ponto de
vista jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem
compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução
recomendada.

Importante salientar que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos
jurídicos, ou seja, de legalidade da minuta, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica e
econômica. Em relação a estes, parte-se da premissa de que a autoridade competente municiou-
se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a descrição do objeto, suas exigências
técnicas, formas de execução e sua adequação às necessidades da Administração, observando
os requisitos legalmente impostos.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive
quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do
preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do HPM, com
base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a
auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos.
Incumbe, isto sim, a cada um destes, observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de
competências.

Finalmente, salienta-se que as observações deste parecer são feitas sem caráter vinculativo, mas
em prol da segurança da própria autoridade assessorada, a quem incumbe, dentro da margem de
discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não
obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O
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prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade
exclusiva da Administração.

II – Da Análise do Processo

Trata-se de análise do processo de dispensa (1250.01.0001632/2020-21) de licitação,
fundamentada no art. 24, IV, da Lei 8.666/93, por situação de emergência em saúde pública, para
aquisição de filtros para sistema respiratório, para uso no Hospital da Polícia Militar de Minas
Gerais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de
Referência (12672943).

A necessidade da contratação foi justificada pela equipe técnica, conforme Termo de Referência,
da seguinte forma:

A aquisição por dispensa de licitação está fundamentada nos termos do artigo 24, inciso IV,
da Lei Federal 8.666 e no Decreto Estadual de MG nº 113 de 12 de março de 2020, que
declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no Estado de Minas Gerais,
em razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID - 19, causada pelo
agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

A situação de emergência em saúde pública é causada por um vírus que se espalha
rapidamente, causando situações graves de doença e até o óbito de muitas pessoas e
levando os hospitais à sua capacidade máxima de atendimento às necessidades geradas.

O filtro de barreira ou HEPA ( High Efficiency Particulate Air filter) protege os transdutores de
fluxo e pressão colocados na saída expiratória dos ventiladores, e também protege os
profissionais do spray contaminante liberado pelo ventilador. Os filtros que possuímos no
HPM são filtros HME, trocadores de calor e umidade. Portanto, como produzem umidade,
sua colocação no ramo expiratório aumenta a resistência, podendo levar a um considerável
aumento do trabalho respiratório do paciente, além de danificar os transdutores do
ventilador. O correto é utilizar então um filtro HME no Y para filtração, umidificação e
aquecimento do ar para o paciente e outro filtro de barreira ou HEPA no ramo expiratório,
com o objetivo de evitar a contaminação do ambiente e do equipamento.

A modalidade da licitação foi assim justificada:

Dispensa baseada na declaração de situação emergencial pelo Governo do Estado de
Minas Gerais frente ao enfrentamento do Novo Coronavírus – SARS-CoV-2.

A escolha do fornecedor foi feita diante do melhor preço obtido no mercado e pela
disponibilidade de entrega imediata do produto.

É cediço que os serviços contratados pela Administração Pública deverão ser precedidos de
licitação, processo formal com regras específicas que visa a garantir a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade da contratação, entre outros princípios,
conforme dispõe a Lei 8.666/93:

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões,
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
(grifa-se)

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
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Entretanto, a Lei 8.666/93 prevê duas possibilidades de não realização do devido processo
licitatório, quais sejam dispensa e inexigibilidade de licitação. Na primeira, a licitação não é
exigível, uma vez que há inviabilidade de competição. Já no caso de dispensa, existe a
possibilidade de realização do certame, mas pelas circunstâncias e particularidades do caso, o
legislador decidiu deixar à discricionariedade do gestor a realização do processo.

No caso ora analisado trata-se de situação de emergência em saúde pública, causada por um
vírus de contágio muito rápido, causando graves quadros de doença respiratória, até levando a
óbito muitas pessoas e levando os hospitais à sua capacidade máxima de atendimento às
necessidades geradas.

De acordo com a justificativa da contratação, os filtros que se pretende adquirir substituirão os
existentes no Hospital – que são ineficazes –, garantindo a proteção dos pacientes e dos
profissionais de saúde, no trato com o vírus.

Consoante a Lei 8.666/93, a licitação é dispensada nos termos do art. 24. E, como se segue, o
inciso IV se aplica à contratação que se analisa neste estudo:

Art. 24.  É dispensável a licitação:

(...)

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

O art. 26, da Lei 8.666/93, traz duas comprovações imprescindíveis à instrução do processo de
dispensa por exclusividade do fornecedor:

Art. 26. (…)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I – caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à
segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II – razão da escolha do fornecedor ou executante;

III – justificativa do preço.

(…)

Conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

A emergência caracteriza-se pela urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, exigindo rápidas
providências da Administração para debelar ou minorar suas consequências lesivas à
coletividade. (Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999)

Vale ressaltar que a situação emergencial que enseja a dispensa deve ser resultante de fato
imprevisível, como o caso ora analisado, importando que a utilização do burocrático procedimento
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licitatório implicaria em gravosos danos ao interesse público que se busca atender, que, no caso
em voga, é a saúde pública.

Na opinião de Antônio Carlos Cintra do Amaral, a hipótese de emergência do art. 24 da Lei
8666/93, não é situação de dispensabilidade de licitação, mas sim, de dever jurídico de contratar
sem licitação, por ser inadequado o procedimento formal à realidade fática. Se o caso impõe uma
solução imediata é porque se trata de uma emergência, podendo haver prejuízo às pessoas, caso
se realize a licitação. (Dispensa de licitar por emergência. Salvador, Instituto Brasileiro de Direito
Público, nº 13, 2008.)

A escolha do fornecedor deve se dar à sua capacidade de atender à situação de emergência,
sendo que no caso em questão o fornecedor possui, para entrega imediata, os materiais objeto
da contratação.

Em vista do art. 26, III, da Lei 8.666, é dever do Administrador justificar o preço, que tem por
finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo probidade e moralidade
ao ato. Por isso, deve verificar se os preços praticados no mercado, referente ao mesmo objeto
pretendido, são compatíveis com os preços ora propostos ao HPM, atentando para o inciso III, art.
15, da Lei 8.666/93.

Desta forma, realizada pesquisa de preços (12613297), verificou-se que o fornecedor ofereceu o
melhor valor entre os outros consultados.

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

Verifica-se, no processo, solicitação (12532744) de abertura de processo de aquisição, com
descrição genérica do objeto, Relatório de detalhes do Pedido de Compra (12613279) com
maiores especificações dos materiais, Declaração de Disponibilidade Orçamentária (12620374),
esta última em atendimento ao art. 14 da Lei 8.666, Pedido Regular (12621704) do Ordenador de
Despesas do Nosocômio, Certificado do Registro Cadastral do Fornecedor – CRC (12625719),
Registro do Produto (12647216), devendo-se considerar, para tanto, o documento de nº
12672428, manifestação (12649676) da empresa na contratação, informando a possibilidade de
atendimento dos prazos, Certidão Estadual Negativa de Débitos em Dívida Ativa de São Paulo
(12654629), Certidão Estadual Positiva com Efeitos de Negativa de São Paulo (12654758),
Certidão Municipal Negativa de Débitos Mobiliários do Município de São Caetano do Sul
(12655085), Certidão Municipal Negativa (12655187), Certidão Negativa do CAFIMP (12669600)
e Termo de Referência (12672943), assinado pelo responsável solicitante e que deverá ser
autorizado pela autoridade competente.

No que concerne ao Termo de Referência (12672943), constitui documento preambular do
processo, na medida em que deve definir, em um documento formal e escrito, de maneira clara,
sucinta e suficiente o objeto da contratação, trazendo as informações necessárias para o
prosseguimento do certame.

No caso ora analisado, o Termo de Referência, embora seja documento precipuamente técnico,
cuja avaliação cabe à área técnica correspondente do órgão assistido, foi analisado e verificou-se
que contém as previsões necessárias, atendendo às prescrições legais pertinentes, considerando
a urgência da aquisição e a simplicidade de execução e entrega.

Ademais, foram feitas observações de natureza formal, que foram acatadas pelo Setor de
Licitação e corrigidas nos documentos, contribuindo para melhor instrução do processo.

Assim, analisado todo o processo, verifica-se o atendimento aos ditames legais, com aplicação
subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, considerando-se que o processo se faz por
meio eletrônico, conforme Decreto 47.222/2017.
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Desta forma, considerando principalmente os princípios da moralidade, da legalidade, da
finalidade e da eficiência e atendidos os requisitos da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes
em vigor, entende-se possível a contratação direta, por dispensa de licitação, mediante
autorização da autoridade competente.

III – Da Conclusão

Diante do exposto, atendendo ao Parágrafo Único do Art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/1993 e suas
alterações, aprovo a aquisição por dispensa de licitação, pelo Processo SEI No

1250.01.0001632/2020-21, por estar em consonância com os dispositivos legais de regência,
devendo a ressalva acima negritada ser sanada antes da emissão da Autorização de
Fornecimento.

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

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

É o parecer. À consideração superior.

Belo Horizonte, 24 de março de 2020.

 

Karina de Pinho M. Lelis

OAB/MG 88.322

Assessoria Jurídica – CSC-Saúde

                  

Aprovado em: 24/03/2020

 

Documento assinado eletronicamente por Karina de Pinho Lelis, Assessora Jurídica,
em 24/03/2020, às 16:26, 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
12684076 e o código CRC FD983A50.

Referência: Processo nº 1250.01.0001632/2020-21 SEI nº 12684076
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

SEÇÃO DE LICITAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS SAÚDE/DS

 

Belo Horizonte, 25 de março de 2020.

Nota Explicativa referente a parecer jurídico 15/2020

Processo nº 1250.01.0001632/2020-21
 

Em face ao parecer jurídico 15/2020 (12684076), presta-se o seguinte esclarecimentos:

 

1. Conforme orientação contida no parecer em tela, o Termo de Referência
(12672943) encontra-se devidamente assinado pelas autoridades responsáveis, a saber: Chefe
da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e Agente de Atividade.

 
 

TATIANA DO NASCIMENTO PARREIRAS CORLAITE, 2° TEN PM QOS

Adjunto Seção de Licitação e Compras - CSC-Saúde

  

Documento assinado eletronicamente por Tatiana do Nascimento Parreiras Corlaite,
2º Tenente, em 25/03/2020, às 10:44, 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
12712273 e o código CRC C870A394.

 

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados Saúde/DS - Polícia Militar de Minas
Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, S/N - Prédio Minas, 6º Andar - Bairro Serra Verde - CEP -
Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1250.01.0001632/2020-21 SEI nº 12712273
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Militar de Minas Gerais�
Seção de Licitação do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS

 

Ofício PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO nº. 18/2020

Belo Horizonte, 24 de março de 2020.

Senhor Welson Barbosa Rezende, Cel QOPM respondendo pela diretoria
Diretor de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais
Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-900

  

Assunto: Processo de compra por dispensa de licitação

Referência:  Processo nº 1250.01.0001632/2020-21

 
Senhor Diretor,

 

O Almoxarifado de Medicamentos do HPM solicitou aquisição de 200 (duzentos) filtros
para sistema respiratório e  tal objeto será fornecimento pela empresa Lumiar Health Builders
Equipamentos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ: CNPJ: 05.652.247/0001-06.

Considerando que o reconhecimento das situações de dispensa e de inexigibilidade de
licitação são exclusivos do Comandante-Geral por intermédio dos gestores de cada projeto/atividade e
que sua tramitação está vinculada ao Gestor correspondente da despesa, conforme Memorando
EMPM/Aud-Set nº01/15,

Encaminhamos à esta Diretoria os processos instruídos com a devida motivação,
fundamentados em consonância com o que prescreve a Lei Federal nº 8.666/93,  art. 24 e seus incisos
por se tratar de dispensa de licitação, para fins de ratificação junto ao Comandante-Geral, conforme
prescreve o Decreto Estadual n.º 43.817/2004, art. 2º, inciso III, para posterior publicação no Diário
Oficial e BGPM.

 

 

 

 

GEORGE LUIZ DE MATOS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesa do CSC-Saúde

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 25/03/2020, às 09:46, 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
12684762 e o código CRC 80CCF028.

Referência: Processo nº 1250.01.0001632/2020-21 SEI nº 12684762

Rodovia Papa João Paulo II, S/N - Prédio Minas, 6º Andar  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP �
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº .2/2020 – DS

 

INTERESSADO: Hospital da Polícia Militar (HPM)

 

BENEFICIÁRIA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ,
sediada na Avenida Guido Aliberti, nº 3005, bairro Jardim São Caetano, Município de São
Caetano do Sul, Estado de SP, CEP nº 09.581-680, inscrita no CNPJ sob o nº
05.652.247/0001-06, I.E nº 636.281.938.114.

 

HIPÓTESE: Artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto Estadual
do Estado de Minas Gerais nº 113, de 12 de março de 2020, que declarou a SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA em saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão de epidemia de
doença infecciosa viral respiratória - COVID - 19 causada pelo agente Novo Coronavírus -
SARS-cOv-2.

 

OBJETO: Contratação da empresa LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA, por situação de emergência em saúde pública, para aquisição de 200
(duzentos) filtros para sistema respiratório - aplicação: via exalatória de ventiladores; tipo:
barreira total a bactérias e vírus, para o Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, situado à Av.
do Contorno, nº 2.787, bairro Santa Efigênia, CEP.: 30.110-013, Belo Horizonte/MG.

 

VALOR TOTAL: R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.10.0.49-2

                                            

VIGÊNCIA: Não se aplica, uma vez que a entrega será única e integral. O instrumento contratual
será substituído por autorização de fornecimento emitida pelo Portal de Compras/MG.

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 Inexigibilidade de Licitação do HPM.

 

 

Belo Horizonte, 25 de março de 2020.
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GIOVANNE GOMES DA SILVA, CEL PM

COMANDANTE GERAL

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Giovanne Gomes da Silva, Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em 26/03/2020, às 15:28,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12719624 e o código CRC 8A421AEC.

Referência: Processo nº 1250.01.0001632/2020-21 SEI nº 12719624
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 18 – sexta-feira, 27 de Março de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1

0380227-9 Amário Lessa Júnior PES 02
3° 07/03/2009
4° 06/03/2014
5° 05/03/2019

1045860-2 Ana Flora Soares Melo Profeta TuS 01 5° 08/02/2020
1046506-0 Ana Maria Teixeira Barbosa AuNIv 01 5° 11/02/2020
1046186-1 Ana Paula Gama Dias de Oliva e Silva TuNIv 01 5° 05/02/2020
1045648-1 Antônio Carlos Pereira Santos TuNIv 01 5° 02/02/2020

1201280-3 Aylsson Macena Queiroz TuNIv 01 1° 06/07/2013
2° 10/07/2018

1046849-4 Belmiro rodrigues da Silva Júnior PES 01 4° 07/02/2020
1046188-7 Bernadete Torres Ataíde Oliveira TuNIv 01 5° 31/01/2020
1045737-2 Carlos Gonçalves da Silva TuS 01 5° 12/02/2020
1046930-2 Cláudia de Jesus Maia PES 01 4° 11/02/2020
0887027-1 Danusa Silva Porto TuS 01 3° 29/02/2020
1046266-1 Dardânia Glayce Barbosa Souto TuNIv 01 5° 05/02/2020
1046254-7 Delson Mendes vieira AuNIv 01 5° 21/02/2020
0375132-8 Elba Coelho Gonçalves PES 02 4° 14/02/2020
1046624-1 Eliana Pires do Nascimento TuS 01 5° 01/02/2020
1046326-3 Elizabeth Santos de Carvalho AuNIv 01 5° 04/02/2020
1233993-3 Ellen Cristiane Borges Martins Silva AuS 02 2° 23/11/2019
1046448-5 Ethel Stela de Morais AuNIv 01 5° 26/02/2020
1046201-8 Fernando Luiz dos Santos TuS 01 5° 28/02/2020
1046054-1 Francisco Marcos Barros PES 01 5° 20/02/2020
1046603-5 Ilda dos Santos Oliveira TuS 01 5° 27/02/2020
1045712-5 Iracema rodrigues Mendes TuS 01 5° 12/02/2020
1112760-2 Ivanilde Antunes Afonso AuS 01 3° 01/02/2020
1046475-8 Izaura Ferreira Gusmão TuNIv 01 6° 27/02/2020
1046099-6 Janice Moreira de Andrade AuNIv 01 5° 07/02/2020
0298193-4 João roberto de Oliveira PES 02 5° 13/02/2020
1046418-8 José Nilton Pereira TuNIv 01 5° 07/02/2020
1099650-2 Kátia Cristiane da Soledade Dias AuS 01 3° 01/02/2020

1045684-6 Leandro Clementino de Almeida PES 03 2°, 3° e 4° 15/01/2016
5° 04/02/2020

1045936-0 Lourenço Fialho da Silva TuS 01 5° 16/02/2020
1046615-9 Luciano dos reis Quintino TuNIv 01 5° 13/02/2020
1046065-7 Lucinéa Lopes da Silva vieira TuS 01 5° 04/02/2020
1046437-8 Lucineide dos Santos TuS 01 5° 25/02/2020
1187879-0 Ludmila Cunha Botelho e Oliveira ANu 01 2° 25/02/2020
1046043-4 Luís Antônio Nogueira dos Santos PES 01 4° 03/02/2020
1046394-1 Luiz Gonzaga Quintino Evangelista AuNIv 01 5° 26/02/2020
1046909-6 Luiza Alexandrina Santos Mineiro AuNIv 01 5° 10/02/2020
1046110-1 Magno Otávio Salgado de Freitas MEDuN 01 5° 20/02/2020
1046048-3 Magnus Leandro Silva Moreira TuS 01 5° 26/02/2020
1046106-9 Marcílio Barbosa ribeiro TuS 01 5° 26/02/2020
1046143-2 Marcos Flávio Silveira vasconcelos D’ Ângelo PES 01 4° 29/02/2020
1046073-1 Maria Aparecida Silva TuS 01 5° 20/02/2020
1046611-8 Maria de Fátima Alves Lopes TuS 01 6° 12/02/2020
1047072-2 Maria de Fátima Martins Gonçalves AuNIv 01 5° 21/02/2020
1045650-7 Maria de Fátima Santos Pinheiro TuS 01 5° 02/02/2020
1046453-5 Maria de Lourdes de Oliveira TuS 01 6° 02/02/2020
1046520-1 Maria do rosário Oliveira TuS 01 5° 03/02/2020
1045843-8 Maria Edileuza Dantas TuS 01 5° 12/02/2020
1045556-6 Maria Elza dos Santos Silva TuS 01 5° 08/02/2020
1046804-9 Maria Isabel da Silva TuS 01 5° 02/02/2020
1046229-9 Maria José Oliveira Soares TuNIv 01 6° 24/02/2020
0663047-9 Marilene Gonçalves Costa TuS 02 5° 11/02/2020
1046381-8 Maristela Antunes reis TuS 01 5° 12/02/2020
1045836-2 Mônica Nogueira Camargo AuNIv 01 5° 01/02/2020
1046079-8 Neiva Maria Silva Gomes TuS 01 5° 05/02/2020
1045769-5 Paulo vicente Guimarães Carvalho TuNIv 01 5° 06/02/2020
1046811-4 rednilson Ferreira da Silva TuNIv 01 5° 01/02/2020
1046346-1 regina Cássia Ferreira ribeiro PES 01 4° 21/10/2019
1050399-3 renata Cordeiro Maciel PES 03 3° 16/02/2020
1045922-0 romildo D’ Angelis PES 01 5° 07/02/2020
1045642-4 rosemary Medeiros Bastos TuS 01 5° 08/02/2020
0960556-9 Sônia ribeiro Arrudas PES 05 4° 01/02/2020
1046513-6 Suely rodrigues Mendes TuS 01 5° 08/02/2020
1046896-5 valdecir Pereira veloso TuS 01 5° 17/02/2020
1046071-5 valdemiro Fagundes de Oliveira Júnior PES 01 4° 05/02/2020
1046252-1 virgílio Mesquita Gomes PES 01 4° 28/02/2020
1046451-9 Wagner Aguiar AuNIv 01 5° 08/02/2020
1046171-3 Waldete ruas de Mendonça AuS 01 5° 25/02/2020
1046660-5 Welington viana Carvalho TuNIv 01 5° 07/02/2020
1045736-4 Ylza Elódia Bueno Barboza AuS 01 5° 05/02/2020

ATO Nº 047 – DDrH/2020 - O Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros - 
UNIMONTES,IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019,, CONCEDE 01 MES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos temos do § 4º do art . 31, da CE/1989, a 
serem usufruídas oportunamente, ao servidor ÂMárIO LESSA JÚNIOr, Masp 0380227-9, PES, Admissão 02, referente ao 2º quinquênio de exer-
cício, a partir de 09/08/2005 (data da averbação) por transposição de saldo remanescente da Admissão 01, conforme publicação do 1º quinquênio 
no DOEMG de 20/04/1999 .

ATO Nº 048 – DDrH/2020 - O Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros - uNI-
MONTES, IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, , CONCEDE 02 MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos temos do § 4º do art . 31, da CE/1989, 
a serem usufruídas oportunamente, ao servidor LEANDrO CLEMENTINO DE ALMEIDA, Masp 1045684-6, PES, Admissão 03, referente ao 1º 
quinquênio de exercício, a partir de 15/01/2016 (data do exercício) por transposição de saldo remanescente da Admissão 01, conforme publicação 
do 1º quinquênio no DOEMG de 23/02/2000 .

26 1339648 - 1

JuSTIFICATIvA DA QuEBrA DA OrDEM CrONOLÓGICA DE PAGAMENTO

CATEGOrIA I - LOCAÇÕES

Mês/ano CNPJ razão Social Datas de 
exigibilidade Justificativa valor total

CATEGOrIA II – FOrNECIMENTO

03/2020 05355135/0001-93 OFFICEr INDuSTrIA 
QuIMICA EIrELI - EPP

26/03/2020

Considerando a alínea “b”, do inciso xxvI, do anexo I, 
da Decisão Normativa n . 01/2018, do Tribunal de Con-
tas 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 desta despesa . Enfrentamento do novo 
coronavírus (emp . 46/2020)

r$ 70 .257,60

Livia Neide de Azevedo Alves, 
Ten Cel PM Ordenadora de despesas do CSC-PM

Ederson de Assis Carvalho, 
1º Ten PM Chefe da SOFI do CMI

8 cm -26 1339946 - 1

POrTArIA Nº 047 – rEITOr/2020
O reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, esta-
tutárias e regimentais que lhe são conferidas, resolve: Art . 1º Delegar 
competência a Carla Silvana de Oliveira e Silva - MASP 10463792 para 
responder pelo Laboratório de Pesquisa em Ciências da Saúde do Hos-
pital universitário Clemente de Faria - HuCF, da universidade Esta-
dual de Montes Claros – unimontes . Art . 2º revogadas as disposições 
em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação . 
registre-se . Divulgue-se . Cumpra-se .

26 1339801 - 1

Editais e Avisos
PoLÍciA miLitAr Do EStADo 

DE miNAS GErAiS
ExTrATO DE TErMO DE DOAÇÃO

PMMG - 17ª Cia PM Ind x CONSEP Setor 1, Termo de Doação 07/20 . 
Objeto: Bens de consumo para auxílio no combate à proliferação do 
COvID-19 – corona vírus . valor: r$ 2 .120,59 .

1 cm -26 1339905 - 1

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PMMG – EM/14ª rPM . Pregão Eletrônico; Objeto: Aquisição de mate-
riais de limpeza para as unidades da 14ªrPM, durante o ano de 2020 . 
Processo 1259969/03/2020 . Lote único . Empresa vencedora: NATA-
LIA DISTrIBuIDOrA LTDA – ME . CNPJ: 04 .930 .131/0001-29 . 
valor Total: r$20 .780,00 .

2 cm -26 1339641 - 1

ExTrATO DE TErMO ADITIvO DE CONTrATO
PMMG – EM 4ª rPM x Empresa Service Fernandes LTDA – Eireli 
– T .A . nº 03 ao Contrato nº 29/2018 (Portal Compras 9196068/2018) . 
Objeto: Alteração Contratual . valor mensal do contrato: r$ 4 .469,17, 
retroativo a 01/01/2020, conforme CCT/2020 . Data: 24/03/2020 .

1 cm -26 1339619 - 1

rESCISÃO DE AuTOrIZAÇÃO DE uSO
PMMG – 7º BPM rescisão da Autorização de uso n° 11/2018, cele-
brada entre a PMMG e o n° 121 .300-8, 2° Sgt PM Carlos roberto de 
Mendonça . Objeto: rescisão da Autorização de uso do imóvel situado 
à rua Capitão Procópio, nº 09, vila Militar, Bom Despacho/MG .

1 cm -26 1339706 - 1

ExTrATO DE CONTrATAÇÃO
PMMG – 7ª rPM – COTAÇÃO ELETrÔNICA

unidade Executora: 1259975 . Processo de Compras nº . 04/2020 . Cota-
ção eletrônica para contratação de empresa especializada para realiza-
ção de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontoló-
gicos do NAIS da 7ª rPM no ano de 2020 . Homologa-se o lote único 
para o fornecedor Jaqueline Kennedy Laudares 54721652615 - MEI . 
CNPJ: 34 .114 .376/0001-49, contrato nº 1259975 9245607/2020, valor: 
r$10 .950,00 . Data: 26/03/2020 . vigência: 27/03/2020 à 31/12/2020 . O 
processo de compras encontra-se a disposição dos interessados no site 
www .compras .mg .gov .br .

3 cm -26 1339651 - 1

CONvÊNIOS 10 CIA PM IND x PrEFEITurA
PMMG – 10 CIA PM IND x Prefeitura Municipal de Coimbra/MG – 
Termo Aditivo 06/2020 – Convênio 010/2017 - Objeto: Logística para 
Policiamento Ostensivo . vigência: 20/02/2020 a 19/22/2021 .

1 cm -26 1339592 - 1

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 001/2020

O Diretor de Apoio Logístico da PMMG torna público que homologou 
a DISPENSA de LICITAÇÃO 001/2020, para a aquisição de 85 .680 
frascos, de álcool Gel 70º GL, em caráter emergencial, para segurança 
dos policiais militares, para fazer frente ao enfretamento da epidemia 
de COVID 19. A empresa vencedora Officer Industria Química Eirelli 
- EPP, CNPJ 05 .355 .135/0001-93, no valor unitário de r$ 4,92 (quatro 
reais e noventa e dois centavos) e valor total de r$ 421 .545,60 (qua-
trocentos e vinte um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta 
centavos) . O Ato de Dispensa de licitação encontram-se à disposição 
dos interessados . Maiores informações: telefax (31) 2123-1054, em 
horário comercial ou nos e-mails: cmi-licitacao@pmmg .mg .gov .br e 
cmilicitacao .csc@gmail .com . BH, 26Mar20 .

3 cm -26 1339833 - 1

ATO DE rATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020
O Comandante Geral da PMMG torna público a rATIFICAÇÂO da 
DISPENSA de LICITAÇÃO 001/2020, para a aquisição de 85 .680 fras-
cos, de álcool Gel 70º GL, em caráter emergencial, para segurança dos 
policiais militares, para fazer frente ao enfretamento da epidemia de 
COVID 19. A empresa vencedora Officer Industria Química Eirelli - 
EPP, CNPJ 05 .355 .135/0001-93, no valor unitário de r$ 4,92 (quatro 
reais e noventa e dois centavos) e valor total de r$ 421 .545,60 (qua-
trocentos e vinte um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta 
centavos). O Ato de Ratificação de Dispensa de licitação, bem como 
todo o Processo encontram-se à disposição dos interessados . Maio-
res informações: telefax (31) 2123-1054, em horário comercial ou nos 
e-mails: cmi-licitacao@pmmg .mg .gov .br e cmilicitacao .csc@gmail .
com . BH, 26Mar20

3 cm -26 1339835 - 1

ExTrATO DE CONTrATO
PMMG - 11ª rPM x rOSENEIDE DA SILvA 31624995691 – ME - 
Pregão Eletrônico 1257654 08/2020 – Contrato Nº 9245622 - Objeto: 
Fornecimento de materiais de escritório para as unidades apoiadas pela 
11ª rPM em Montes Claros/MG . vigência: A partir da data da publi-
cação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais até 
31/12/2020 . valor r$ 47 .420,00 .

2 cm -26 1339900 - 1

ATO DE rATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PMMG–CSC-Saúde. Ato de Ratificação de Dispensa de Licita-
ção . Processo SEI1250 .01 .0001632/2020-21 . Processo de Compras 
1255302 .000032/2020 . OBJETO: Aquisição de FILTrO PArA SIS-
TEMA rESPIrATÓrIO utilizado no Hospital da Polícia Militar de 
Minas Gerais . Empresa: LuMIAr HEALTH BuILDErS EQuIPA-
MENTOS HOSPITALArES LTDA (CNPJ 05 .652 .247/0001-06) . 
valor total: r$ 4 .100,00 (quatro mil e cem reais) .

2 cm -26 1339892 - 1

TErMO DE CESSÃO DE uSO GrATuITO DE 
BEM IMÓvEL – BPM MAMB/CPMAMB

PMMG – BPM MAmb/CPMAmb . x Prefeitura municipal de Mariana/
MG . Objeto: O presente contrato tem por objeto a Cessão de uso 
Gratuito de bem imóvel à CESSIONárIA pela CEDENTE, de um 
bem imóvel localizado no nº07 da rua Teófilo Otoni, bairro Rosário, 
Mariana/MG, constituído de 01 (uma) casa com 04 (quatro) salas, 02 
(dois) alojamentos, 01 (uma) cozinha, 02 (dois) banheiros, 01 (um) 
cômodo de depósito, 02 (duas) garagem, sendo 01 (uma) com 05 
(cinco) vagas e outra com 03 (três) vagas e 01 (um) porão; com uma 
área construída de 260 m², em um terreno de 787 m², para ser utilizado 
como sede do 3º Grupamento/3º Pelotão/1ª Companhia PM do BPM 
MAmb, no município de Mariana/MG . Do prazo de vigência: O prazo 
de vigência deste contrato será a partir da data de sua assinatura até 20 
de Agosto de 2020 .
 .

4 cm -26 1339925 - 1

CONvÊNIO DE rEPASSE NÃO FINANCEIrO 
025/2020 – BPM MAMB/CPMAMB

PMMG – BPM MAmb/CPMAmb . x Prefeitura Municipal de 
MArIANA/MG . Objeto:O presente convênio tem por objeto o esta-
belecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, 
com vistas a aperfeiçoar o Policiamento de Meio Ambiente no Muni-
cípio de Mariana/MG . valor: r$ 14 .400,00 (quatorze mil e quatrocen-
tos reais) . vigência: Este convênio terá vigência de 12 (doze) meses, a 
partir de Abril/2020 .

2 cm -26 1339928 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

rESuMO DE CONTrATOS, TErMOS ADITIvOS E rESCISÕES
rESuMO DOS CONTrATOS DE PrESTAÇÃO DE 

SErvIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE . 
Partes: O IPSM, por meio do Cel PM QOr Fabiano villas Boas, Dire-
tor de Saúde do IPSM, (delegação conforme disposto no art . 16, do 
Decreto Estadual nº 45 .741, de 22/09/11 e Portaria 792/2019- DG/
IPSM), (delegação conforme disposto no art . 16, do Decreto Estadual 
nº 45 .741, de 22/09/11 e Portaria 792/2019- DG/IPSM), e prestado-
res de serviços de assistência à saúde nas regiões do Estado de Minas 
Gerais . Espécie: Contratação/credenciamento . Preço: Conforme Tabela 
do PAS (uS de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM . 
Pagamento: via SIMG, conforme faturas de serviços/bens fornecidos .
**Dotação Orçamentária:
2121 10 302 002 4001 0001 33 90 36 49 1; 2121 10 302 002 4001 
0001 33 90 36 60 1; 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 39 49 1; 2121 
10 302 002 4001 0001 33 90 39 60 1;2121 10 302 002 4002 0001 33 
90 36 49 1; 2121 10 302 002 4002 0001 33 90 36 60 1;2121 10 302 
002 4002 0001 33 90 39 49 1; 2121 10 302 002 4002 0001 33 90 39 60 
1. *Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde aos beneficiá-
rios do IPSM, através do contratados-credenciados: 4ª rPM – Cont . nº 
40/2020 - Clínica de Fisioterapia Interfisio Ltda – Vigência: 16/03/2020 
a 16/03/2021 . 7ª rPM – Cont . nº 031/2020 - Alan Magno Lopes Silva – 
vigência: 05/03/2020 a 05/03/2021 . 8ª rPM - Cont . nº 042/2020 - NEu-
rOGv Serviços Médicos – vigência: 13/03/2020 a 13/03/2021 9ª rPM 
- Cont . nº 02/2020 - Luiz Cláudio Pádua Netto - vigência: 23/01/2020 
a 23/01/2021 . Cont . nº 21/2019 - Instituto de Olhos Santa Genoveva 
Ltda - 28/11/2019 a 28/11/2020 . 11ª rPM - Cont . nº 047/2020 - radio-
lógica Januária Ltda – ME – vigência : 13/03/2020 a 13/03/2021 . 12ª 
rPM - Cont . nº 22/2020 - Juliana Aparecida Firmino Dutra – vigên-
cia: 16/03/2020 a 16/03/2021 .18ª rPM - Cont . nº 048/2020 - Cen-
tro Especializado em Fonoaudiologia Ltda - vigência: 16/03/2020 a 
16/03/2021 . Foro: Belo Horizonte . Data: 26/03/2020 . Signatários: Cel 
PM QOr Fabiano villas Boas e contratados-credenciados .

IPSM-MG
rESuMO DOS TErMOS ADITIvOS AOS CONTrATOS DE 
PrESTAÇÃO DE SErvIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE . 

Partes: O IPSM, por meio do Cel PM QOr Fabiano villas Boas, Dire-
tor de Saúde do IPSM, (delegação conforme disposto no art . 16, do 
Decreto Estadual nº 45 .741, de 22/09/11 e Portaria 792/2019- DG/
IPSM), e prestadores de assistência à saúde nas regiões do Estado 
de Minas Gerais . Espécie: Contratação/credenciamento . Preço: Con-
forme Tabela do PAS (uS de acordo com o procedimento) PMMGx-
CBMMGxIPSM . Pagamento: via SIMG, conforme faturas de serviços/
bens fornecidos .

rMBH 
rESuMO DO SEGuNDO TErMO ADITIvO AO CONTrATO .

**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo alterar o responsá-
vel legal, a responsabilidade técnica e prorrogar por 12(doze) meses o 
contrato 141/2018 – AIr Liquide Brasil Ltda – vigência: 05/03/2020 . 
Data: 26/03/2020 . Signatários: Cel PM QOr Fabiano villas Boas e 
contratado-credenciado .

7 ª rPM 
rESuMO DO PrIMEIrO TErMO ADITIvO AO CONTrATO .

**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação por 
12(doze) meses ao contrato 021/2019 – Breno resende Couto e Silva 
– vigência: 18/03/2020 . Data: 26/03/2020 . Signatários: Cel PM QOr 
Fabiano villas Boas e contratado-credenciado .
resumo do Quarto Termo aditivo ao contrato .
**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação 
por 12(doze) meses ao contrato 767/2017 – Dênia Alves de Azevedo 
– vigência: 27/02/2020 . Data: 26/03/2020 . Signatários: Cel PM QOr 
Fabiano villas Boas e contratado-credenciado .

9 ª rPM 
rESuMO DO QuINTO TErMO ADITIvO AO CONTrATO .

**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo alterar a admi-
nistração dos honorários dos anestesiologistas ao contrato 020/2017– 
Cooperativa dos Anestesiologistas do Triângulo Mineiro – vigência: 
10/03/2020 . Data: 26/03/2020 . Signatários: Cel PM QOr Fabiano 
villas Boas e contratado-credenciado .

11 ª rPM 
rESuMO DO PrIMEIrO TErMO ADITIvO AO CONTrATO .

**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo a exclusão de 
endodontia e alteração do quadro societário ao contrato 1 .044/2016– 
Oral Center Serviços Odontológicos Ltda-ME – vigência: 10/03/2020 . 
Data: 26/03/2020 . Signatários: Cel PM QOr Fabiano villas Boas e 
contratado-credenciado .

rESuMO DO PrIMEIrO TErMO ADITIvO AO CONTrATO .
**Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente Termo aditivo alterar a razão 
Social e a responsabilidade técnica ao contrato 01 .116/2017 – Clí-
nica de Fisioterapia Magalhães Ltda – ME – vigência: 04/03/2020 . 
Data: 26/03/2020 . Signatários: Cel PM QOr Fabiano villas Boas e 
contratado-credenciado .

IPSM/MG
rESuMO DA rESCISÃO DO CONTrATO DE PrESTAÇÃO 

DE SErvIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE . 
Partes: IPSM, por meio do Cel PM QOr Fabiano villas Boas, Dire-
tor de Saúde do IPSM, (delegação conforme disposto no art . 16, do 
Decreto Estadual nº 45 .741, de 22/09/11 e Portaria 792/2019- DG/
IPSM), e prestador de assistência à saúde nas regiões do Estado de 
Minas Gerais, a sabe: 5ª rPM – Cont . nº 151/2017 – José Geraldo 
Ferreira Gonçalves – A partir de 22/10/2018 .  .Foro: Belo Horizonte . 
Data: 26/01/2020 . Signatários: Cel PM QOr Fabiano villas Boas e 
contratado-credenciado .

21 cm -26 1339922 - 1

rESuMO DE HABILITADOS E INABILITADOS
O Cel PM QOr Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (dele-
gação conforme disposto no art . 16, do Decreto Estadual nº 45 .741, 
de 22/09/11 e Portaria 792/2019 - DG/IPSM), cumprindo o disposto 
no subitem 9 .2 do Edital de Credenciamento nº 05/2019, divulga os 
prestadores HABILITADOS em credenciar-se no Sistema de Saúde da 
PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito das regiões da Polícia Militar/MG . 
Data: 26/03/2020
4ª rPM – Juiz de Fora

Município Interessado Categoria

Juiz de Fora Lumen – Endoscopia e Clínica do 
Aparelho Digestivo Ltda Clínica Médica

7ª rPM – Divinopolis
Município Interessado Categoria

Carmo do Aracaju Carmo Clínica Ltda Clínica Médica
Pará de Minas Clínica Multimedica Ltda Clínica Médica

9ª rPM - uberlândia
Município Interessado Categoria

uberlândia Serviço Hospitalar de Oxigenoterapia 
Hiperbárica Santa Genoveva Ltda

Oxigenoterapia 
Hiperbárica

O Cel PM QOr Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (dele-
gação conforme disposto no art . 16, do Decreto Estadual nº 45 .741, de 
22/09/11 e Portaria 792/2019 - DG/IPSM), cumprindo o disposto no 
subitem 9 .4 do Edital de Credenciamento nº 05/2019, divulga os pres-
tadores NÃO HABILITADOS em credenciar-se no Sistema de Saúde 
da PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito da região da Polícia Militar/MG . 
Data: 26/03/2020
9ª rPM – uberlândia

Município Interessado
uberlândia Cardiomobile Cardiologia Movel Ltda
Araguari Odontologia Aleteiapc Ltda - ME

Nos termos estabelecidos no subitem 9 .5 do Edital de Credenciamento 
nº 05/2019, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
do primeiro dia útil subsequente a esta divulgação, para a apresentação 
de recurso pelos interessados em relação à avaliação da documentação 
entregue no ato de inscrição .

10 cm -26 1339919 - 1

ErrATA- EDITAL DE CrEDENCIAMENTO 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) retifica a errata do Edital 
de credenciamento nº 01/2020, publicada no MG N 45 de 03/03/2020, 
passa a vigorar a seguinte redação : O Cel PM QOr Fabiano villas 
Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (delegação conforme disposto no 
art . 16, do Decreto Estadual nº 45 .741, de 22/09/11 e Portaria DG nº 
792/2019 - DG/IPSM), no interesse da Administração Pública, prorroga 
por mais 30 (trinta) dias a contar de 03/03/2020, a vigência do Edi-
tal de credenciamento nº 01/2020–CODONT, publicado no MG 22 de 
29/01/2020, por razão de não ter atingido todas as especialidades con-
templadas . Data: 03/03/2020 – Belo Horizonte – Data -26-03-2020

3 cm -26 1339923 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

ExTrATOS DE CONTrATOS
ExTrATO DO Iv TErMO ADITIvO 

AO CONTrATO Nº 1026/2016
Partes: EMG/Polícia Civil e João Pereira da Costa Neto . Do Objeto: 
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato do nº 1026/2016 por 
60 (sessenta) meses . valor anual total 65 .881,44 (sessenta e cinco mil, 
oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) . vigên-
cia: De 01/10/2019 a 30/09/2024 . Dotação Orçamentária: 1511 .06 .1
81 .003 .4005 .0001 .3 .3 .90 .36 .11 .0 .10 .1 . Foro: B .Hte/MG . Assinatura: 
24/03/2020 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Locatária) e João 
Pereira da Costa Neto (Locador) .

 
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 3202003262258470118.
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Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1255302 000032/2020

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

CSC-SAUDE/DS

Concluído

Dispensa de Licitação - Casos de emergência/calamidade pública

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Condições de Pagamento: Integral - até 30 dias após o recebimento definitivo

Objeto do processo:

Filtros para sistema respiratório.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 24/03/2020

Por item

Valor total homologado: R$ 4.100,00

Valor total previsto: R$ 4.100,00

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

10 302 37 2023 11251 3 3 90 30 10 49 20

Parecer Jurídico: Nº 000015/202026/03/2020

Decisão: Aprovado com Ressalva

Observações:

FALTA aprovação da autoridade competente no termo de referência.

Número do item: Código do item:1 001752073

Especificação do item de material ou serviço:

FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: VIA EXALATORIA DE VENTILADORES;
TIPO: BARREIRA TOTAL A BACTERIAS E A VIRUS;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD

27/03/2020   09:39

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA
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FILTRO DE USO INDIVIDUAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICO, ELETROSTATICO
, HIDROFOBICO COM CONEXAO UNIVERSAL RETA PARA USO EM CIRCUITO RESPIRAT
ORIO OU ANESTESIA, TRATAMENTO INTENSIVO, ASSISTENCIA DOMICILIAR OU CIR
URGIA. EFICIENCIA DE FILTRACAO DE 99,99%, COMPATÍIEL COM EQUIPAMENTOS
DE CPAP, BINIVEL E VENTILADORES MECANICOS.  EMBALAGEM  ESTERIL  EM  PA
PEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA COM DADOS DE IDENTIFICACAO,
VALIDADE,ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 7

Garantia mínima: -

Quantidade: 200,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 20,5000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 26/03/2020 Frequência de entrega: Diária

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1252122 000078/2020 Quantidade: 200,0000

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Preço de referência: Origem:20,5000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1252122 - CAF/HPM

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

Av Jequitinhonha, n°700, Bairro Vera Cruz - Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de material médico para atendimento das necessidades de saúde dos usuários.

Observação:

Aquisição através de
Dispensa de Licitação - 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 respiratória  1 .5 .1 .1 .0 
Coronavírus

Processo de compra / SIAD

27/03/2020   09:39
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Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1252122 000118/2020

200,0000

CAF/HPM

Justificativa:

Aquisição de material médico para atendimento das necessidades de saúde dos usuários da rede
orgânica do Sistema de Saúde da PMMG, CBMMG e IPSM - SISAU, conforme Convênio n.º 43/2011,
de 30dez2011.

Observação:

Dispensa de Licitação.

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 respiratória  1 .5 .1 .1 .0  Coronavírus

EMPENHO GLOBAL

RELATIVO À PFF DE MARÇO 2020 - COVID-19

Colocação:

Fornecedor:

1

05.652.247/0001-06 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: Resmed

Valor unitário: R$ 20,5000 Valor unitário atualizado: R$ 20,5000

Valor total: R$ 4.100,00 Valor total atualizado: R$ 4.100,00

Propostas vencedoras:

Processo de compra / SIAD

27/03/2020   09:39
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Relatório de dados de especificação
Tipo: Empenho

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251

Empenho / Resto a pagar:

Ano: 2020

Ordenador da despesa: 1187285 - GEORGE LUIZ DE MATOS

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Número da especificação: 4457383

Situação: Aguardando efetivação

Número do processo: 1255302 000032/2020

CPF/CNPJ do fornecedor: 05.652.247/0001-06

Nome/nome empresarial do fornecedor:

LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Valor total da especificação: R$ 4.100,00

UPG: 30 - CORONAVIRUS/COVID 19

Tipo de empenho: Global

Observação:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE DE PEDIDO: 1252122 - CAF/HPM

PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Nº SEI: 1250.01.0001632/2020-21

Item de Empenho: 1

Item de processo: 1

Código do item de material/serviço: 001752073

Especificação do item de material/serviço:
FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: VIA EXALATORIA DE VENTILADORES; TIPO: BARREIRA TOTAL A
BACTERIAS E A VIRUS;

Código da unidade de fornecimento: 1

Descrição da unidade de fornecimento: 1,00 UNIDADE

200,0000Quantidade a empenhar:

R$ 4.100,00Valor a empenhar:

Itens de pedido:

Nº do pedido Valor unitário (R$) Item de
pedido Valor a empenhar (R$)Qtde. a empenhar

1252122 000078/2020 1 200,0000 4.100,00 20,5000

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ID P/A
M

UO IPG
ED

IPUITEM
Natureza de despesa

FSUBF
GD

PRG
C

FUN C/A

1251 10 302 037 2023 0001 10 49 203 3 90 30

Execução de despesas / SIAD

27/03/2020   09:38

Relatório de dados de especificação
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HISTÓRICO

ObservaçãoSituação ResponsávelData

27/03/2020 09:37 Em especificação I1426769 - AMANDA GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA CARVA-

27/03/2020 09:38 Aguardando efetivação I1426769 - AMANDA GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA CARVA-

Execução de despesas / SIAD

27/03/2020   09:38

Relatório de dados de especificação
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Data:

Hora:

Ano Exercício:

Governo do Estado de Minas Gerais Matrícula:

27/03/2020

11:21:02

S I A F I  -  MG
Nota de Empenho da Despesa

2020

s165373

Unid. Orçamentária: 1251 - PMMG Unid. Executora: 1250014 - CSC SAUDE
Nº do Empenho: 273

Evento: 502003Data Registro: 27/03/2020 Hora: 11.19.26 238LCP:

Adiantamento: N Ressarcimento: N

CNPJ / CAPJ: 05652247/0001-06 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Programa de Trabalho: 10 302 37 2023 0001
Natureza da Despesa: 3 3 90 30 Item: 10
Fonte: 49 IPU: 2 IPG: 0
Tipo de Empenho: GLOBAL Valor: 4.100,00

Ordenador da Despesa: 1187285 Nome do Ordenador da Despesa: GEORGE LUIZ DE MATOS

30 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS Unidade Financiadora do Gasto: 2121

PROCESSO DE COMPRA
Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 8 DISPENSA Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 4 CASOS DE EMERGENCIA/CALAMIDADE PUBLICA
Processo Compra SIAD: 1255302 / 32 / 2020 Especificação SIAD: 4457383

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO
Número: 0 Tipo: 0
Descrição:

Detalhamento: 0
Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0

Descrição:

Detalhamento: 0

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA
DISPENSA LICITACAO ENFRENTAMENTO COVID 19.

Operador do Registro: S122552 Nome do Operador do Registro: MARCIA RICARDO TORRES

Contrato Corporativo: Orgão Gestor:0 0

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

ATENÇÃO: documento válido somente com a assinatura digital.

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

UPG:
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Autorização de fornecimento

Autorização de fornecimento nº: 000380

CNPJ:

Unidade de compra:

16.695.025/0001-97

Processo: Procedimento de contratação:

Órgão ou entidade:

1255302 000032/2020

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Dispensa de Licitação

1255302

CSC-SAUDE/DS

Dados do empenho

Nº e ano do empenho Data do empenho Unid.
contábil/executora Unid. orçamentária Nº do contrato

Elemento-item de despesa:

273/2020 27/03/2020 1250014 01251

3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Valor total da autorização:

Fornecedor: 05.652.247/0001-06

LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço:

Telefones:

AVENIDA GUIDO ALIBERTI, 3005 - JARDIM SAO CAETANO - SAO CAETANO DO SUL - SP CEP: 09581-680

(11) 3775-0700; (11) 3775-0724

Banco: -

Agência: - Conta corrente: -

Unidade de pedido: 1252122 CAF/HPM

Local de entrega:

Av Jequitinhonha, n°700, Bairro Vera Cruz - Belo Horizonte/MG, Belo Horizonte

Nº do item da AF: 1

Endereço de entrega do item da AF:
Av Jequitinhonha; 700; anexo a CIA Meio Ambiente CAF (Central de Abastecimento Farmaceutico); Vera Cruz; Belo Horizonte;
30285-130

Item de material: 001752073

Especificação:
FILTRO PARA SISTEMA RESPIRATORIO - APLICACAO: VIA EXALATORIA DE VENTILADORES; TIPO: BARREIRA
TOTAL A BACTERIAS E A VIRUS;

Complementação da especificação do item de material - CATMAS
FILTRO DE USO INDIVIDUAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICO, ELETROSTATICO
, HIDROFOBICO COM CONEXAO UNIVERSAL RETA PARA USO EM CIRCUITO RESPIRAT
ORIO OU ANESTESIA, TRATAMENTO INTENSIVO, ASSISTENCIA DOMICILIAR OU CIR
URGIA. EFICIENCIA DE FILTRACAO DE 99,99%, COMPATÍIEL COM EQUIPAMENTOS
DE CPAP, BINIVEL E VENTILADORES MECANICOS.  EMBALAGEM  ESTERIL  EM  PA
PEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA COM DADOS DE IDENTIFICACAO,
VALIDADE,ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.

Unid.
aquisição /
forneciment

Garantia
(meses) Marca Modelo Frequência

de entrega

Prazo de
entrega
(dias)

Qtd. Valor
unitário (R$) Valor total (R$)

1,00
UNIDADE Resmed - 200,0000 20,5000 4100,007 0 Diária

R$4.100,00

quatro mil e cem reais

Valor da operação:

ICMS a recuperar:

SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são efetuados através de ordem de
pagamento direto para sua conta corrente.

CONDIÇÕES GERAIS

As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:

Nome:

CNPJ:

Endereço:

Telefones:

Policia Militar do Estado de Minas Gerais

16.695.025/0001-97

Rod Papa João Paulo II, nr 4143,6º andar Bairro Serra Verde, Belo Horizonte Mg, CEP 31630-900

031 21231644

Observações:
LOCAL DE ENTREGA/AGENDAMENTO DE ENTREGA: Consultar a Cartilha de orientações quanto às regras de entrega de
pedidos e emissão de nota fiscal.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTOProcesso de compra / SIAD

27/03/2020 12:03
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EMISSÃO DE NOTA FISCAL: Consultar a Cartilha de orientações quanto às regras de entrega de pedidos e emissão de nota
fiscal.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: O fornecedor terá seu desempenho avaliado de acordo com a Resolução SEPLAG 13 de
07/02/2014.DATA LIMITE DA ENTREGA: Sr fornecedor a DATA LIMITE da sua entrega gerada pelo portal de compras do Estado
de Minas Gerais é 10/04/2020.

Assistência técnica: -

Condições de pagamento: Integral - até 30 dias após o recebimento definitivo

A inadimplência por atraso na entrega do material acarretará, ao fornecedor, a aplicação de multa observados os seguintes limites:

- multa de 0.3% por dia, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação,

até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

- multa de 20% sobre o valor do fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do

vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens

constantes do instrumento contratual,  ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é

destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

- multa de 0.3% por dia,  pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no Edital ou

instrumento equivalente e não discriminado nas alíneas anteriores,  sobre o valor contratado, contada da comunicação da

da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.

CPF:

080000067994206436622020

Nome:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Emissor de certificado:

MASP:

ASSINATURA DIGITAL

CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA
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