
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Termo de Abertura PMMG/DS/HPM/CAF nº. 12427517/2020

Belo Horizonte, 17 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 Teste para pesquisa de vírus Influenza A e B para atendimento do SISAU

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 53

    5. Endereço para                            
entrega/execução HPM - SMMH - Avenida do Contorno, 2787, Bairro Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG

     6. Prazo para entrega/                  
   execução 24 horas após o recebimento da nota de empenho.

     7. Justificativa Atender a demanda dos usuários do SISAU.

     8. Disponibilidade                        
   Orçamentária (Dotação)

1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.13.0.49.2
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
17/03/2020, às 15:00, 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 17/03/2020, às 15:10, 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 18/03/2020, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12427517 e o código CRC EFB67781.

Referência: Processo nº 1250.01.0001547/2020-85 SEI nº 12427517
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Presidência da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

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

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

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

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

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

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

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

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

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

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

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

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

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

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

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

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

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

§ 5º  Ato do Ministro de Estado da Saúde:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

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

Governador: romeu Zema Neto

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

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

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

DEcrEtA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

roMEu ZEMA NETo

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

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

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

DEcrEtA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

17/03/2020 CAF/HPM   

 

Responsável pelo Pedido Superintendência
ou Diretoria

Nome: Moisés Calais e
Silva

E-mail:
1663665@pmmg.mg.gov.br

Ramal para contato: 2123-
1646

 

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de teste para detecção do vírus
Influenza em amostras clínicas de pacientes para uso 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 1143719 1000 TESTE
TESTE PARA IDENTIFICACAO DE VIRUS RESPIRATORIOS - TESTE: DE CROMATOGRAFIA EM TIRAS; FINALIDADE: DETECCAO RAPIDA E QUALITATIVA DE ANTIGENOS; USO: PARA

DIAGNOSTICO IN VITRO; UTILIZACAO: DE ANTIGENOS DO VIRUS INFLUENZA DO TIPO A E B;TIPO: ATRAVES DE AMOSTRAS DE SWAB NASAL E NASOFARINGE; E TAMBEM ATRAVES DE
AMOSTRAS DE LAVADO E ASPIRADO NASAL.

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.

Os testes de detecção de Influenza auxiliam no diagnóstico do coronavírus, pois os sintomas
são parecidos e, confirmada a Influenza, já se descarta a possibilidade do outro vírus, facilitando
os diagnósticos, otimizando os encaminhamentos e agilizando os tratamentos, considerando
que o teste para detectar o coronavírus ainda tem acesso restrito e custos altos.

 

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 24 horas úteis contadas 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;

c) Lote do produto;

d) Quantidade total conforme a AF: por exemplo, se a Unidade de Fornecimento
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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 13 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
regularizar as falhas observadas.

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

MOISÉS CALAIS E SILVA, 2° TEN PM QOS

N° 166.366-5

 

Aprovação

DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES, 1° TEN PM QOS

N° 143.212-9

Documento assinado eletronicamente por Moises Calais e Silva, 2º Tenente, em
18/03/2020, às 14:39, 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 Daniela Santos Angonesi Mendes, 1º
Tenente, em 25/03/2020, às 08:36, 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
12475652 e o código CRC 3FC4C223.

Referência: Processo nº 1250.01.0001547/2020-85 SEI nº 12475652
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Brasília, 17 de Março de 2020

SIASG - Ambiente Produção

Portal de Compras do Governo Federal

Comprasnet
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portal de Compras Governamentais

  Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG : 160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO

Licitação : PREGÃO Número : 00003/2019

Período de Vigência : 12/06/2019 até 12/06/2020 Data Assinatura : 12/06/2019

Material:

000372732 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4, TIPO
CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO ANTÍGENOS A
E B VÍRUS INFLUENZA HUMANO, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFIA,
APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM SWAB

Item: 00244
Qtde
Item:

1.000
Valor
Total:

41.020,00

CLASSIFICAÇÃO VENCEDOR QTDE
PREÇO
UNIT.

VALOR
TOTAL

MARCA

1 25261528/0001-45 - PRO J VENDAS EIRELI 1.000 41,0200 41.020,00 BIOCON

Voltar

ComprasNet http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/...

1 of 1 17/03/2020 09:19
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Brasília, 17 de Março de 2020

SIASG - Ambiente Produção

Portal de Compras do Governo Federal

Comprasnet
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portal de Compras Governamentais

  Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

Órgão : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

UASG : 155908 - HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR

Licitação : PREGÃO Número : 02009/2019

Período de Vigência : 02/03/2020 até 02/03/2021 Data Assinatura : 02/03/2020

Material:

000459897 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO CONJUNTO
COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE PAINEL DE VÍRUS RESPIRATÓRIO, MÉTODO
IMUNOCROMATOGRAFIA, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA
DETECÇÃO ADENOVÍRUS, PARAINFLUENZA 1,2 E 3, RSV, OUTROS
COMPONENTES INFLUENZA A E B

Item: 00039
Qtde
Item:

300
Valor
Total:

15.495,00

CLASSIFICAÇÃO VENCEDOR QTDE
PREÇO
UNIT.

VALOR
TOTAL

MARCA

1 02472743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI 300 51,6500 15.495,00 BIOCON

Voltar

ComprasNet http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/...

1 of 1 17/03/2020 09:25
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Brasília, 17 de Março de 2020

SIASG - Ambiente Produção

Portal de Compras do Governo Federal

Comprasnet
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portal de Compras Governamentais

  Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG : 160088 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA

Licitação : PREGÃO Número : 00011/2019

Período de Vigência : 10/12/2019 até 10/12/2020 Data Assinatura : 10/12/2019

Material:

000372732 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4, TIPO
CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO ANTÍGENOS A
E B VÍRUS INFLUENZA HUMANO, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFIA,
APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM SWAB

Item: 00330
Qtde
Item:

1.000
Valor
Total:

86.000,00

CLASSIFICAÇÃO VENCEDOR QTDE
PREÇO
UNIT.

VALOR
TOTAL

MARCA

1 08766992/0001-74 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 1.000 86,0000 86.000,00 F-LINE

Voltar

ComprasNet http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/...

1 of 1 17/03/2020 09:18
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1252122 000053/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1252122 - CAF/HPM

Pendente para aprovação

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data de criação: 17/03/2020

Autor(a): KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Unidade de compra: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS

HPM - SMMH -  Avenida do Contorno, 2787, Bairro Santa Efigênia  Belo
Horizonte/MG

Cidade: Belo Horizonte

Justificativa de aquisição:

Aquisição de Reagente ou Material laboratorial.

Observação:

Aquisição através de Dispensa de Licitação - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no Estado de
Minas Gerais - COVID - 19

NãoCentralizado:

R$ 19.200,00Valor 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 13 0 49 2

Itens do Pedido

Número:

Especificação do item de material ou serviço:

TESTE PARA IDENTIFICACAO DE VIRUS RESPIRATORIOS - TESTE: DE CROMATOGRAFIA EM TIRAS;
FINALIDADE: DETECCAO RAPIDA E QUALITATIVA DE ANTIGENOS; USO: PARA DIAGNOSTICO IN
VITRO; UTILIZACAO: DE ANTIGENOS DO VIRUS INFLUENZA DO TIPO A E B; TIPO: ATRAVES DE
AMOSTRAS DE SWAB NASAL E NASOFARINGE;

Código do item de material ou serviço: 0011437191252122 000053/2020 - 1

Processo de compra / SIAD

17/03/2020   14:34

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA

Página 1 de 2
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Quantidade: 1000,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 TESTES

Valor do preço de referência: R$ 19,2000

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 19.200,00

Aceita similar: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

1000,0000Quantidade:

1252122 000061/2020

Unidade solicitante: 1252122 - CAF/HPM

Justificativa:

Aquisição de Reagente ou Material laboratorial para atendimento das necessidades de saúde dos
usuários da rede orgânica do SISAU, conforme Convênio n.º 43/2011 de 30Dez2011, celebrado entre a
PMMG, CBMMG e IPSM.

Observações:

Aquisição por dispensa de licitação 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 SITUAÇÂO 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.

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

17/03/2020   14:34
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa: 1252122 000052/2020 Pedido de material e serviço: 1252122 000053/2020

Data de criação: 17/03/2020

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 001143719

TESTE PARA IDENTIFICACAO DE
VIRUS RESPIRATORIOS - TESTE:
DE CROMATOGRAFIA EM TIRAS;
FINALIDADE: DETECCAO RAPIDA E
QUALITATIVA DE ANTIGENOS; USO:
PARA D

1,00 TESTES 1.000,0000 19,2000 19,2000 19,2000 19.200,00 5

Total orçado: 19.200,00

Detalhamento do preço de referência

Código do item de material ou serviço: 001143719 Unidade de aquisição: 1,00 TESTESN.º: 1

Descrição do item:

TESTE PARA IDENTIFICACAO DE VIRUS RESPIRATORIOS - TESTE: DE CROMATOGRAFIA EM TIRAS; FINALIDADE: DETECCAO RAPIDA E QUALITATIVA DE ANTIGENOS; USO: PARA DIAGNOSTICO IN
VITRO; UTILIZACAO: DE ANTIGENOS DO VIRUS INFLUENZA DO TIPO A E B; TIPO: ATRAVES DE AMOSTRAS DE SWAB NASAL E NASOFARINGE;

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

-  - 17/03/2020  - - 25.261.528/0001-45 - Pro J
Vendas LTDA 19,2000  -

Inserção manual /
Pesquisa com
fornecedores

1

Itens desconsiderados

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

1252122 000144/2018 100,0000 19/12/2018 10:08 Alere / 19FK32 - RMS:
10071770698

Cotação eletrônica -
adm direta, fundação

50.248.780/0009-19 - ALERE
S/A 60,0000 10Itens

homologados-  -

17/03/2020 14:34

Melhores preços / SIAD
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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

1252122 000144/2018 100,0000 19/12/2018 10:08 Alere / 19FK32 - RMS:
10071770698

ou autarquia - Até R$
17.600,00

50.248.780/0009-19 - ALERE
S/A 60,0000 10ratificados / -  -

0503007 000039/2018 300,0000 23/04/2018 10:31 QUIDEL / KIT COM 25
TESTES

Pregão - Pregão
eletrônico

04.762.623/0001-52 - Virion
Diagnóstica Ltda. Me. 98,8000 10

Itens
homologados-
ratificados / -

 -

Itens desativados

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:

17/03/2020 14:31:25

I1433978

Emissor do certificado:

040.224.576-86

KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Masp:

Assinatura digital - Signatário:

Código verificador: 230000063359707465582020

Código de Autenticidade:

17/03/2020 14:34

Melhores preços / SIAD
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

N° DO CADASTRO: 149427 SITUAÇÃO: Ativo VALIDADE: 06/02/2021

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 25.261.528/0001-45 Data de Abertura 01/07/2016

Nome Empresarial PRO J VENDAS LTDA

Nome Fantasia

Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada Porte da Empresa Pequeno

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone Telefone

Empresa (31)3656-6300

E-mail Principal TECNICO.PROJ@GMAIL.COM

Representante(s) Legal(is)

CPF Nome Tipo de Assinatura

080.074.986-30 GIULIA CAMPANHA DE FREITAS LINO Isoladamente

ENDEREÇO

RUA CASSIA, 461, PRADO, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30.411-140

CONTRATO SOCIAL

Objetivo Social
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E
LABORATORIOS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

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

5210 INSTRUMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, COMPONENTES E ACESSORIOS

5212 EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

5235 MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR

5442 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS

DOCUMENTAÇÃO

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: 18/03/2020 às 12:06:51 Versão 1.0
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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) 03/04/2020 Vigente

Inscrição no CNPJ - Aceito

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

07/06/2020 Vigente

Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista Validade Situação

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG) 07/06/2020 Vigente

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT) 12/07/2020 Vigente

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

- Aceito

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

08/07/2020 Vigente

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

02/04/2020 Vigente

Qualificação Econômico-Financeira Validade Situação

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

01/02/2020 Vencido

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

30/04/2019 Vencido

BALANÇO PATRIMONIAL

Ano de Referência 2017

Índice:

Liquidez Geral 3.09 Liquidez Corrente 2.51 Solvência Geral 3.09

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

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: 18/03/2020 às 12:06:51 Versão 1.0
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Código de verificação: 01129494572

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
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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 25.261.528/0001-45, Nome Empresarial PRO J VENDAS
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: 18/03/2020 às 12:09:39 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: 18/03/2020 12:13:05 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PRO J VENDAS EIRELI 
CNPJ: 25.261.528/0001-45 
 
 
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. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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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CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 18/03/2020 às 12:16:58

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 25.261.528/0001-45

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e
inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse
cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

Imprimir consulta de situação no CADIN-MG http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/Consu...

1 of 1 18/03/2020 12:17
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/03/2020 às 12:25) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 25.261.528/0001-45.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5E72.3D5E.6742.C118 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 18/03/2020 as 12:25:18 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

 

PARECER JURÍDICO No 11/2020

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

Processo SEI No 1250.01.0001547/2020-85 – Dispensa de Licitação

 

Assunto: ANÁLISE DE PROCESSO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 2 4, IV, LEI 8.666/93.
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DETECÇÃO DO VÍRUS INFLUENZA. 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
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obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O
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 (1250.01.0001547/2020-85) de licitação,
fundamentada no art. 24, IV, da Lei 8.666/93, por situação de emergência em saúde pública, para
aquisição de teste para detecção do vírus Influenza em amostras clínicas de pacientes para uso no
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência (12475652).

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.

Os testes de detecção de Influenza auxiliam no diagnóstico do coronavírus, pois os sintomas
são parecidos e, confirmada a Influenza, já se descarta a possibilidade do outro vírus,
facilitando os diagnósticos, otimizando os encaminhamentos e agilizando os tratamentos,
considerando que o teste para detectar o coronavírus ainda tem acesso restrito e custos
altos.

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.

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 exigida não
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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 que se espalha rapidamente, causando graves quadros de doença respiratória, até levando a
óbito muitas pessoas e levando os hospitais à sua capacidade máxima de atender às
necessidades geradas.

De acordo com a justificativa da contratação, os testes de detecção de Influenza auxiliam no
diagnóstico do coronavírus, pois os sintomas são parecidos e, confirmada a Influenza, já fica
descartada a possibilidade do outro vírus, facilitando os diagnósticos, otimizando os
encaminhamentos e agilizando os tratamentos, já que o teste para detectar o coronavírus ainda
tem acesso restrito e altos custos.

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
licitatório implicaria em gravosos danos ao interesse público que se busca atender, que, no caso
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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 testes 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 pela empresa com outros clientes,
referente ao mesmo objeto pretendido, são compatíveis com os preços a serem utilizados no
contrato com o HPM, atentando para o inciso III, art. 15, da Lei 8.666/93.

Desta forma, realizada pesquisa de preços (12449326), verificou-se que o fornecedor ofereceu
valor compatível com os valores de mercado, decidindo-se, portanto, por sua oferta.

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 (12427517) de abertura de processo de aquisição, com
descrição genérica do objeto, Pedido Regular (12457979) com os fundamentos da contratação
pretendida, Declaração de Disponibilidade Orçamentária (12451950), esta última em atendimento
ao art. 14 da Lei 8.666, e Termo de Referência (12475652) que deverá ser assinado pelo
responsável solicitante e autorizado pela autoridade competente.

Não foi encontrado no processo o Registro do produto ou dispensa deste, conforme item 4
do Termo de Referência, que deverá ser anexado, por imprescindível para a qualificação técnica
da empresa.

Analisado o CRC da empresa, para verificação das suas condições de habilitação, observam-se
documentos de qualificação econômico-financeira vencidos, os quais deverão ser
atualizados até a emissão da Autorização de Fornecimento, caso sejam exigíveis para o
cumprimento do objeto.

No que concerne ao Termo de Referência (12475652), que deve ser devidamente aprovado pela
autoridade competente, 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 di reta, p o r 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

1250.01.0001547/2020-85, por estar em consonância com os dispositivos legais de regência,
DEVENDO AS RESSALVAS ACIMA NEGRITADAS SEREM SANADAS 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.

 

Karina de Pinho M. Lelis

OAB/MG 88.322

Assessoria Jurídica – CSC-Saúde

 

Aprovado em: 18/03/2020

Documento assinado eletronicamente por Karina de Pinho Lelis, Assessora Jurídica,
em 18/03/2020, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12495689 e o código CRC 712C8AF8.

Referência: Processo nº 1250.01.0001547/2020-85 SEI nº 12495689
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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 Pro J Vendas
Ltda, CNPJ: 25.261.528/0001-45, cujo objeto é aquisição de 
1000 (mil)  testes para identificação de vírus respiratórios (influenza A/B rapid) para ser utilizado no Laboratório de Patologia Clínica 
– LPC – do 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: 
1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.13.0.49.2 Fonte 0.49.2 tendo esta saldo suficiente para
cumprir o valor total da aquisição de R$ R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) . 

 

 

Belo Horizonte, 16 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major, em
19/03/2020, às 11:26, 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
12451950 e o código CRC 5993E212.

Referência: Processo nº 1250.01.0001547/2020-85 SEI nº 12451950
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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, 17 de março de 2020.

  

 

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr Cel PM Diretor de Saúde

 

 

ASSUNTO: Aquisição de testes para identificação de vírus respiratórios (influenza A/B rapid) para
ser utilizado no Laboratório de Patologia Clínica do 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 1000 (mil) testes para identificação de vírus respiratórios (influenza A/B
rapid) que serão utilizados no Laboratório de Patologia Clínica do 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.

Os testes de detecção de Influenza auxiliam no diagnóstico do coronavírus, pois os sintomas são
parecidos e, confirmada a Influenza, já se descarta a possibilidade do outro vírus, facilitando os
diagnósticos, otimizando os encaminhamentos e agilizando os tratamentos, considerando que o
teste para detectar o coronavírus ainda tem acesso restrito e custos altos.

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
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
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preestabelecidas no ordenamento jurídico.

A escolha do fornecedor foi baseada na disponibilidade de entrega imediata ( 24 horas) e no
preço, melhor encontrado no mercado.

A aquisição dos testes para identificação de vírus respiratórios 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 Pro J Vendas Ltda, CNPJ:
25.261.528/0001-45 , empresa que 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, 17 de março de 2020.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major, em
19/03/2020, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12457979 e o código CRC 0810F3CA.

Referência: Processo nº 1250.01.0001547/2020-85 SEI nº 12457979
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Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1255302 000022/2020

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:

Testes para identificação de vírus respiratórios (influenza A/B rapid).

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 17/03/2020

Por item

Valor total previsto: R$ 19.200,00

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 13 49 20

Número do item: Código do item:1 001143719

Especificação do item de material ou serviço:

TESTE PARA IDENTIFICACAO DE VIRUS RESPIRATORIOS - TESTE: DE CROMATOGRAFIA EM
TIRAS; FINALIDADE: DETECCAO RAPIDA E QUALITATIVA DE ANTIGENOS; USO: PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO; UTILIZACAO: DE ANTIGENOS DO VIRUS INFLUENZA DO TIPO A E B;
TIPO: ATRAVES DE AMOSTRAS DE SWAB NASAL E NASOFARINGE;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

E TAMBEM ATRAVES DE AMOSTRAS DE LAVADO E ASPIRADO NASAL.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 1

Garantia mínima: -

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD

18/03/2020   14:59

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 1 de 2
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Quantidade: 1000,0000

1,00 TESTESUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 19,2000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Em Processo de Compra

Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1252122 000053/2020 Quantidade: 1000,0000

Elemento-item de despesa: 3013 - MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM

Preço de referência: Origem:19,2000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1252122 - CAF/HPM

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

HPM - SMMH -  Avenida do Contorno, 2787, Bairro Santa Efigênia  Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de Reagente ou Material laboratorial.

Observação:

Aquisição através de Dispensa de Licitação - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no
Estado de Minas Gerais - COVID - 19

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1252122 000061/2020

1000,0000

CAF/HPM

Justificativa:

Aquisição de Reagente ou Material laboratorial para atendimento das necessidades de saúde dos
usuários da rede orgânica do SISAU, conforme Convênio n.º 43/2011 de 30Dez2011, celebrado entre
a PMMG, CBMMG e IPSM.

Observação:

Aquisição por dispensa de licitação 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 SITUAÇÂO 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.

Processo de compra / SIAD

18/03/2020   14:59
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Licitação CSC Saúde <licitasaude.pmmg@gmail.com>

Compra de Kit influenza
8 mensagens

Licitação CSC Saúde <licitasaude.pmmg@gmail.com> 16 de março de 2020 13:56
Para: licitacoes.proj@gmail.com

Sr. Silvio, boa tarde!

Conforme conversamos pelo telefone, venho verificar a disponibilidade de fornecimento de 1000 testes de influenza para o CSC-Saúde- PMMG.

A Administração pretende realizar uma compra direta e emergencial, com base no Decreto Estadual de MG nº 113 de 12 de março de 2020.

Entendemos que passamos por um período crítico e estuda-se a possibilidade do rápido diagnóstico do influenza  e assim direcionar melhor os casos suspeitos de "corona vírus".

Neste sentido solicitamos o envio da proposta comercial e contamos com a compreensão da situação de emergência mundial e a prática de preços justos.

Atenciosamente,

Poliane, 1º Ten PM QOE
Chefe da Seção de Licitação e Compras do CSC-Saúde-PMMG
31-30715346/ 31-30715386

Silvio de Oliveira Junior <licitacoes.proj@gmail.com> 16 de março de 2020 14:18
Para: Licitação CSC Saúde <licitasaude.pmmg@gmail.com>

Boa tarde,

Anexo Proposta. Entrega imediata.

Atenção: validade dos kits c/ 10 testes:  28/02/2021

Atenciosamente;

Gmail - Compra de Kit influenza https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c7e23c251d&view=pt&search=al...

1 of 4 18/03/2020 15:44

E-mail com  fornecedor (12499329)         SEI 1250.01.0001547/2020-85 / pg. 40



[Texto das mensagens anteriores oculto]

PMMG 16-03-2020.jpg
1264K

Silvio de Oliveira Junior <licitacoes.proj@gmail.com> 16 de março de 2020 14:34
Para: Licitação CSC Saúde <licitasaude.pmmg@gmail.com>

Boa tarde,

Proposta anexa. Favor desconsiderar a anterior.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PMMG 16-03-2020.jpg
1273K

Licitação CSC Saúde <licitasaude.pmmg@gmail.com> 16 de março de 2020 15:14
Para: Silvio de Oliveira Junior <licitacoes.proj@gmail.com>

Sr Silvio,

agradecemos a atenção. Aguardamos um posicionamento do Instituto de Previdência da PMMG para a compra. Daremos um retorno em breve.

Atenciosamente,

Poliane, 1º ten PM QOE
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação CSC Saúde <licitasaude.pmmg@gmail.com> 17 de março de 2020 14:52
Para: Silvio de Oliveira Junior <licitacoes.proj@gmail.com>

Gmail - Compra de Kit influenza https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c7e23c251d&view=pt&search=al...

2 of 4 18/03/2020 15:44
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Sr. Silvio, boa tarde!

Foi autorizada a compra.  Estamos montando o processo para assinatura do Cmt Geral da PMMG. Esperamos que o empenho saia até sexta. Faremos o possível para adiantar.

Atenciosamente,

Ten Poliane
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Silvio de Oliveira Junior <licitacoes.proj@gmail.com> 17 de março de 2020 14:55
Para: Licitação CSC Saúde <licitasaude.pmmg@gmail.com>

Boa tarde,

Ok, mercadoria reservada.

Atenciosamente;

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação CSC Saúde <licitasaude.pmmg@gmail.com> 18 de março de 2020 15:07
Para: Silvio de Oliveira Junior <licitacoes.proj@gmail.com>

Sr. Sílvio, boa tarde!

Segue anexo o termo de referência contendo informações sobre essa aquisição.
Fineza dar ciência por e-mail.

Atenciosamente,

Aparecida Espinula
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail - Compra de Kit influenza https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c7e23c251d&view=pt&search=al...

3 of 4 18/03/2020 15:44
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Termo de referência.pdf
65K

Silvio de Oliveira Junior <licitacoes.proj@gmail.com> 18 de março de 2020 15:16
Para: Licitação CSC Saúde <licitasaude.pmmg@gmail.com>

Recebido. Ciente.

Atenciosamente;

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail - Compra de Kit influenza https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c7e23c251d&view=pt&search=al...

4 of 4 18/03/2020 15:44

E-mail com  fornecedor (12499329)         SEI 1250.01.0001547/2020-85 / pg. 43



20/03/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351297665201812/?numeroRegistro=80638720094 1/2

Consultas  /  Produtos para Saúde  /  Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ 11.462.456/0001-90 Autorização 8.06.387-2

Produto INFLUENZA A/B RAPID TEST

Apresentação/Modelo

Kit para 20 testes: R1- Tira Teste – 1x20; R2- Tubo com solução reagente – 1x20; M1- Swab para coleta de
amostra- 1x20; M2- Swab controle: 1 swab controle influenza A positivo; 1 Swab influenza B positivo; 1 Swab
controle negativo; M3- Instruções de uso – 1

Kit para 10 testes: R1- Tira Teste – 1x10; R2- Tubo com solução reagente – 1x10; M1- Swab para coleta de
amostra- 1x10; M2- Swab controle: 1- swab controle influenza A positivo 1- Swab influenza B positivo 1- Swab
controle negativo; M3- Instruções de uso – 1

Kit para 25 testes: R1- Tira Teste – 1x25; R2- Tubo com solução reagente – 1x25; M1- Swab para coleta de
amostra- 1x25; M2- Swab controle: 1 swab controle influenza A positivo; 1 Swab influenza B positivo; 1 Swab
controle negativo; M3- Instruções de uso – 1

Kit para 100 testes: R1- Tira Teste – 1x100; R2- Tubo com solução reagente – 1x100; M1- Swab para coleta de
amostra- 1x100; M2- Swab controle: 1 swab controle influenza A positivo; 1 Swab influenza B positivo; 1 Swab
controle negativo: M3- Instruções de uso – 1

Kit para 50 testes: R1- Tira Teste – 1x50; R2- Tubo com solução reagente – 1x50; M1- Swab para coleta de
amostra- 1x50; M2- Swab controle: 1 swab controle influenza A positivo; 1 Swab influenza B positivo; 1 Swab
controle negativo; M3- Instruções de uso – 1

Kit para 30 testes: R1- Tira Teste – 1x30; R2- Tubo com solução reagente – 1x30; M1- Swab para coleta de
amostra- 1x30; M2- Swab controle: 1 swab controle influenza A positivo; 1 Swab influenza B positivo; 1 Swab
controle negativo; M3- Instruções de uso – 1

Kit para 40 testes: R1- Tira Teste – 1x40; R2- Tubo com solução reagente – 1x40; M1- Swab para coleta de
amostra- 1x40; M2- Swab controle: 1 swab controle influenza A positivo; 1 Swab influenza B positivo; 1 Swab
controle negativo; M3- Instruções de uso – 1

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico VÍRUS INFLUENZA

Registro 80638720094

Processo 25351.297665/2018-12

Fabricante Legal FABRICANTE: DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME - BRASIL
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20/03/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351297665201812/?numeroRegistro=80638720094 2/2

Classificação de Risco III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública

Vencimento do Registro 27/08/2028

Voltar
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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, 20 de março de 2020.

Nota Explicativa referente a parecer jurídico 11/2020

Processo nº 1250.01.0001547/2020-85
 

Em face ao parecer jurídico 11/2020 (12495689), presta-se os seguintes esclarecimentos:

 

1. O Termo de abertura do processo(12427517) encontra-se devidamente assinado
pelas autoridades competentes, a saber: Agente de Atividade, Agente de Coordenação e
Controle e Comandante da Unidade Apoiada.

2. O Termo de Referência (12475652) também encontra-se devidamente assinado
pelas autoridades responsáveis, como segue: Adjunto da Central de Abastecimento
Farmacêutico (CAF) e Agente de Atividade.

3. O Registro do produto junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA,
conforme exigido no item 4 do Termo de Referência, encontra-se acostado aos autos do
processo eletrônico, autuado sob o número 12568101.

4. Conforme estabelecido no artigo 31, § 1º da lei 8.666/93, "A exigência de índices
limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos
compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato...". Dessa forma,
sendo o objeto da dispensa de entrega imediata, não há de se falar em obrigações futuras,
tampouco em celebração de contrato administrativo, sendo nesses casos a comprovação do
balanço patrimonial dispensada."

 
 

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 20/03/2020, às 14:08, 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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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12563588 e o código CRC 3D9A2090.

 

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
1250.01.0001547/2020-85 SEI nº 12563588
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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. 16/2020

Belo Horizonte, 17 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 1250.01.0001547/2020-85

 
Senhor Diretor,

 

O Laboratório de Patologia Clínica solicitou aquisição
de  1000 (mil) testes para identificação de vírus respiratórios (influenza A/B rapid)  e  tal objeto será
fornecimento pela empresa Pro J Vendas Ltda,  inscrita no CNPJ: 25.261.528/0001-45.

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.

 

 

 

 

Newton Arlém Eleutério, Major PM
Ordenador de Despesa

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major, em
19/03/2020, às 11:53, 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
12458431 e o código CRC B150E7FA.

Referência: Processo nº 1250.01.0001547/2020-85 SEI nº 12458431

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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº .2/2020/DS

 

 

HIPÓTESE: ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

 

OBJETO: Contratação da empresa PRO J VENDAS LTDA, por situação de emergência em
saúde pública, para aquisição de testes parar identificação de vírus respiratórios (Influenza A/B
rapid) para uso no Laboratório de Patologia Clínica do 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.

 

BENEFICIÁRIA: PRO J VENDAS LTDA, sediada na Rua Cássia, nº 461, Prado, Belo
Horizonte/MG, CEP nº: 30.411-140 , inscrita no CNPJ sob o nº 25.261.528/0001-45.

 

VALOR TOTAL: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.13.0.49-2
                                        

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.

 

 

Belo Horizonte, 19 de março de 2020.
 
 
 

WELSON BARBOSA REZENDE, CEL PM
Respondendo pela DIRETORIA DE SAÚDE

Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Rezende, Coronel, em
20/03/2020, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12528108 e o código CRC 3D556771.
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Referência: Processo nº 1250.01.0001547/2020-85 SEI nº 12528108
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Militar de Minas Gerais�
Diretoria de Saúde da PMMG

 

Ofício PMMG/DS nº. 10/2020

Belo Horizonte, 19 de março de 2020.

 

Ofício nº .2/2020 – SEAJU/DS

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORONEL PM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

 

Excelentíssimo Senhor Coronel PM Comandante-Geral,
 
 
Pelo presente, encaminho à Vossa Excelência o ato de inexigibilidade de licitação,

devidamente assinado, para conhecimento e ratificação, em consonância com os termos da
Resolução CGE nº 008, de 21/05/2015, que disciplina o exercício do controle preventivo dos
processos de dispensa, inexigibilidade e retardamento de licitação pela Controladoria do Estado e pelas
Auditorias Setoriais, Seccionais e Núcleos de Auditoria, bem como de acordo com os termos do
Memorando nº 01/15- EMPM/Aud-Set, que determina, até que seja definida a nova metodologia por
parte da CGE, o envio de todos os processos de dispensa, inexigibilidade e retardamento na execução
de obras e serviços contratados e realizados por meio das Unidades Executoras ao Excelentíssimo
Senhor Cel PM Comandante Geral.

 
O processo em referência foi instaurado pelo Hospital da Polícia Militar – HPM, em razão

da situação de urgência na saúde pública, para a aquisição de 1000 (MIL) testes para identificação de
vírus respiratório (influenza A/B rapid) para ser utilizado no Laboratório de Patologia Clínica do Hospital
da Polícia Militar de Minas Gerais, com endereço na Avenida do Contorno, nº 2787, bairro Santa
Efigênia, em Belo Horizonte/MG.

 
 A Unidade Executora fundamenta a inexigibilidade de licitação no artigo 24, inciso IV, da

Lei nº 8.666/93, vez que é patente a situação de urgência na saúde pública causada por um vírus que
se espalha rapidamente, causando situações graves de doenças e até o óbito de muitas pessoas e
levando os hospitais à sua capacidade máxima de atendimento às necessidades geradas,  in verbis:

 

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

 
Por esse fundamento, 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.
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A escolha da empresa Pro J Vendas Ltda, CNPJ: 5.261.528/0001-45 foi baseada na
disponibilidade de entrega imediata (24 horas),  no preço, melhor encontrado no mercado, e também
pela verificação da existência das condições necessárias para dispensa de licitação, incluindo
documentais.

 
Diante de todo exposto, caso V. Exa. verifique a viabilidade de autorizar a contratação

direta, solicito que o ato de inexigibilidade de licitação, em anexo, seja devidamente ratificado.
 
Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.
 
 
Respeitosamente,
 

 

WELSON BARBOSA REZENDE, CEL PM
Respondendo pela DIRETORIA DE SAÚDE

 

  

Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Rezende, Coronel, em
20/03/2020, às 16:31, 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
12528188 e o código CRC 6BD587F3.

Referência: Processo nº 1250.01.0001547/2020-85 SEI nº 12528188

Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4001  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630900�
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  – DS

 

 

INTERESSADO: Hospital da Polícia Militar (HPM)
 

BENEFICIÁRIA: PRO J VENDAS LTDA, sediada na Rua Cássia, nº 461, Prado, Belo
Horizonte/MG, CEP nº: 30.411-140 , inscrita no CNPJ sob o nº 25.261.528/0001-45.

 

HIPÓTESE: ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

 

OBJETO: Contratação da empresa PRO J VENDAS LTDA , por situação de emergência em
saúde pública, para aquisição de testes parar identificação de vírus respiratórios (Influenza A/B
rapid) para uso no Laboratório de Patologia Clínica do 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$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.13.0.49-2
                                           

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, 19 de março de 2020.

 

 

GIOVANNE GOMES DA SILVA, CEL PM
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COMANDANTE GERAL

 

Documento assinado eletronicamente por Giovanne Gomes da Silva, Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em 20/03/2020, às 17:20,
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
12528558 e o código CRC 3A1C805B.

Referência: Processo nº 1250.01.0001547/2020-85 SEI nº 12528558
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 24 – terça-feira, 24 de Março de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
JuSTIFICATIvA DA QuEBrA DA OrDEM CrONOLÓGICA DE PAGAMENTO

CATEGOrIA I - LOCAÇÕES
Mês/ano CNPJ razão Social Datas de exigibilidade Justificativa valor total

03/2020 27595780/0001-16 CS BrASIL FrOTAS LTDA 12/09/2019 e 20/11/2019 Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do anexo I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG) determina 
a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas despesas. (emp 18, 19/2019) r$ 6 .000 .000,00

CATEGOrIA II – FOrNECIMENTO

03/2020 34.274.233/0025-71 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
02/07/2019 a 
09/07/2019. 

09/12/2019 a 06/01/2019

Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do anexo I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG) deter-
mina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas despesas. (emp. 20, 25, 
27, 32, 61, 85 e 124/2019)

r$ 2 .531 .539,52

CATEGOrIA III – PrESTAÇÃO DE SErvIÇOS

03/2020 00604122/0001-97 TrIvALE ADMINISTrACAO LTDA 13/01/2020
Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do anexo I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG) deter-
mina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas despesas. (emp. 04 e 
88/2019)

r$ 622 .023,36

rommel Trevenzoli de Abreu, Ten Cel PM Ordenador de despesas do CMI Ederson de Assis Carvalho, 1º Ten PM Chefe da SOFI do CMI

16 cm -23 1338528 - 1

ExTrATO DO TErMO DE ENCErrAMENTO
Extrato do Termo de Encerramento do Contrato nº 9222693/2019 de 
Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio 
do(a) PMMG e o(s) fornecedor(es) 19.477.777/0001-70 - SERRALHE-
RIA VASCONCELOS LTDA -ME, Processo nº 1259967 000038/2019, 
Pregão eletrônico . Objeto: Serviço de confecção, instalação e pintura 
de grades de proteção de janelas e portas no NAIS da 5ª rPM . Encerra-
mento do contrato a partir de 23/03/2020.

2 cm -23 1338154 - 1

ExTrATO DO TErMO DE ENCErrAMENTO
Extrato do Termo de Encerramento do Contrato nº 9219545/2018 de 
Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio 
do(a) PMMG e o(s) fornecedor(es) 07.633.945/0001-90 - SKYMED 
COMErCIO DE PrODuTOS MEDICOS HOSPITALArES LTDA 
-ME, Processo nº 1259967 000016/2019, Pregão eletrônico. Objeto: 
Manutenção em equipamento odontológico do NAIS da 5ª rPM . . 
Encerramento do contrato a partir de 23/03/2020.

2 cm -23 1338151 - 1

ExTrATO DO TErMO DE ENCErrAMENTO
Extrato do Termo de Encerramento do Contrato nº 9195657/2018 de Ser-
viço e Fornecimento, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS 
por meio do(a) PMMG e o(s) fornecedor(es) 24.405.818/0001-52 - 
ANDrE LuIS MILANEZ ENGENHEIrO EIrELI - ME, Processo 
nº 1259967 000021/2018, Pregão eletrônico. Objeto: Contratação para 
reforma do NAIS 5ª rPM com troca do piso e pintura interna e externa . 
Encerramento do contrato a partir de 23/03/2020.

2 cm -23 1338147 - 1

EDITAL DE PROCESSO DE COMPRA 014/2020 PMMG – CPE
PMMG-RCAT/CPE, Pregão Eletrônico N 03/2019; Processo de com-
pra nº1259965.14/2020; Aquisição de Materiais de Ferradoria paraRe-
gimento de Cavalaria Alferes Tiradentes . Envio de propostas entre os 
dias 24/03/2020 às 16h00min até as 08h59min do dia 03/04/2020. Data 
do Pregão 03/04/2020 09h00min. www.compras.mg.gov.br.

2 cm -23 1338351 - 1

ExTrATO DE ATA DE rEGISTrO DE PrEÇOS
PMMG/DTS/CSA-TIC- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
41/2020, Planejamento nº 05/2020. Objeto: Aquisição de rádios trans-
ceptores digitais móveis e portáteis. Ata 41/2020 – lote 1: 5.987 uni-
dades de rádios transceptores - tipo: Portátil digital P25 com GPS e 
teclado integrado, marca modelo Motorola /APX900 (valor unitário 
de 3 .600,00) e (valor Global de r$ 21 .553 .200,00)- Empresa ganha-
dora com CNPJ 10.652.730/0006-35 – Motorola Solutions Ltda. Ata 
41/2020 – Lote 2, 5.991 unidades de rádios transceptores - tipo: móvel, 
digital VHF Com GPS integrado, marca modelo Tait/ TM9455, (valor 
unitário de r$ 5 .250,00) e (valor global de r$ 31 .452 .750,00 . Empresa 
ganhadora com CNPJ 67.116.715/0001-85 – Tait Comunicações Ltda. 
Vigência de 19/03/2020 a 18/03/2021.

3 cm -23 1338141 - 1

ExTrATO DE ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PMMG-DS CSC-SAUDE/HPM. ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO 02/2020. PROCESSO SEI: 1250.01.0001547/2020-85- PRO-
CESO DE COMPRAS:1255302.000022/2020. OBJETO: aquisição de 
testes parar identificação de vírus respiratórios (Influenza A/B rapid) 
para uso no Laboratório de Patologia Clínica do Hospital da Polícia 
Militar de Minas Gerais . Empresa: PrO J vENDAS LTDA . CNPJ nº 
25.261.528/0001-45. Valor total: 19.200,00 (dezenove mil e duzentos 
reais)

2 cm -23 1338420 - 1

AvISO DE SuSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PMMG-CAE – Pr. El. 06/2020 – PC 1255125/6/2020 – Serviço de 
fornecimento de alimentação com estrutura para servir, destinado a 
realização da Jornada Policial Militar (JPM/2020). Certame suspenso 
em razão da pandemia do novo Coronavírus (COvID-19), conforme 
Lei Federal nº 13.979/2020 e Decretos Estaduais nº 47.886/2020 e nº 
113/2020. Informações: 31 2123-9597.

2 cm -23 1338453 - 1

ExTrATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PMMG – 7ª rPM – PrEGÃO ELETrÔNICO

Unidade Executora: 1259975. Processo de Compras nº. 01/2020. Pre-
gão eletrônico para aquisição e fornecimento parcelado de materiais 
de escritório visando suprir as necessidades da 7ª rPM e unidades 
Apoiadas durante o ano de 2020 . Homologa-se o lote único para o for-
necedor Roseneide da Silva - ME. CNPJ: 26.312.888/0001-91. Valor: 
r$37 .840,00 . A íntegra da Ata encontra-se a disposição dos interessa-
dos no site www .compras .mg .gov .br .

2 cm -23 1338526 - 1

AvISO DE LICITAÇÃO
PMMG – 11ª RPM. Pregão eletrônico nº 1257654 09/2020; objeto: 
Contratação de empresa parafornecimento de materiais de limpeza 
para as unidades apoiadas pela 11ª RPM em Montes Claros/MG. Con-
forme Edital. Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 14h 
de 25/03/2020 até às 08h59min de 06/04/2020. Sítio: www.compras.
mg .gov .br

2 cm -23 1338536 - 1

iNStituto DE PrEviDÊNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

TErCEIrO TErMO ADITIvO
ao contrato nº 9138483/2017 que entre si celebram o IPSM e a empresa 
CTIS Tecnologia S/A.; Do Objeto alterar o valor da contratação, por 
meio de reequilíbrio econômico financeiro, conforme prevê o art. 65, 
inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/93, e prorrogar a vigência 
do Contrato de nº 9138483/2017 – prestação de serviços de impressões 
e reprografia, com assistência técnica e manutenção corretiva, preven-
tiva e especializada, reposição de peças e insumos e demais serviços 
de acordo com as especificações e detalhamentos do Anexo I do Edi-
tal do Pregão Eletrônico para registro de Preços, Planejamento SIrP º 
23/2016, por mais 12 meses Do Preço: O valor desta contratação, para o 
período de 12 meses, é de r$ 85 .979,31; Da vigência: O Contrato Ori-
ginal, ora aditado, fica prorrogado pelo prazo de 12 meses, iniciando-se 
em 29/03/2020, com previsão de término em 28/03/2021; Das Dotações 
Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 19 0 49 1; 2121 
09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 31 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 
3 3 90 39 19 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 49 1 .; 
Das Demais Cláusulas: Permanecem mantidas, ratificadas, inalteradas 

e em plena vigência todas as demais cláusulas e condições do Contrato 
Original e Termos Aditivos e Termos de Apostilamento anteriores, não 
sendo alteradas pelo presente instrumento; Foro: Belo Horizonte; Data: 
23/03/2020; Signatários: Paulo de Vasconcelos Junior, Cel PM QOR 
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPSM, por contratante; 
Affonso Parga Nina, por contratada .

6 cm -23 1338426 - 1

SEGuNDO TErMO ADITIvO
Ao contrato nº 9187410/2018 que entre si celebram o IPSM e a empresa 
Gibbor Publicidade e Publicações de editais Eirelli EPP; Do Objeto: 
a prorrogação da vigência do Contrato nº 9187410/2018, datado de 
15/05/2018, por mais 12 meses Do Preço: Fica mantido o valor esti-
mado desta contratação de r$ 7 .100,00, para o período de mais 12 
meses; Da vigência: Fica prorrogada a vigência da contratação por 
mais 12 meses, iniciando-se em 15/05/2020, com previsão de término 
no dia 14/05/2021; Das Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2 
017 0001 3 3 90 39 08 0 49 1 e nº 2121 09 122 705 2 0180001 3 3 90 
39 08 0 49 1; Das Demais Cláusulas: Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas do contrato original, não modificados pelo presente 
instrumento; Foro: Belo Horizonte; Data: 23/03/2020; Signatários: 
Paulo de vasconcelos Junior, Cel PM QOr Diretor de Planejamento, 
Gestão e Finanças do IPSM, por contratante; Keli Alessandra Bande-
tini, por contratada .

4 cm -23 1338411 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

DEPArTAMENTO DE TrÂNSITO DE MINAS GErAIS
BOLETIM INFOrMATIvO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, 
faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª JuntaA-
dministrativa de recursos de Infrações quando da sua 5542 ª Sessão 
Ordinária, realizada em 03/03/2020 julgou os recursos abaixo especifi-
cados, proferindo as seguintes decisões: 

Provimento

recurso                 Proces .       Decisão            Placa
001201806999          8540172        Provido       HIG2697 
001201901241          8641205        Provido       GZT6299 
001201902160          8765545        Provido       GSu4639 
001201902386          8838691        Provido       MSO7982 
001201902573          9503328        Provido       OPK9500 
001201902850          8619670        Provido       HFE8552 
001201903010          8865129        Provido       DIr1042 
001201903015          8601694        Provido       HFY7004 
001201903021          8895780        Provido       NGM5559 
001201903045          8775844        Provido       OPN9517 
001201903156          8839103        Provido       GKL4786 
001201903162          8789738        Provido       GLC2331 
001201903165          8964504        Provido       GLP6495 
001201903171          8500810        Provido       HCZ1553 
001201903183          8823387        Provido       OxC2026 
001201903550          8601232        Provido       HHE5079 
001201903553          8859073        Provido       HHv3486 
001201903559          8922106        Provido       GTK6933 
001201903565          8743834        Provido       HDW8813 
001201903568          8931527        Provido       HJJ8606 
001201903699          8673533        Provido       DCN4155 
001201903702          8773655        Provido       GSH9095 
001201903726          8478258        Provido       HIY8088 
001201903731          8894818        Provido       HMF6458 
001201903741          8983149        Provido       HJN0537 
001201904011          8814426        Provido       PWJ1369 
001201904504          8992818        Provido       CEu5373 
001201904942          8854359        Provido       HCP0516 
001202001337          8992819        Não Provido   CEu5373 

Não Provimento

recurso                 Proces .       Decisão            Placa
001201801347          7837370        Não Provido   HZr2742 
001201900531          8137615        Não Provido   KLr0595 
001201900813          8213654        Não Provido   HBD2569 
001201901419          8425998        Não Provido   OQN3218 
001201902148          8491643        Não Provido   OMD3183 
001201902154          8437489        Não Provido   GWu6689 
001201902157          8396972        Não Provido   HKZ4387 
001201902163          9415048        Não Provido   GPW0500 
001201903009          8865127        Não Provido   DIr1042 
001201903025          8765706        Não Provido   PZP9821 
001201903414          9654180        Não Provido   HKJ6480 
001201903421          8872681        Não Provido   HGM2124 
001201903422          8872680        Não Provido   HGM2124 
001201903424          8905355        Não Provido   OQD7208 
001201903517          8961227        Não Provido   OPN5398 
001201903654          8458079        Não Provido   HGF0092 
001201903658          8883022        Não Provido   HFJ3778 
001201903680          8820692        Não Provido   Gux8541 
001201903724          8861005        Não Provido   PYK0263 
001201903746          8893334        Não Provido   GPu3964 

Importante: Das decisões da JArI cabem recursos, tempestivamente, 
dentro do prazo de 30(trinta) dias, contados da publicação no Órgão 
Oficial do Estado, ao Conselho Estadual Trânsito de Minas Gerais-CE-
TRAN/MG, na forma do artigo 288 § 2º do CTB.
Caso tenha o recorrente pago a multa pertinente a recurso provido  por 
esta Jari, deverá solicitar a restituição na Administração Fazendária 
Estadual do seu município .
Secretária Geral da  JARI em Belo Horizonte 20/03/2020
- Liliane Pereira da Silveira Andrade
- visto: Marcelle Moreira Bacellar Nunes
- Presidente

BOLETIM INFOrMATIvO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, 
faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª JuntaA-
dministrativa de recursos de Infrações quando da sua 5545 ª Sessão 
Ordinária, realizada em 10/03/2020 julgou os recursos abaixo especifi-
cados, proferindo as seguintes decisões: 

Provimento

recurso                 Proces .       Decisão            Placa
001201802752          8044266        Provido       HJr6375 
001201805310          8234852        Provido       HFv7786 
001201805825          8282060        Provido       PYx6719 
001201805852          8357948        Provido       KvW4357 
001201806755          8465250        Provido       MSN5291 
001201806756          8465224        Provido       MSN5291 
001201806757          8465238        Provido       MSN5291 
001201807207          8606232        Provido       PWZ5555 

001201900210          8472973        Provido       HBI3229 
001201900349          8592600        Provido       HLB3099 
001201900867          8631212        Provido       JGJ2321 
001201900872          8674852        Provido       PYG8135 
001201900930          8619522        Provido       OQQ1154 
001201900979          8749208        Provido       ErE8607 
001201900980          8749204        Provido       ErE8607 
001201901145          8593669        Provido       HMF4929 
001201901311          8685982        Provido       OPB1963 
001201901329          8496014        Provido       BYu7268 
001201901463          8768768        Provido       PWv0707 
001201902559          8871260        Provido       PvT9961 
001201902598          8895126        Provido       HDO2485 
001201903068          9637960        Provido       MHG9150 
001201903069          8685620        Provido       GKO8188 
001201903076          8859163        Provido       KDP5464 
001201903077          8859164        Provido       KDP5464 
001201903090          8924585        Provido       GCF8269 
001201903474          8805999        Provido       HLE6888 
001201903483          7873956        Provido       GHM5064 
001201903716          8883259        Provido       HMD7719 
001201903871          8917620        Provido       KxN6213 
001201903874          8793979        Provido       HLS4332 
001201904769          8966580        Provido       GxA6853 

Não Provimento

recurso                 Proces .       Decisão            Placa
001201803920          8159640        Não Provido   HJE0477 
001201805083          7701153        Não Provido   HAQ4563 
001201806713          7997318        Não Provido   JIG1301 
001201806761          9088128        Não Provido   HBY8350 
001201900025          8266678        Não Provido   HIF1179 
001201900030          8562940        Não Provido   HNT6717 
001201900036          8525573        Não Provido   HPO8633 
001201900043          8566788        Não Provido   GYE4162 
001201900614          8251739        Não Provido   GON9454 
001201900819          8663586        Não Provido   GQu4638 
001201900822          8027339        Não Provido   CBx7416 
001201901121          8584914        Não Provido   GLW4701 
001201901122          8584915        Não Provido   GLW4701 
001201901135          8683786        Não Provido   HEr3527 
001201901150          8484897        Não Provido   PuM3084 
001201901153          8363964        Não Provido   HLE4328 
001201901314          8626137        Não Provido   HML9674 
001201901320          8260044        Não Provido   HGE8044 
001201901335          8609597        Não Provido   HGQ0968 
001201901339          8595433        Não Provido   HLK3496 
001201901839          8458615        Não Provido   GWS8238 
001201902105          8661819        Não Provido   GOZ9081 
001201902287          8799748        Não Provido   LJu6328 
001201902569          8826253        Não Provido   QOQ3138 
001201903070          8685628        Não Provido   GKO8188 
001201903071          8856178        Não Provido   GYW0146 
001201903471          9353426        Não Provido   HBr5260 
001201903480          8873954        Não Provido   PxI1909 
001201904772          8398801        Não Provido   OQW4617 
001201904775          9819625        Não Provido   HFI3960 

Importante: Das decisões da JArI cabem recursos, tempestivamente, 
dentro do prazo de 30(trinta) dias, contados da publicação no Órgão 
Oficial do Estado, ao Conselho Estadual Trânsito de Minas Gerais-CE-
TRAN/MG, na forma do artigo 288 § 2º do CTB.
Caso tenha o recorrente pago a multa pertinente a recurso provido  por 
esta Jari, deverá solicitar a restituição na Administração Fazendária 
Estadual do seu município .
Secretária Geral da  JARI em Belo Horizonte 20/03/2020
- Liliane Pereira da Silveira Andrade
- visto: Marcelle Moreira Bacellar Nunes
- Presidente

BOLETIM INFOrMATIvO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, 
faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª JuntaA-
dministrativa de recursos de Infrações quando da sua 5548 ª Sessão 
Ordinária, realizada em 17/03/2020 julgou os recursos abaixo especifi-
cados, proferindo as seguintes decisões: 

Provimento

recurso                 Proces .       Decisão            Placa
001201801343          7908440        Provido       GMu1557 
001201803869          8147393        Provido       CNO1653 
001201806697          8461730        Provido       MSN5291 
001201807181          8442643        Provido       GWN0316 
001201807193          8442641        Provido       GWN0316 
001201807194          8442645        Provido       GWN0316 
001201901275          8680875        Provido       OQr9637 
001201902199          8789057        Provido       EQZ6238 
001201902376          8370492        Provido       QNI1819 
001201902378          8370489        Provido       QNI1819 
001201902385          8838694        Provido       MSO7982 
001201902943          8633414        Provido       GYx0878 
001201903115          8912194        Provido       OJL9051 
001201903124          8885826        Provido       HHr5089 
001201903150          8909095        Provido       BSr3788 
001201903153          8686383        Provido       DSK2707 
001201903186          8786299        Provido       DZK0029 
001201903201          8919931        Provido       HHG9253 
001201904043          8994415        Provido       FuZ9447 
001201904044          8994411        Provido       FuZ9447 
001201904045          8572311        Provido       GES3784 
001201904049          8844160        Provido       QPK8236 
001201904054          8927098        Provido       HNL4302 
001201904056          8927088        Provido       HNL4302 
001201904057          8927077        Provido       HNL4302 
001201904063          8974744        Provido       HBN6004 
001201904066          8929553        Provido       HFH1828 
001201904069          8979260        Provido       OLP5421 

Não Provimento

recurso                 Proces .       Decisão            Placa
001201803911          8096946        Não Provido   HEF6639 
001201805252          8326801        Não Provido   ESM4007 
001201805688          7699493        Não Provido   OQW5514 
001201902933          9504823        Não Provido   PYA3400 
001201902936          8487445        Não Provido   HNT2081 
001201902942          8633401        Não Provido   GYx0878 
001201902945          8761653        Não Provido   GLB1651 
001201902949          8646561        Não Provido   HDT5545 
001201902961          8895408        Não Provido   PvA4497 
001201903130          8724721        Não Provido   DTM5994 
001201903556          8901204        Não Provido   EEu9915 
001201903926          8837236        Não Provido   OPG0519 
001201903933          9617500        Não Provido   BrK7090 
001201903935          8836045        Não Provido   CDN6915 
001201903938          8950101        Não Provido   PYL7925 
001201903941          8907696        Não Provido   OPW8388 

Importante: Das decisões da JArI cabem recursos, tempestivamente, 
dentro do prazo de 30(trinta) dias, contados da publicação no Órgão 
Oficial do Estado, ao Conselho Estadual Trânsito de Minas Gerais-CE-
TRAN/MG, na forma do artigo 288 § 2º do CTB.
Caso tenha o recorrente pago a multa pertinente a recurso provido  por 
esta Jari, deverá solicitar a restituição na Administração Fazendária 
Estadual do seu município .
Secretária Geral da  JArI
- Liliane Pereira da Silveira Andrade
- visto: Marcelle Moreira Bacellar Nunes
- Presidente

rEPuBLICAÇÕES DE rECurSOS

Provimento

recurso                 Proces .       Decisão            Placa
001201805984          8363532        Provido         HGC2301
001201806472          8372631        Provido         GTC9506
001201806472          8372631        Provido         GTC9506
001201806472          8372631        Provido         GTC9506
001201806472          8372631        Provido         GTC9506

Importante: Das decisões da JArI cabem recursos, tempestivamente, 
dentro do prazo de 30(trinta) dias, contados da publicação no Órgão 
Oficial do Estado, ao Conselho Estadual Trânsito de Minas Gerais-CE-
TRAN/MG, na forma do artigo 288 § 2º do CTB.
Caso tenha o recorrente pago a multa pertinente a recurso provido  por 
esta Jari, deverá solicitar a restituição na Administração Fazendária 
Estadual do seu município .
Secretária Geral da  JARI em Belo Horizonte 20/03/2020
- Liliane Pereira da Silveira Andrade
- visto: Marcelle Moreira Bacellar Nunes
- Presidente

BOLETIM INFOrMATIvO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigen-
tes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 2ª Junta 
Administrativa de recursos de Infrações quando da sua 5543 ª Sessão 
Ordinária, realizada em 03/03/2020 julgou os recursos abaixo especifi-
cados, proferindo as seguintes decisões: 

Provimento

recurso                 Proces .       Decisão            Placa
002201806105          8531835        Provido       GSL2476 
002201900082          9248800        Provido       HGx8090 
002201900094          8208345        Provido       PvN7723 
002201901077          8688039        Provido       HAT7005 
002201902167          8775637        Provido       PWN6305 
002201902175          8757342        Provido       GvE5224 
002201902284          8842718        Provido       JHJ9851 
002201902995          8823885        Provido       KIG2084 
002201902998          8705431        Provido       QNG6413 
002201903000          8076514        Provido       ETv5931 
002201903058          8718675        Provido       HEL1306 
002201903938          9596205        Provido       OPZ7360 

Não Provimento

recurso                 Proces .       Decisão            Placa
002201804998          8303082        Não Provido   HLY4378 
002201805030          8239732        Não Provido   HJL5229 
002201805611          9168266        Não Provido   HFY6440 
002201805781          8435885        Não Provido   BKP9945 
002201806125          7586193        Não Provido   NYx0636 
002201900085          8504112        Não Provido   BxN2508 
002201900086          8307807        Não Provido   GKN4332 
002201900100          9196327        Não Provido   PxJ7870 
002201900103          8583465        Não Provido   HOJ4035 
002201900156          8501932        Não Provido   ECH9159 
002201900568          7847339        Não Provido   PWJ3455 
002201901036          8668922        Não Provido   LPW5237 
002201901469          7460289        Não Provido   OrA5941 
002201902146          8820738        Não Provido   PYQ2875 
002201902245          7990657        Não Provido   HND4358 
002201902282          8197715        Não Provido   HDK5756 
002201902555          8677292        Não Provido   GSF4587 
002201902733          8818611        Não Provido   JSZ9098 
002201902938          8873743        Não Provido   GYC2875 
002201902992          8773702        Não Provido   EKK7986 
002201902994          8648198        Não Provido   CCZ5649 
002201903118          8617373        Não Provido   GYH2984 
002201903119          8617347        Não Provido   GYH2984 
002201903926          9149226        Não Provido   GYM8860 

Importante: Das decisões da JArI cabem recursos, tempestivamente, 
dentro do prazo de 30(trinta) dias, contados da publicação no Órgão 
Oficial do Estado, ao Conselho Estadual Trânsito de Minas Gerais-CE-
TRAN/MG, na forma do artigo 288 § 2º do CTB.
Caso tenha o recorrente pago a multa pertinente a recurso provido  por 
esta Jari, deverá solicitar a restituição na Administração Fazendária 
Estadual do seu município .
Secretária Geral da  JARI em Belo Horizonte 20/03/2020
- Liliane Pereira da Silveira Andrade
- visto: Pollyanna Aguiar Silva
- Presidente

BOLETIM INFOrMATIvO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigen-
tes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 2ª Junta 
Administrativa de recursos de Infrações quando da sua 5546 ª Sessão 
Ordinária, realizada em 10/03/2020 julgou os recursos abaixo especifi-
cados, proferindo as seguintes decisões: 

Provimento

recurso                 Proces .       Decisão            Placa
002201702210          7261389        Provido       HBH0193 
002201702809          7315825        Provido       HJv2556 
002201802899          8056794        Provido       HJF2757 
002201805272          8442700        Provido       QNW5611 
002201805777          8517429        Provido       OQT7182 
002201805882          8450119        Provido       OZE1739 
002201805885          9246040        Provido       OPA1950 
002201805953          8542812        Provido       OLF6763 
002201805980          8404282        Provido       GYO5838 
002201806226          9230316        Provido       HEI1060 
002201806368          8495449        Provido       DGN6212 
002201806374          8166298        Provido       GYC6272 
002201900031          8643250        Provido       HJI4997 
002201900063          8618701        Provido       HOE8927 
002201900126          8556369        Provido       EMF7919 
002201900129          9308168        Provido       HOC7220 
002201900136          8605597        Provido       HHJ9474 
002201900142          8599133        Provido       OPx5808 
002201900192          8583741        Provido       Gur5605 
002201900375          8611230        Provido       HEr5735 
002201900376          8613769        Provido       HEr5735 
002201900377          8613768        Provido       HEr5735 

 
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 3202003232310590124.
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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: 4454771

Situação: Aguardando efetivação

Número do processo: 1255302 000022/2020

CPF/CNPJ do fornecedor: 25.261.528/0001-45

Nome/nome empresarial do fornecedor:

PRO J VENDAS LTDA

Elemento-item de despesa: 3013 - MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

Valor total da especificação: R$ 19.200,00

UPG: 30 - CORONAVIRUS/COVID 19

Tipo de empenho: Global

Observação:

Modalidade: Dispensa de Licitação
Processo no SEI: 1250.01.0001547/2020-85b
Setor solicitante: CAF/LPC
OBS.: Aquisição para atender as necessidades do LPC do HPM, devido a pandemia de COVID-19.

Item de Empenho: 1

Item de processo: 1

Código do item de material/serviço: 001143719

Especificação do item de material/serviço:
TESTE PARA IDENTIFICACAO DE VIRUS RESPIRATORIOS - TESTE: DE CROMATOGRAFIA EM TIRAS; FINALIDADE:
DETECCAO RAPIDA E QUALITATIVA DE ANTIGENOS; USO: PARA DIAGNOSTICO IN VITRO; UTILIZACAO: DE ANTIGENOS
DO VIRUS INFLUENZA DO TIPO A E B; TIPO: ATRAVES DE AMOSTRAS DE SWAB NASAL E NASOFARINGE;

Código da unidade de fornecimento: 827

Descrição da unidade de fornecimento: 1,00 TESTES

1.000,0000Quantidade a empenhar:

R$ 19.200,00Valor a empenhar:

Itens de pedido:

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

1252122 000053/2020 1 1.000,0000 19.200,00 19,2000

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 13 49 203 3 90 30

HISTÓRICO

Execução de despesas / SIAD

24/03/2020   18:15
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ObservaçãoSituação ResponsávelData

24/03/2020 18:04 Em especificação S165655 - APARECIDA DA LUZ ESPINULA-

24/03/2020 18:15 Aguardando efetivação S165655 - APARECIDA DA LUZ ESPINULA-

Execução de despesas / SIAD

24/03/2020   18:15
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Data:

Hora:

Ano Exercício:

Governo do Estado de Minas Gerais Matrícula:

25/03/2020

07:14:29

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

2020

s122552

Unid. Orçamentária: 1251 - PMMG Unid. Executora: 1250014 - CSC SAUDE
Nº do Empenho: 237

Evento: 502003Data Registro: 25/03/2020 Hora: 07.12.10 238LCP:

Adiantamento: N Ressarcimento: N

CNPJ / CAPJ: 25261528/0001-45 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: PRO J VENDAS LTDA
Programa de Trabalho: 10 302 37 2023 0001
Natureza da Despesa: 3 3 90 30 Item: 13
Fonte: 49 IPU: 2 IPG: 0
Tipo de Empenho: GLOBAL Valor: 19.200,00

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 / 22 / 2020 Especificação SIAD: 4454771

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
TESTES DE LABAROTORIO PARA ATENDER DEMANDAS DO HPM NO ENFRENTAMENTO A 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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