
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. 19/2020

Belo Horizonte, 24 de março de 2020.

Rafael Mayrink Ferreira
Superintendente Central de Compras Governamentais/SEPLAG
Rodovia Papa João Paulo II, 4143
2º andar do Edifício Gerais - Cidade Administrativa - Serra Verde
CEP: 31630-900 - Belo Horizonte/MG

  

Assunto: Aquisição de máscaras N95
Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1500.01.0014880/2020-63].

  

Senhor Superintendente,

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO a Portaria nº 454 do Ministério da Saúde, de 20 de março de
2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto nº 47.891, do estado de Minas Gerais, de 20 de
março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia
causada pelo agente Coronavírus (COVID -19);

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública por meio do
Decreto nº 113, do estado de Minas Gerais, de 12 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto nº 47.886, de 15 de março de 2020, que dispõe
sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento ao COVID-
19;

CONSIDERANDO o Plano Estadual de Contingência para Emergência em Saúde
Pública/Infecção Humana Pelo Sars-Cov-2 (Doença Pelo Coronavírus – Covid-2019), da
Secretaria Estadual de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para
fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID – 19 particularmente no ambiente
hospitalar, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a
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saúde de agentes públicos, prestadores de serviços e pacientes, evitando-se contaminações
de grande escala que possam sobrecarregar o sistema de saúde;

CONSIDERANDO o alto índice de transmissibilidade do COVID-19 e o
agravamento significativo do risco de contágio nas unidades hospitalares, tendo em vista
fatores como a aglomeração de pessoas, as dificuldades  de isolamento rápido dos indivíduos
sintomáticos, entre outros;

CONSIDERANDO a necessidade de melhorar as condições de trabalho dos
servidores militares da saúde;

CONSIDERANDO que temos um efetivo de aproximadamente 1 mil servidores
atuando diretamente junto aos pacientes;

CONSIDERANDO, ainda, o caráter de excepcionalidade e extraordinariedade que
se apresenta;

Solicitamos que a Central de Compras Governamentais realize processo de
aquisição, via Dispensa de Licitação centralizada, de 10 mil máscaras do tipo N95, que
possuem maior resistência e durabilidade, e proporcionarão maior segurança e proteção contra
agentes infecciosos aos profissionais da área de saúde, segurança e administrativa que atuam
no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais no enfrentamento da PANDEMIA do novo
Coronavírus (COVID-19).

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários.

 

Atenciosamente, 

  

Documento assinado eletronicamente por Giovanne Gomes da Silva, Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em 25/03/2020, às 09:01,
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
12697191 e o código CRC 7979CE41.

Referência: Processo nº 1500.01.0014717/2020-02 SEI nº 12697191

Rodovia Papa João Paulo II, S/N - Prédio Minas, 6º Andar  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP �
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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
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Compras

Versão v.20.08.2019.

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA Órgão Solicitante
Número do
Pedido de
Compra

Número da
Unidade de
Compra

 
21/03/2020

Governo do Estado
de Minas Gerais

1252122-
114/2020 1501561-09/2020

 

 

1. OBJETO:
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de máscaras
N95 para atendimento da demanda do Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, visando equipar e proteger profissionais envolvidos no atendimento e combate
à pandemia do COVID-19 na referida unidade hospitalar, conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

 

DESCRIÇÃO DO ITEM
UNIDADE

DE
AQUISIÇÃO

ESTOQUE CÓDIGO
SIAD

VALOR
UNITÁRIO

COM
ICMS

VALOR
TOTAL
COM
ICMS

MASCARA DESCARTAVEL -
IDENTIFICACAO: N 95 COM CARVAO
ATIVADO; FORMATO: CONCHA OU
DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS;
MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA;
GRAMATURA: NAO APLICAVEL;
FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO:
ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM;
ESTERIL: NAO; COMPLEMENTAÇÃO
DA ESPECIFICAÇÃO: MASCARA COM
OU SEM VALVULA DE EXALAÇÃO.
CONFECCIONADA COM 2 CAMADAS
DE FIBRA SINTETICA, 1 CAMADA DE
FILTRO E 1 CAMADA DE CARVAO
ATIVADO. INODORA,
HIPOALERGENICA. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM DADOS DE
IDENTIFICACAO, DATA DE
FABRICACAO E DE VALIDADE,
NUMERO DO LOTE. REGISTRO NA

UNIDADE 10.000
UNIDADES 1647385 R$ 9,98 R$

99.800,00
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NUMERO DO LOTE. REGISTRO NA
ANVISA E CERTIFICADO DE
APROVACAO DO MTE.

 

1.2. O quantitativo solicitado é baseado na demanda para equipar profissionais
de saúde (médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos e outros) da unidade hospitalar e
de pronto atendimento no âmbito da pandemia de COVID-19 no Hospital da Polícia Militar.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 12651967,

que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento,
no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais em função da pandemia mundial de
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando
a  necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos a saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de
2020, evento SEI! 12651651, faz-se necessária a aquisição de equipamentos de proteção
individual - EPIs que garantam aos profissionais de saúde, demais agentes envolvidos
condições adequadas de trabalho, de forma a preveni-los de contaminações.

Entretanto, diante do gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, sendo que
em 27/03/2020, há quase 400 mil pessoas infectadas e quase 20.000 mortes, equipamentos,
tais como máscaras, luvas, aventais e toucas, primeiro tiveram grande aumento de demanda e
com consequente aumento de preços, como demonstrado no evento SEI! 12652802, em
seguida, esgotaram-se rapidamente, como demonstrado em reportagens diversas, evento
SEI! 12653024, expondo os agentes públicos de saúde ao risco de contaminação e expansão
do número de mortos e contaminados. No Brasil, já são 3.000 casos, com 90 mortos
confirmados, e uma previsão de crescimento exponencial ao longo dos meses de março e abril
de 2020. Tal situação levou fornecedores de EPIs a esgotarem seus estoques para atendimento
aos mercados privado e público internacional e nacional e, desta forma, atas de registro de
preços e contratos vigentes estaduais, municipais e federais deixaram de ser atendidos pelos
fornecedores, que não mais dispõem dos produtos para entrega e abastecimento, conforme
demonstrado por inúmeros e-mails enviados em tentativas de contato para aquisição de EPIs
junto aos fornecedores.

Considerando, então, o quadro de escassez de disponibilidade de EPIs, que levou
ao desabastecimento dos diversos órgãos e entidades estaduais, municipais e federais (como
amplamente evidenciado pela mídia), entre eles a Secretaria de Estado da Saúde que, com a
escassez de material e da dificuldade de entregas de equipamentos de EPIs, como a máscara
N95, passa por dificuldades para equipar profissionais que trabalham no âmbito de unidades
hospitalares no Estado de Minas Gerais, tanto de mercado público quanto privado. Somado ao
quadro caótico para aquisição de materiais de proteção contra o COVID-19, governos e
prefeituras adotaram práticas de requisições administrativas, confiscando materiais que podem
proteger seus agentes públicos, como demonstrado no evento SEI! 12710456. Desta forma, o
quadro emergencial se amplia a cada dia e a compra imediata se torna a única saída diante de
um mercado esgotado em todo o mundo, tanto no âmbito de matérias primas, quanto no âmbito
de produtos acabados.

Após diversos emails e contatos, verificou-se que inúmeros fornecedores não
possuíam os insumos, conforme demonstrado nos eventos SEI! 12654807, 12654841
e 12654922, outros sequer responderam às tentativas, como nos casos dos eventos
SEI! 12656018, 12657358, 12657422 e 12657885. Foram obtidos então orçamentos com
valores mais altos, como os dos eventos SEI! 12696593, 12697113 e 12820646, referentes às
empresas Multiland, Handshop e AD. Após tais tentativas, conseguiu-se a negociação junto à
empresa KSN Proteção Respiratória, com entrega imediata, evento SEI! 12694128, que
contemplava a entrega de máscaras descartáveis FFP2 - Modelo N95, nos termos do inciso II
do art. 26 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e dos demais normativos supracitados,
além da Medida Provisória nº 926 de de 20 de março de 2020 que também trata da matéria de
aquisição para insumos de combate ao coronavírus.
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Considerando ainda a declaração do Estado de Calamidade Pública pelo
governador Romeu Zema e também o grave risco de morte para milhões de pessoas, a
Administração Estadual, pautada pelas deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19,
decidiu pela pronta aquisição emergencial dos EPIs disponíveis no mercado.  Desta forma, a
aquisição em questão será realizada, sendo desconsiderados preços de contratações similares
ou bancos ou sítios oficiais, uma vez tratar-se situação emergencial, nos termos da Medida
Provisória nº 926 de de 20 de março de 2020, em que há constante instabilidade de preços e
escassez de produtos. Trabalhou-se com o foco em obtenção de três orçamentos, conforme
demonstrado anteriormente. Fato é que, neste momento, há a necessidade de obtenção dos
insumos, cada vez mais escassos em todo território brasileiro e no resto do mundo e cuja falta
traz riscos concretos à vida de pacientes e agentes públicos. Se nos embasássemos
em preços registrados ou em atas para contratar, não conseguiríamos licitar, como já foi
demonstrado pela ausência de cotações das principais empresas do mercado. Sendo assim,
fica demonstrada a ausência de uso de outros meios de obtenção de preços de referência por
se tratar de produtos escassos no mercado, em que há verdadeira batalha para garantir o
abastecimento em todo território nacional, tanto via compras diretas quanto por requisição
administrativas. Assim, o Estado não pode se manter inerte e precisa garantir à sua força de
trabalho os EPIs essenciais ao combate da pandemia. 

Informa-se que a contratação contemplará entrega única que será realizada em
abril de 2020, conforme acordado com fornecedor, garantindo então abastecimento e proteção
aos agentes de saúde do HPM. Assim, todo o material recebido irá diretamente para equipar
agentes públicos que combate o COVID-19 que encontram-se na linha de frente de assistência
à saúde, e cuja falta de proteção pode favorecer aumento da contaminação por estas pessoas.

Por último, informa-se que o quantitativo demandado, de 10.000 unidades é
aquele que será capaz de suprir a unidade hospitalar e de pronto atendimento, para equipar
seus profissionais de saúde no âmbito da pandemia de COVID-19. Trata-se de quantidade
suficiente para distribuir aos profissionais da área de saúde, segurança e administrativa que
atuam no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, baseado no quantitativo aproximado total
que havia sido registrado na ata para registro de preços 229/2019, que contemplava
aproximadamente 5 mil máscaras para o período de um ano, levando em consideração que há
cerca de 1.000 funcionários no hospital. Trabalhou-se então com uma compressão deste
quantitativo adquirido anteriormente para o abastecimento estimado para um período de 2
meses, uma vez que a amplitude e duração da pandemia ainda é incerta e apresenta inúmeras
variáveis, sendo necessária então a definição de um norte para garantir a pronta a aquisição
das máscaras N95. Trata-se de medida protetiva e que considera o enorme consumo que está
por vir.

 

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento

SEI! 12651651:
"Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
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processo de contratação ou aquisição."
Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando

em consideração a complementação realizada pela Medida Provisória nº 926 de de 20 de
março de 2020, que trouxe a seguinte redação:

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

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

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

4. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
4.1. Prazo de Entrega: 

4.1.1. A entrega será realizada no dia 20/04/2020, mediante recebimento da
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, nos
termos da proposta comercial 12694128 e também em função de negociação
realizada junto à empresa KSN.

4.2. Do Local e Horário de Entrega:
4.2.1. Os materiais deverão ser retirados da fábrica por transporte próprio do
Estado de Minas Gerais e entregues nos seguintes endereços:

4.2.1.1. Avenida Jequitinhonha, 700 - Bairro Vera Cruz - Belo
Horizonte/MG.

4.2.1.2. Avenida do Contorno, 2.787, térreo - Belo Horizonte/MG.

4.3. Condições de recebimento:
4.3.1. Os produtos serão recebidos:

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

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

4.3.2. O descarregamento do produto ficará a cargo da equipe da Secretaria
de Estado de Saúde, quando da chegada da carga ao local de entrega.

4.3.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela Secretaria de Estado
de Saúde não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade
ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas,
verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no
art. 18 da Lei n.º 8.078/90.
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5. DO PAGAMENTO:
5.1. O pagamento do pedido de compras 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 5 (cinco) dias corridos a partir de cada uma das
entregas realizadas, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e
aprovados pela CONTRATANTE, em função da urgência e da excepcionalidade que as
aquisições de máscaras N95 requerem para enfrentamento da pandemia mundial de
COVID-19, coronavírus.

 

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

6.2. Este contrato tem vigência de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência
de saúde pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a
qualquer tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência
fundada na pandemia de coronavírus. (dado o caráter de emergência e calamidade pública
existentes no Estado de Minas Gerais e no mundo e às dificuldades de obtenção dos
insumos tratados neste termo).

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

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

 

7. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

7.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo
67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

7.1.1. Será designado servidor da Secretaria de Estado de Saúde  para
fiscalizar a execução deste objeto.

7.2.  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.

7.3. 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.

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

7.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do
Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção
das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 
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7.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do contrato.

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
8.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei 23.579, de 15 de janeiro 2020

 
1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.10.49.2.0

VALOR TOTAL:   R$  99.800,00

 

9. DAS GARANTIAS:
9.1. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional

9.1.1.  Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis) ;(90 dias - produtos duráveis) a partir da
data de recebimento do produto,sem prejuízo de outra garantia complementar
fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

 

10.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
10.1. É vedada a CONTRATADA Subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do
objeto ora ajustado.

 

11.     OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
11.1. Da Contratada: 

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

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

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

11.1.4. Reparar, remover, refazer ou 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 72 (setenta e duas) horas.

11.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.

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

11.1.7. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste
termo de referência.

11.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

11.1.9. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
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inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.

11.1.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

11.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.

11.1.12. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do objeto;

11.2. Da Contratante: 
11.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

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

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

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

11.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

11.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

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

11.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

11.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.

11.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.
 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções::

12.1.1. advertência por escrito;

12.1.2. multa de até:

12.1.2.1. 0,3 % (três por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor do objeto não executado;

12.1.2.2. 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 ;

12.1.2.3. 2 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

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

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

12.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. 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.

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

12.6. 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.

12.7. As sanções relacionadas nos itens 12.1.3, 12.1.4 e 12.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

12.8. 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:

12.8.1. Retardarem a execução do objeto;

12.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

12.8.2.1. 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.

12.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

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

 

 

Daniela Santos Angonesi Mendes, 1ª Ten. Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)

Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
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Fernanda Abreu Fernandes, Maj. PM
Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)

Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por Daniela Santos Angonesi Mendes, 1º
Tenente, em 27/03/2020, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Abreu Fernandes, Major, em
27/03/2020, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12744372 e o código CRC F72CADC4.

Referência: Processo nº 1500.01.0014717/2020-02 SEI nº 12744372
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PELA SECrETArIA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo

o SECrETárIo DE ESTADo DE PLANEJAMENTo E GES-
TÃo, em cumprimento à decisão proferida no Mandado de Segu-
rança nº 1 .0000 .19 .082036-5/000, declara nulo o ato publicado 
no “Minas Gerais” de 14 de março de 2019 e ratifica o ato primi-
tivo publicado no “DoEMG” de 14 de julho de 2012, que apo-
sentou Marisia Azevedo valadares, MASP: 566 .520-3, CPF Nº 
204 .471 .836-72, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucio-
nal Federal nº 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, como 
ocupante do cargo de Especialista em Educação Básica, Código 
EEB, Nível I, Símbolo EEB1, Grau G, da E. E. “Três Poderes”, 
lotado na Secretaria de Estado de Educação – Belo Horizonte/
MG

02 1257092 - 1

rESoLuÇÃo SEPLAGNº 056, DE 1º DE AGoSTo DE 2019
Dispõe sobre delegação de competência no âmbito da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão para a prática de atos que 
especifica.
oSECrETárIo DE ESTADo DE PLANEJAMENTo E GES-
TÃo, no uso da atribuição prevista no art . 93, §1º, da Constituição 
do Estado, e tendo em vista o disposto no §2º do art . 1º do Decreto 
Estadual nº 43 .650, de 12 de novembro de 2003; no art . 44 e 45 da 
Lei nº 23 .304, de 30 de maiode 2019; no art . 41 da Lei nº 14 .184, 
de 31 de janeiro de 2002; nos arts . 21 a 23 do Decreto nº 37 .924, 
de 16 de maio de 1996,
rESoLvE:
Art . 1º –Ficam delegadas ao Secretário Adjunto, sem prejuízo das 
demais atribuições inerentes ao cargo, competências para:
I – auxiliar o Secretário de Planejamento e Gestão, substituindo-o 
em suas ausências, impedimentos e sempre que necessário, sem 
prejuízo de outras atribuições que lhe forem delegadas pelo titu-
lar, conforme previsto pelo§ 2º do art . 62 da Lei nº 23 .304, de 
2019;
II – assinar contratos, convênios e congêneres, e suas respectivas 
alterações, com entidades de direito público e privado e autorizar 
e ordenar despesas solicitadas pelos Subsecretários e pelo servi-
dor designado para chefiar o Gabinete;
III – ordenar os pagamentos que envolvam dotações orçamentá-
rias de mais de uma unidade superior, sendo estas as subsecreta-
rias e a chefia de gabinete;
Iv – autorizar a concessão de diárias de viagem, requisição de 
passagens aéreas, a participação em cursos, congressos, encontros, 
feiras, seminários ou eventos assemelhados, no território nacio-
nal, de conformidade com as normas estabelecidas, para os Subse-
cretários e para o servidor designado para chefiar o Gabinete.
v – ordenar as despesas relacionadas aos itens descritos no inciso 
Iv deste artigo inclusive no caso de eventos realizados fora do 
território nacional, devidamente autorizadas pela autoridade 
competente .
Parágrafo Único–Na ausência do Secretário-Adjunto, os atos pre-
vistos no inciso III serão praticados pelos Subsecretários ou Chefe 
de Gabinete, em ordem de maior vulto das despesas relacionadas 
àsunidades a ele diretamente subordinadas .
Art . 2º –Ficam delegadas aos Subsecretários, ao responsável pela 
Chefia de Gabinete e unidades correlatas, sem prejuízo das demais 
atribuições inerentes ao cargo,e em observância às normas estabe-
lecidas no art. 1º, competências para:
I – exercer a orientação, coordenação e supervisão das unidades 
administrativas hierarquicamente subordinadas;
II – aprovar pareceres técnicos relativos às unidades sob sua 
supervisão;
III – assinar contratos, convênios, atas de registro de preço e con-
gêneres, e suas respectivas alterações, com entidades de direito 
público e privado e autorizar e ordenar despesas relacionadas às 
unidades subordinadas;
IV – assinar contratos, convênios, atas de registro de preços e 
instrumentos congêneres que envolvam dotações orçamentárias 
de mais de uma unidade de mesmo nível hierárquico, desde que 
as despesas de maior vulto estejam relacionadas a unidades a ele 
diretamente subordinada;
v – determinar a abertura de procedimentos licitatórios e de con-
tratações mediante dispensa e inexigibilidade de licitação proces-
sados no exercício de suas atribuições;
vI – autorizar a concessão de diárias de viagem, requisição de 
passagens aéreas, a participação em cursos, congressos, encon-
tros, feiras, seminários ou eventos assemelhados, de conformi-
dade com as normas estabelecidas, para os servidores lotados na 
respectiva unidade;
vII – ordenar as despesas decorrentes do exercício das atribuições 
das respectivas unidades;
VIII – ser atribuído o perfil de Dirigente Máximo no Sistema de 
Concessão de Diárias e Passagens – SCDP para os casos elenca-
dos no inciso vI .
Parágrafo Único – A delegação para assinatura de atos relati-
vos às unidades administrativas sob sua supervisão é passível de 
subdelegação .
Art . 3º –Ficam delegadas ao Chefe de Gabinete, sem prejuízo das 
demais atribuições inerentes ao cargo, além do previsto no art . 2º, 
competências para:
I – exercer a orientação, coordenação e supervisão da unidade 
Setorial de Controle Interno, da Assessoria de Comunicação, da 
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria 
Executiva do Comitê de Orçamento e Finanças e da Câmara de 
Coordenação da Ação Governamental, e demais unidades sob sua 
responsabilidade;
II – autorizar a concessão de diárias de viagem, requisição de pas-
sagens aéreas, a participação em cursos, congressos, encontros, 
feiras, seminários ou eventos assemelhados, no território nacio-
nal, de conformidade com as normas estabelecidas, para o Secre-
tário de Estado e Secretário-Adjunto;
III – autorizar a convocação de servidor para realização de serviço 
extraordinário de que trata o § 2º do art . 1º do Decreto 43 .650, de 
2003, limitada a hora-extra compensada por meio de crédito no 
banco de horas;
Iv – dar posse aos servidores nomeados para exercer suas ativi-
dades nesta Secretaria;
v – assinar termos de doação de bens móveis desta Secretaria a 
entidades de direito público e privado .
Parágrafo Único – Na ausência do servidor designado para Che-
fiar o Gabinete, os atos previstos neste artigo competirão ao 
Secretário-Adjunto .
Art 4º –Ficam delegados aos servidores designados para dirigirem 
as Superintendências da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão e unidades correlatas, sem prejuízo das demais atribuições 
inerentes à respectiva unidade, e em observância as normas esta-
belecidas no art. 2º, competências para:
I – exercer a orientação, coordenação e supervisão das unidades 
administrativas hierarquicamente subordinadas;
II – aprovar pareceres técnicos relativos às unidades sob sua 
supervisão;
III – determinar a abertura de procedimentos licitatórios e de con-
tratações mediante dispensa e inexigibilidade de licitação proces-
sados no exercício de suas atribuições;
IV – assinar contratos, convênios, atas de registro de preço e con-
gêneres, e suas respectivas alterações, com entidades de direito 
público e privado e autorizar e ordenar despesas relacionadas às 
unidades subordinadas;
V – assinar contratos, convênios, atas de registro de preço e ins-
trumentos congêneres que envolvam dotações orçamentárias de 
mais de uma unidade de mesmo nível hierárquico, desde que as 
despesas de maior vulto estejam relacionadas a unidades a ele 
diretamente subordinada;
vI – autorizar a concessão de diárias de viagem, requisição de 
passagens aéreas, a participação em cursos, congressos, encon-
tros, feiras, seminários ou eventos assemelhados, de conformi-
dade com as normas estabelecidas, para os servidores lotados na 
respectiva unidade;

vII – ordenar as despesas decorrentes do exercício das atribuições 
das respectivas unidades .
§ 1º – Os incisos IV e V não se aplicam à Superintendência de 
Planejamento, Gestão e Finanças, observado o disposto no art . 
9º desta resolução .
§ 2º – Na ausência dos servidores mencionados no caput, os atos 
previstos neste artigo competirão ao Subsecretário ou Chefe de 
Gabinete responsável pela unidade e, na ausência destes, compe-
tirá ao Secretário Adjunto .
Art . 5º –Ficam delegadas aos servidores designados para dirigi-
rem as Diretorias Centrais da Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão e unidades correlatas, sem prejuízo das demais 
atribuições inerentes à respectiva unidade, competências para:
I – exercer a orientação, coordenação e supervisão das unidades 
administrativas hierarquicamente subordinadas;
II – aprovar pareceres técnicos relativos às unidades sob sua 
supervisão;
III – determinar a abertura de procedimentos licitatórios e de con-
tratações mediante dispensa e inexigibilidade de licitação proces-
sados no exercício de suas atribuições;
Iv – autorizar a concessão de diárias de viagem, requisição de 
passagens aéreas, a participação em cursos, congressos, encon-
tros, feiras, seminários ou eventos assemelhados, de conformi-
dade com as normas estabelecidas, para os servidores lotados na 
respectiva unidade;
v – ordenar as despesas decorrentes do exercício das atribuições 
das respectivas unidades .
Parágrafo Único – Na ausência dos servidores mencionados no 
caput, os atos previstos neste artigo competirão ao Superinten-
dente ou respectivo superior imediato e, na falta deste, pelo Sub-
secretário ou Chefe de Gabinete responsável pela unidade, persis-
tindo a ausência, competirá ao Secretário Adjunto.
Art . 6º –Ficam delegadas ao Coordenador Especial da Cidade 
Administrativa, sem prejuízo das demais atribuições inerentes ao 
cargo, além do previsto no art. 2º, competências para:
I – assinar termos de doação, cessão, permissão e autorização 
de uso de bens móveis existentes dentro do complexo da Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves com entidades de 
direito público e privado;
II – responder pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
nº 17 .586 .070/0001-76, realizando os procedimentos necessários 
para encerramento das obrigações a ele associadas e a efetiva 
baixa cadastral .
Art. 7º –Ficam delegadas ao responsável por chefiar o Centro 
de Serviços Compartilhados, sem prejuízo das demais atribui-
ções inerentes ao cargo, além do previsto no art.2º, competências 
para:
I – assinar termos de doação, cessão, permissão e autorização de 
uso de bens móveis sob a responsabilidade do Centro de Serviços 
Compartilhados e alocada nos depósitos da bolsa de materiais e 
de veículos oficiais;
II – assinar os atos de ratificação de procedimentos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação realizada no âmbito da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão;
III – decidir acerca da viabilidade do atendimento de solicitação 
de órgão ou entidade para o processamento de licitação e contra-
tação considerada estratégica em seu âmbito de atuação, tendo em 
vista o volume de demandas em processamento e a relevância e 
criticidade do objeto frente às demais solicitações recebidas .
Art . 8º –Ficam delegadas ao servidor designado para dirigir a 
Superintendência Central de Compras Governamentais e ao ser-
vidor designado para dirigir a Diretoria de Logística e Aquisições 
da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, sem 
prejuízo das demais atribuições inerentes à respectiva unidade, 
competências para:
I – assinar edital de licitação e determinar a abertura de licitação;
II – adjudicar objeto de licitaçãosob sua responsabilidadeem caso 
de recurso hierárquico contra decisão do pregoeiro ou da comis-
são de licitação;
III – homologar resultado de procedimentos licitatórios sob sua 
responsabilidade .
Parágrafo Único – Na ausência dos servidores mencionados no 
caput, os atos previstos neste artigo competirão ao respectivo 
superior imediato .
Art . 9º – Deverá ser observado o princípio da segregação de fun-
ções, de modo que haja separação entre a autorização, a execução 
e o registro da atividade .
Art . 10 – Compete ao ordenador de Despesa:
I – em caso de afastamento, providenciar o autobloqueio de seus 
registros como ordenador de despesa no Sistema Integrado de 
Administração Financeira – SIAFI no período correspondente, 
bem como comunicar sua ausência à Diretoria de Contabilidade 
e Finanças;
II – verificar periodicamente os documentos pendentes de assina-
tura digital em sua responsabilidade, sob pena de responsabiliza-
ção sobre eventuais danos ao erário;
III – quando do desligamento da unidade, assinar todos os 
documentos pendentes de sua assinatura até a data do efetivo 
exercício .
Art . 11 – Fica revogada a resolução SEPLAG n .º 21, de 12 de 
março de 2018 .
Art . 12 –Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação .
Belo Horizonte, 1º de agosto de2019 .

otto Alexandre Levy reis

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
02 1256941 - 1

o SECrETárIo DE ESTADo DE PLANEJAMENTo E GES-
TÃO, usando da competência delegada no Decreto Nº 45.055 de 
10 de março de 2009 e nos termos do Decreto 47 .253 de 13 de 
setembro de 2017 e Deliberação CoF nº 04, de 15 de novem-
bro de 2017, autoriza, GuSTAvo HENrIQuE DE ANDrADE, 
MASP 752703/9, Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, EPPGG, NÍvEL III, GrAu D, a afastar-se inte-
gralmente, com ônus limitado, de suas atribuições, no período de 
02/09/2019 a 31/12/2020, para participar Mestrado em Master of 
Arts Political Science, oferecido pela Concordia university, Que-
bec/Canadá, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo, 
ficando vedado o pagamento de demais despesas vinculadas ao 
mesmo .

oTTo ALExANDrE LEvY rEIS
Secretário de Estado

SEPLAG
02 1256745 - 1

o SECrETárIo DE ESTADo DE PLANEJAMENTo E GES-
TÃO, usando da competência delegada no Decreto Nº 45.055 de 
10 de março de 2009 e nos termos do Decreto 47 .253 de 13 de 
setembro de 2017 e Deliberação CoF nº 04, de 15 de novembro 
de 2017, autoriza, MArIANY FrEITAS DE oLIvEIrA, MASP 
752923/3, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governa-
mental, EPPGG, NÍvEL I, GrAu H, a afastar-se integralmente, 
com ônus limitado, de suas atribuições, no período de 26/08/2019 
a 05/07/2021, para participar de Mestrado em Direito, Economia, 
Gestão menção Direito Internacional, oferecido pela universi-
dade de Grenoble Alpes, França, sem prejuízo dos vencimentos e 
vantagens do cargo, ficando vedado o pagamento de demais des-
pesas vinculadas ao mesmo .

oTTo ALExANDrE LEvY rEIS
Secretário de Estado

SEPLAG
02 1256735 - 1

A Subsecretária de Gestão de Pessoas, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art . 39 do Decreto nº 47 .337, 
de 12/01/2018, CoNCEDE Licença para Tratar de Interesses 
Particulares - LIP, nos termos do artigo 179, da Lei nº 869, de 
05/07/1952, artigos 10 e 12 do Decreto nº 28 .039, de 02/05/1988, 
e inciso Iv do artigo 1º da resolução nº 2 .321, de 04/07/1992 e 
Deliberação CCGPGF nº 02, de 03/09/2014, por 02 (dois) anos, 
à servidoraGISELLE NErES ALCÂNTArA, MASP 1365600-4, 
ocupante do cargo efetivo de Agente Governamental, Nível I, 
Grau C, lotado na Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais .

KÊNNYA KrEPPEL DIAS DuArTE
Subsecretária de Gestão de Pessoas

02 1256822 - 1

Superintendência Central de Perícia 
médica e Saúde ocupacional

Diretor: Carlos Tadeu villani Marques
CoMuNICAÇÃo : 2837/2019
rEGIoNAL : Sao Joao Del rei
Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei 
869/52, combinado com o Decreto 46 .061 de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 03ª SrE - Barbacena, 03342581 
Mariangela Alves do Nascimento – EEB – 3 - Piedade do rio 
Grande - 5 - 09/07/2019 A 13/07/2019 - 158 .I
34ª SrE - Sao Joao Del rei, 14693402 Silas de Lelis Silva Frei-
tas – PEB – 1 - Dores de Campos - 1 - 03/07/2019 A 03/07/2019 
- 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 13770508 Dirceu Lopes 
do Nascimento – ASP – 2 - Sao Joao Del rei - 1 - 17/07/2019 
A 17/07/2019 - 158 .I, 13803531 Tiago Jesus da Silva – ASP – 
1 - Sao Joao Del rei - 32 - 20/07/2019 A 20/08/2019 - 158 .I, 
13830468 renan Monteiro de oliveira Marques – ASP – 1 - Sao 
Joao Del rei - 7 - 15/07/2019 A 21/07/2019 - 158 .I, 13950969 
Maria Cristina de oliveira – ANEDS – 1 - Sao Joao Del rei - 
39 - 24/07/2019 A 31/08/2019 - 158 .I, 14479059 Aldair Jose de 
Almeida Junior – ASP – 1 - Sao Joao Del rei - 4 - 14/07/2019 
A 17/07/2019 - 158 .I, 14536585 Lucas de Paiva Alvim – ASP – 
1 - Sao Joao Del rei - 13 - 21/07/2019 A 02/08/2019 - 158 .I, 
14582571 Erika de Fatima Belisario roque – ASEDS – 1 - Sao 
Joao Del rei - 4 - 16/07/2019 A 19/07/2019 - 158 .I, 14582571 
Erika de Fatima Belisario roque – ASEDS – 1 - Sao Joao Del rei 
- 1 - 23/07/2019 A 23/07/2019 - 158 .I

Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei nº 
869/52, combinado com o Decreto nº 46 .061 de 10/10/2012, e/
ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da 
resolução SEPLAG nº 119/2013 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 03ª SrE - Barbacena, 03464278 
Juliana Machado de Carvalho Guimaraes – PEB – 2 - Sao vicente 
de Minas - 15 - 22/07/2019 A 05/08/2019 - , 06629745 Maria do 
Carmo Do Nascimento – PEB – 1 - Barroso - 15 - 17/06/2019 
A 01/07/2019 - , 10922581 Maria Aparecida da Silva Moreira – 
ASB – 2 - Barroso - 1 - 11/07/2019 A 11/07/2019 -
34ª SrE - Sao Joao Del rei, 09446667 Edna Paixao de Andrade 
– ASB – 2 - Lagoa Dourada - 5 - 09/07/2019 A 13/07/2019 - , 
12235263 Maria do Nascimento Grigoletto – ASB – 1 - Sao 
Joao Del rei - 3 - 24/07/2019 A 26/07/2019 - , 12753455 Flavia 
Luiza da Silva – ASB – 1 - Sao Joao Del rei - 2 - 16/07/2019 A 
17/07/2019 - , 13822697 Wingrid Pereira – PEB – 1 - Sao Joao 
Del rei - 1 - 01/07/2019 A 01/07/2019 - , 14136055 Gessica 
Aline Tavares – PEB – 1 - Lagoa Dourada - 3 - 09/07/2019 A 
11/07/2019 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 13195276 Katia Cristina 
Fachini rosa – – 1 - - 5 - 14/07/2019 A 18/07/2019 -

Fica retificado o afastamento do Trabalho por motivo de saúde 
concedido ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), de acordo 
com a resolução Seplag nº 119 de 27/12/2013 .
Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Retificação
Secretaria de Estado de Educacao 34ª SrE - Sao Joao Del rei, 
11944121 Alceia Aparecida de Lima – ASB – 1

CoMuNICAÇÃo : 2887/2019
rEGIoNAL : uba
Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei 
869/52, combinado com o Decreto 46 .061 de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
, 12217832 Pollyanna Costa Lages – – 0 - uba - 7 - 24/06/2019 
A 30/06/2019 - 158 .I

Secretaria de Estado de Educacao 38ª SrE - uba, 03669074 
Andrea Cristina Fagundes Moreira Doriguetto – EEB – 2 - uba - 
7 - 24/06/2019 A 30/06/2019 - 158 .I, 03669074 Andrea Cristina 
Fagundes Moreira Doriguetto – EEB – 2 - uba - 5 - 28/07/2019 A 
01/08/2019 - 158 .I, 05220215 Sandra Maria Lima – PEB – 5 - uba 
- 60 - 24/06/2019 A 22/08/2019 - 158 .II, 05220215 Sandra Maria 
Lima – EEB – 6 - uba - 60 - 24/06/2019 A 22/08/2019 - 158 .II, 
10975878 Heloisa da Cruz Ferreira – PEB – 3 - Sao Geraldo - 15 
- 24/06/2019 A 08/07/2019 - 158 .I, 11145505 Luciane Machado 
Bonisson – PEB – 3 - visconde do rio Branco - 5 - 25/06/2019 
A 29/06/2019 - 158 .I, 11390929 rafael Gravina de Barros – PEB 
– 2 - uba - 20 - 25/06/2019 A 14/07/2019 - 158 .I, 11687084 
viviane rocha Pereira – PEB – 3 - Tocantins - 2 - 24/06/2019 A 
25/06/2019 - 158 .I, 12217832 Pollyanna Costa Lages – PEB – 3 
- uba - 7 - 24/06/2019 A 30/06/2019 - 158 .I, 12867115 renato 
Junior Campos Marques – PEB – 2 - Sao Geraldo - 2 - 17/06/2019 
A 18/06/2019 - 158 .I, 12867115 renato Junior Campos Mar-
ques – PEB – 3 - Paula Candido - 2 - 17/06/2019 A 18/06/2019 - 
158 .I, 13334602 viviane da Silva Balduino – PEB – 2 - uba - 19 
- 24/06/2019 A 12/07/2019 - 158 .I

Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei nº 
869/52, combinado com o Decreto nº 46 .061 de 10/10/2012, e/
ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da 
resolução SEPLAG nº 119/2013 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 38ª SrE - uba, 09386640 Cir-
cea Helena de Freitas Estevao – PEB – 2 - uba - 15 - 25/06/2019 
A 09/07/2019 - , 11952579 Marlene Jorge do Nascimento Souza 
– ASB – 1 - uba - 3 - 24/06/2019 A 26/06/2019 - , 13441753 
Margareth da Consolacao Batista Goncalves – PEB – 1 - uba - 1 
- 19/06/2019 A 19/06/2019 - , 13441753 Margareth da Consola-
cao Batista Goncalves – PEB – 2 - Divinesia - 1 - 19/06/2019 A 
19/06/2019 -

Licenças concedidas, no interior e na sede, nos termos da Lei 
Complementar 138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º 
do Decreto 47 .000, de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 
869, de 05/07/1952 e no Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 38ª SrE - uba, 09450651 Eloisa 
Helena Brum Gomes – ASB – 1 - Tocantins - 180 - 22/06/2019 A 
18/12/2019 - , 11133055 Naara Silveira Machado – PEB – 1 - Sao 
Geraldo - 180 - 25/06/2019 A 21/12/2019 -

CoMuNICAÇÃo : 2989/2019
rEGIoNAL : Pocos de Caldas
Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei 
869/52, combinado com o Decreto 46 .061 de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Fazenda, 03868122 Helio ribeiro Franco 
– AFrE – 1 - Pocos de Caldas - 2 - 29/07/2019 A 30/07/2019 
- 158 .I

Secretaria de Estado de Educacao 31ª SrE - Pocos de Cal-
das, 03780343 Jaime Madeira – PEB – 1 - Nova resende - 21 
- 29/07/2019 A 18/08/2019 - 158 .I, 03780343 Jaime Madeira – 
PEB – 2 - Nova resende - 21 - 29/07/2019 A 18/08/2019 - 158 .I, 
08952228 Claudia Lucia de oliveira – PEB – 1 - Pocos de Caldas 
- 10 - 26/07/2019 A 04/08/2019 - 158 .I

Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei nº 
869/52, combinado com o Decreto nº 46 .061 de 10/10/2012, e/
ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da 
resolução SEPLAG nº 119/2013 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 31ª SrE - Pocos de Caldas, 
07152390 Luciana Scassiotti Massa – ATB – 3 - Pocos de Caldas 
- 4 - 30/07/2019 A 02/08/2019 - , 11960986 Maria Jose dos San-
tos – ASB – 1 - Muzambinho - 3 - 30/07/2019 A 01/08/2019 - , 
12707899 viviane Aparecida da rocha – PEB – 1 - Santa rita de 
Caldas - 5 - 29/07/2019 A 02/08/2019 - , 12707899 viviane Apa-
recida da rocha – PEB – 2 - Santa rita de Caldas - 5 - 29/07/2019 
A 02/08/2019 - , 12874533 Leticia Gabrielle de Carvalho Pereira 
– PEB – 1 - Caldas - 3 - 29/07/2019 A 31/07/2019 - , 14095244 
Silvana de Paula Carvalho – ASB – 1 - Andradas - 2 - 25/07/2019 
A 26/07/2019 - , 14403711 Monica Pontes Fernandes – ATB – 1 
- Andradas - 1 - 22/07/2019 A 22/07/2019 -

CoMuNICAÇÃo : 3002/2019
rEGIoNAL : Pouso Alegre
Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei 
869/52, combinado com o Decreto 46 .061 de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Fazenda, 07524259 Andre Caio Banzatto 
– GEFAZ – 1 - Extrema - 5 - 22/07/2019 A 26/07/2019 - 158 .I

Secretaria de Estado de Educacao 15ª SrE - Itajuba, 07065089 
Marlene Carvalho oliveira Costa – EEB – 2 - Sao Jose do Alegre 
- 15 - 11/07/2019 A 25/07/2019 - 158 .I, 07430697 Elenara Prado 
Leite Bosco – PEB – 1 - Itajuba - 30 - 29/07/2019 A 27/08/2019 
- 158 .I, 13953351 Cristiane Aparecida da Silva – PEB – 3 - Nater-
cia - 1 - 14/05/2019 A 14/05/2019 - 158 .I
32ª SrE - Pouso Alegre, 03597200 Maria Aparecida Frugoli 
Franco – ASE – 1 - Ipuiuna - 5 - 25/07/2019 A 29/07/2019 - 158 .I, 
03893278 Elizabeth Cabral Coutinho – PEB – 2 - Pouso Ale-
gre - 10 - 30/07/2019 A 08/08/2019 - 158 .I, 06463137 Amanda 
Mazzei vieira Borba – PEB – 3 - Bom repouso - 3 - 31/07/2019 
A 02/08/2019 - 158 .I, 07395346 regina Celia Silvestre – PEB 
– 3 - Pouso Alegre - 2 - 29/07/2019 A 30/07/2019 - 158 .I, 
07431190 Janice rezende de Sales Almeida – ATB – 2 - Cambui 
- 19 - 29/07/2019 A 16/08/2019 - 158 .I, 07450794 Ademir rai-
mundo de Souza – PEB – 1 - Pouso Alegre - 12 - 29/07/2019 A 
09/08/2019 - 158 .I, 07458219 Eliane rigotti Cassemiro – PEB – 
1 - Pouso Alegre - 4 - 29/07/2019 A 01/08/2019 - 158 .I, 08459877 
rosemary Guimaraes Garcia Martinelli – PEB – 4 - ouro Fino 
- 3 - 29/07/2019 A 31/07/2019 - 158 .I, 08485518 Eliane de oli-
veira – PEB – 1 - Pouso Alegre - 1 - 30/07/2019 A 30/07/2019 
- 158 .I, 08851602 Maria Lucia de Padua rodrigues – PEB – 1 
- Silvianopolis - 2 - 29/07/2019 A 30/07/2019 - 158 .I, 08851602 
Maria Lucia de Padua rodrigues – PEB – 3 - Pouso Alegre - 2 
- 29/07/2019 A 30/07/2019 - 158 .I, 08872525 rosangela de Cas-
tro – PEB – 1 - Bueno Brandao - 30 - 29/07/2019 A 27/08/2019 
- 158 .I, 09560145 rogeria Costa – PEB – 1 - Cachoeira de Minas 
- 60 - 31/07/2019 A 28/09/2019 - 158 .I, 09675471 Heloisa Helena 
Monteiro Siqueira – PEB – 3 - ouro Fino - 3 - 10/07/2019 A 
12/07/2019 - 158 .I, 10160752 Carlos Alberto Ferreira – PEB – 
1 - Santa rita do Sapucai - 1 - 29/07/2019 A 29/07/2019 - 158 .I, 
10946382 Juracymara Assis venancio Ansani – PEB – 3 - Pouso 
Alegre - 1 - 29/07/2019 A 29/07/2019 - 158 .I, 10989259 rosana 
Claudia de Souza Ferreira – PEB – 3 - Santa rita do Sapucai - 2 - 
06/06/2019 A 07/06/2019 - 158 .I, 11479276 Clarissa Silva Serpa 
Aquiles – TDE – 1 - Pouso Alegre - 1 - 30/07/2019 A 30/07/2019 
- 158 .I, 12521522 valdirene Aparecida Silveira – PEB – 3 - Bueno 
Brandao - 4 - 30/07/2019 A 02/08/2019 - 158 .I, 12678611 Fer-
nanda Maria riciati – EEB – 2 - Bueno Brandao - 10 - 29/07/2019 
A 07/08/2019 - 158 .I, 13437421 Silmara Nogueira ramos – 
PEB – 1 - Pouso Alegre - 60 - 30/07/2019 A 27/09/2019 - 158 .I, 
14072698 Maria Jose Almeida Marques – PEB – 2 - Pouso Alegre 
- 2 - 29/07/2019 A 30/07/2019 - 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 12049201 rogerio Fer-
nando Gomes da Silva – ASP – 3 - Pouso Alegre - 6 - 31/07/2019 
A 05/08/2019 - 158 .I

Fica sem efeito a publicação de licença para tratamento de saúde 
do(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), por ter sido publicada 
indevidamente .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade publicação
Secretaria de Estado de Educacao 15ª SrE - Itajuba, 13953351 
Cristiane Aparecida da Silva – PEB – 2 - Conceicao da Pedra - 1,
14 .05 .2019,14 .05 .2019,1954/2019,MG 25 .05 .2019

Fica retificada a licença para tratamento de saúde concedida ao(s) 
servidor(es) abaixo relacionado(s), de acordo com o Decreto 
46 .061 de 10/10/2012 .
Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Retificação
Secretaria de Estado de Educacao 32ª SrE - Pouso Ale-
gre, 12554085 Luzia Trindade Loiola – ATB – 3 - onde se 
Lê: 0,19.06.2019,LIC NEGADA,0,19.06.2019,2800/2019,M
G 18 .07 .2019 - Leia-se: 1,19 .06 .2019,19 .06 .2019,LIC CoNC . 
ArT .158 I,1,19 .06 .2019,19 .

Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei nº 
869/52, combinado com o Decreto nº 46 .061 de 10/10/2012, e/
ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da 
resolução SEPLAG nº 119/2013 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
, 12738134 roselha Maura Pereira – – 0 - Pouso Alegre - 15 - 
26/06/2019 A 10/07/2019 -

Secretaria de Estado de Educacao 15ª SrE - Itajuba, 11884707 
Cecilia Meireles de Sa – PEB – 1 - Itajuba - 4 - 04/06/2019 A 
07/06/2019 - , 11884707 Cecilia Meireles de Sa – PEB – 2 - Ita-
juba - 4 - 04/06/2019 A 07/06/2019 - , 12580148 Benedito Pereira 
da Silva – ASB – 1 - Conceicao dos ouros - 3 - 16/07/2019 A 
18/07/2019 - , 12834487 vanessa Santos Prado – ASB – 1 - 
Itajuba - 15 - 15/07/2019 A 29/07/2019 - , 12889770 Cleonice 
Aparecida ribeiro Ferreira – ASB – 1 - Conceicao dos ouros - 
3 - 31/07/2019 A 02/08/2019 - , 13822465 Camilla rodrigues 
Pantaleao Moraes – PEB – 2 - Paraisopolis - 1 - 19/06/2019 A 
19/06/2019 - , 13822465 Camilla rodrigues Pantaleao Moraes – 
PEB – 2 - Paraisopolis - 3 - 26/06/2019 A 28/06/2019 - , 13974050 
Luis Carlos Marcelino – ASB – 1 - Itajuba - 1 - 26/07/2019 A 
26/07/2019 - , 14103519 Ariadne Maria Flauzino vilas Boas – 
PEB – 1 - Maria da Fe - 2 - 26/07/2019 A 27/07/2019 - , 14103519 
Ariadne Maria Flauzino vilas Boas – PEB – 2 - Itajuba - 2 - 
26/07/2019 A 27/07/2019 - , 14143754 Joao Paulo Mauricio – 
PEB – 1 - Itajuba - 1 - 25/07/2019 A 25/07/2019 - , 14143754 
Joao Paulo Mauricio – PEB – 2 - Itajuba - 1 - 25/07/2019 A 
25/07/2019 -
32ª SrE - Pouso Alegre, 07393085 Iraci Maria da Silva – 
ASB – 2 - Bom repouso - 15 - 30/07/2019 A 13/08/2019 - , 
08785818 Lucinda Marques da Silva – PEB – 2 - Bom repouso 
- 5 - 29/07/2019 A 02/08/2019 - , 10804235 Anna Maria Mar-
tins – ASB – 1 - Espirito Santo do Dourado - 1 - 25/06/2019 A 
25/06/2019 - , 10967198 rosemeire Pereira da Fraga Ferreira 
– PEB – 2 - Pouso Alegre - 5 - 29/07/2019 A 02/08/2019 - , 
11020146 Leidiane Lopes rosa – PEB – 1 - Pouso Alegre - 1 - 
30/07/2019 A 30/07/2019 - , 11145497 Maria Clara Pereira – PEB 
– 2 - Bueno Brandao - 7 - 30/07/2019 A 05/08/2019 - , 12375143 
Fernanda Coutinho de rezende – PEB – 1 - Borda da Mata - 1 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201908022041440122.
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RESOLUÇÃO  N.º 3720-CG,  DE 09 DE JUNHO DE  2003.

Dispõe sobre a formalização dos processos de
dispensa e de inexigibilidade de licitação e o
retardamento na execução de obras e serviços
contratados e define as formalidades a serem
observadas pelas Unidades em tais procedimentos.

O CORONEL PM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, inciso
VI, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 18.445, de 15 de abril de 1977 (R-100),
e o disposto no Decreto n.º 43.320, de 08 de maio de 2003, e considerando que:

- a Lei federal n.º 8.666, de 21Jun93, estabeleceu as hipóteses de dispensa de
licitação, previstas nos §§ 2º e 4º, do art. 17, e nos incisos III a XXIV, do art. 24, de
reconhecimento de inexigibilidade de licitação, previstas no caput e incisos I a III, do
art. 25, e de eventual retardamento, previsto no final do § 2º do art. 8º;

- a mencionada Lei federal, em seu art. 26, determina o fluxo decisório a ser
seguido, nas situações de dispensa, inexigibilidade e retardamento, para ratificação e
posterior publicação, como condição de eficácia do ato;

RESOLVE:

Art. 1º O reconhecimento das situações de dispensa e de inexigibilidade de
licitação e a autorização de eventual retardamento na execução de obras ou serviços
contratados é atribuição dos Gestores de Projetos e Atividades no âmbito da Polícia
Militar.

§ 1º Os processos de dispensa de licitação previstos no art. 24, incisos III a
XXIV, e, os processos de inexigibilidade de licitação previstos no art. 25, caput, e
incisos I a III, todos da Lei federal n.º 8.666/93, antes da assinatura e execução do
respectivo contrato, serão encaminhados ao Comandate-Geral, por intermédio da Sexta
Seção do Estado-Maior, para os fins de ratificação do ato que concedeu a dispensa ou
reconheceu a hipótese de inexigibilidade de licitação.

§ 2º  Os atos previstos no caput deste artigo, serão comunicados, no prazo de 3
(três) dias ao Comandante-Geral, para ratificação e publicação do ato no “Minas
Gerais”, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prescrições contidas no art. 26 da Lei
federal n.º 8.666, de 21Jun93, e suas posteriores modificações.

Art. 2º As propostas dos atos, a que se refere o artigo anterior, serão dirigidas
aos respectivos Gestores de Projeto e Atividade, que examinarão o mérito,
considerando, inclusive, a possibilidade de realizar-se a licitação com abrangência a
outra localidade ou a outros Estados da Federação.
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Art. 3º Os processos de dispensa, de inexigibilidade e de retardamento,
apresentados pelas Unidades Executoras (UE), serão revestidos do caráter formal,
devendo conter, conforme cada caso, os seguintes elementos instrutivos:

I - capa devidamente autuada, número de ordem do processo em série anual,
o designativo da UE interessada no objeto, nome do contratado e descrição do objeto
do contrato;

II - pedido regular assinado pelo Ordenador de Despesas, ao Gestor,
expondo a descrição do objeto e o seu valor;

III - certidão e/ou declaração do Ordenador de Despesa de que existe
disponibilidade orçamentária e financeira para a execução do objeto contratado, bem
como da indicação da dotação orçamentária;

IV - documento contendo os elementos necessários à caracterização da
hipótese da dispensa ou da inexigibilidade de licitação, com a fundamentação da razão
de escolha do fornecedor ou executante ou a justificativa do preço cobrado;

V - documentação que comprove a insuficiência financeira de recursos ou
razão de ordem técnica que impece a execução total da obra ou serviço contratado,
quando se tratar de retardamento (§ 2º, do art. 8º, da Lei federal 8.666/93). Nestas
situações, deve haver comprovação dos fatos, por meios dos projetos básico e
executivo, do parecer prévio e conclusivo do setor técinico-jurídico e de despacho
motivado, com comunicação ao Comandante-Geral, no prazo de 3 (três) dias, para
ratificação e publicação do ato no “Minas Gerais”, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 26
da Lei 8.666/93);

VI - proposta do fornecedor ou executante, contendo prazo para a execução
do contrato, descrição detalhada do objeto e preço cobrado e discriminação do valor
total mensal e anual, quando houver, do bem adquirido ou da execução do serviço;

VII - pesquisa de mercado (art. 10, inciso V, da Lei nº 8.429/92, e § 2º do art.
25 da Lei nº 8.666/93);

VIII - cópia do instrumento convocatório, cópia da ata da CPL e a respectiva
justificativa, quando a dispensa fundamentar-se no inciso V, do art. 24, da Lei federal
n.º 8.666/93;

IX - Parecer Técnico-Jurídico prévio, emitido pela assessoria que atende a
UE, nos termos do art. 38, da Lei federal n.º 8.666/93;

X - Parecer Técnico emitido por setor específico da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG), contendo avaliação, quando se tratar de locação de
imóvel;

XI - autorização prévia do setor específico do Exército Brasileiro, nos casos
de aquisição de produtos controlados, conforme preceitua o seu Regulamento (R-105);

XII - documentos de habilitação, previstos nos arts. 28 a 31 da Lei federal n.º
8.666/93, de acordo com cada caso;
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XIII - “Curriculum vitae” e outros documentos que comprovem a habilitação e
a capacidade de profissional especializado e a singularidade de que trata a lei, quando
a inexigibilidade fundar-se no inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93;

XIV - minuta do Termo de Contrato, incluindo a respectiva proposta (art. 54, §
2º), na hipótese de ser obrigatório (art. 62);

XV - numeração e rubrica em todas as folhas do processo, iniciando pela
capa;

XVI - ofício com exposição de motivos do Gestor ao Comandante-Geral,
encaminhando o processo e o respectivo ato, que irá ratificá-lo;

XVII - Ato de ratificação (art. 26 da Lei 8.666/93), emitido pelo Comandante-
Geral, sendo o extrato da publicação juntado posteriormente ao processo.

Art. 4º Os casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação e, também, os de
retardamento na execução de obra ou serviço contratado, constituirão procedimento
administrativo e deverão observar o seguinte fluxo:

I - o processo será montado na UE de origem, com a reunião dos
documentos descritos no artigo anterior, ordenados cronologicamente, devidamente
protocolado, numerado e autuado, conforme modelo de capa frontal, constante do
“Anexo Único” a esta Resolução;

II - os demais documentos que forem sendo produzidos, inclusive pelo
Gestor e Estado Maior (EMPM), serão igualmente reunidos no processo, em ordem
cronológica;

III - o Gestor, por intermédio da sua Assessoria Técnico-Jurídica, ficará
incumbido de avaliar os aspectos de legalidade apontados pela UE, preparando-se, a
seguir, o respectivo documento que constituirá o ato formal a ser assinado pelo
respectivo Diretor e que será publicado em BGPM, após a ratificação pelo
Comandante-Geral;

IV - o processo será finalizado com a respectiva ratificação do ato pelo
Comandante-Geral, conforme exigência contida no art. 26, da Lei federal n.º 8.666/93
e delegação de poderes contida no Decreto estadual n.º 43.320, de 08 de maio de 2003;

V - efetivada a ratificação do ato, o EMPM, por intermédio da PM6, juntará
ao respectivo processo os documentos dela decorrentes, inclusive cópia do seu extrato
publicado no “Minas Gerais” e remeterá o processo à UE de origem;

VI - recebido o processo finalizado, a UE, nos casos de ratificação do ato,
adotará as medidas subsequentes para a execução da despesa, juntando-se ao processo
uma via do respectivo contrato, ou documento equivalente, e remetê-lo-á ao Tribunal
de Contas do Estado, via DF, em cumprimento ao disposto na Instrução nº 03, de
11Mai94, daquele órgão; e, no caso de invalidação do ato, arquivará o processo.

§ 1º O Ordenador de Despesas será o responsável pelo enquadramento do fato
nos fundamentos legais que o tornem válido, bem como pela demonstração de sua
finalidade e da respectiva motivação;
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§ 2º A despesa decorrente de atos de dispensa ou de inexigibilidade de
licitação, somente será comprometida e o retardamento praticado, após a ratificação
final do ato, pelo Comandante-Geral, o que será formalmente comunicado à UE pelo
EMPM/PM6;

§ 3º Recebido o processo, o Gestor terá o prazo máximo de 3 (três) dias úteis
para examiná-lo e remetê-lo ao EMPM/PM6, com no mínimo 10 (dez) dias de
antecedência à data pretendida para aquisição do material e/ou contratação do serviço,
para apreciação e decisão pelo Comandante-Geral, ressalvados os casos excepcionais
de urgência ou emergência, devidamente motivados na forma da lei.

§ 4º Recebido o processo, o EMPM/PM6 fará as análises técnicas que se
fizerem necessárias, expedindo-se o competente parecer, e preparará o ato de
ratificação ou de não-ratificação, conforme for o caso, para assinatura pelo
Comandante-Geral e publicação do no “Minas Gerais”, no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 5º As situações excepcionais serão expostas de forma clara e objetiva, com
fundamentação de motivos, assinadas pelo Ordenador de Despesas, para que seja
submetida às análises técnica e jurídica dos Gestores e do Comandante-Geral, por
intermédio do EMPM/PM6.

Art. 6º O Diretor de Finanças, como auditoria setorial, e os Gestores, na
respectiva área de atuação, baixarão as instruções necessárias ao fiel cumprimento
desta Resolução.

Art. 7º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução n.º
3206, de 12 de setembro de 1995.

QCG em Belo Horizonte, 09 de  junho de 2003.

(a) ÁLVARO ANTÔNIO NICOLAU, CEL PM
COMANDANTE-GERAL
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ANEXO ÚNICO (Capa Frontal) À RESOLUÇÃO N.º 3720-CG, DE 09 DE JUNHO DE 2003.

                                              _______________________
                                             U E

PROCESSO N.º ________/2____

    HIPÓTESE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º ______/_____ - Gestor

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º ________/_____ - Gestor

RETARDAMENTO (CONTRATO N.º ________/_____  - UE

     OBJETO: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

      BENEFICIÁRIO (S): __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

     VALOR TOTAL: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

     ENQUADRAMENTO LEGAL: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

     DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ________________________________________________________

     VIGÊNCIA: __________________________________________________________________________

_________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS
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PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Falta de máscaras e respiradores traz tensão aos hospitais espanhóis
Em “estado de alarme”, Governo da Espanha busca fontes alternativas de suprimento, num momento de
desabastecimento mundial de material sanitário devido ao coronavírus

ELENA G. SEVILLANO

Madri - 13 MAR 2020 - 13:49BRT

MAIS INFORMAÇÕES

Coronavírus

provoca apagão

mundial no

esporte

Comportamento

Funcionária na entrada do centro de Saúde Estrecho de Corea, em Madri. VICTOR SAINZ

“Nos hospitais com um volume grande de pacientes, estamos perto do desabastecimento.” Quem diz isso,

pedindo anonimato, é o chefe de serviço num grande hospital de Madri, a região mais atingida da Espanha

pelo coronavírus (Covid-19). O Governo espanhol decretou “estado de alarme” nesta-sexta-feira por 15 dias

para conter a propagação da pandemia.

Centros de saúde já começam a racionar os equipamentos de proteção individual (EPI), dada a previsão de

que máscaras, luvas e batas podem se esgotar em questão de dias no país. “Os respiradores são um

problema também”, relata essa fonte. Os chefes de UTIs estão se preparando para ver suas instalações

sobrecarregadas, com a necessidade de ocupar outras áreas hospitalares onde houver leitos, mas não há
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respiradores para tratar os pacientes afetados por coronavírus, que não conseguem respirar por conta

própria quando seu quadro se agrava. “É um problema de Madri, da Espanha e do resto do mundo: há falta

de estoque”, acrescenta.

Num momento em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que a Europa se tornou o

epicentro da pandemia de Covid-19, com mais casos e mortes registrados do que o resto do mundo

combinado, não é uma questão de dinheiro nem de falta de vontade de resolver o problema de

abastecimento. É que não há de quem comprar. Já não são os hospitais nem os governos regionais tentando

se abastecer. A gestão está diretamente a cargo do Ministério da Saúde, através da Ingesa, órgão público

que administra o atendimento sanitário nos encraves de Ceuta e Melilla e que se encarrega também de

adquirir medicamentos e produtos sanitários de forma centralizada. Dada a pressão das comunidades

autônomas – o Governo regional de Madri escreveu uma carta ao ministro Salvador Illa alertando para uma

situação “muito grave” de falta de material – o Ministério da Saúde iniciou nesta quarta-feira a distribuição

de 410.000 máscaras, 310.000 delas para a Comunidade de Madri, a região mais afetada da Espanha, e anunciou que há

outras 500.000 a caminho. Fontes do Ministério da Saúde dizem que “não haverá desabastecimento porque todas as

compras necessárias serão feitas”.

Uma das maiores distribuidoras de material afirma estar há dias em contato com o ministério para buscar soluções.

“Pediram-nos para deixar a indústria de lado, e assim fizemos”, informa uma fonte da empresa. Ela se refere aos

equipamentos protetores usados em indústrias químicas ou automobilísticas, por exemplo. O Ministério da Saúde solicitou

que todo o estoque seja destinado a hospitais e postos de saúde. Para isso, os especialistas que estão coordenando a crise

analisam como transformar esses EPIs em produtos sanitários aprovados nos controles e aptos para uso profissional em

hospitais. Cogitou-se também, indicam as fontes consultadas, redistribuir EPIs das áreas mais poupadas para as mais

afetadas.

Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, alertou na quarta-feira que “o risco

de desabastecimento poderia ser iminente nos próximos dois ou três dias”. Acrescentou que os envios às regiões “vão

solucionar o problema durante um período, alguns dias, uma semana ou 15 dias”, mas que é preciso continuar procurando

material. “Em nível global, a produção está limitada, e todos os países estão se aprovisionando”, disse.

Bruxelas teve que dar um toque de atenção a sócios europeus como a Alemanha e a França, que há alguns dias anunciaram a

proibição da exportação de material sanitário. Ali produz, por exemplo, a Dräger, um dos três principais fabricantes dos

respiradores usados nos hospitais espanhóis, junto com a Philips e a Hamilton, empresas que não quiseram se pronunciar

sobre a situação – uma delas sugeriu à reportagem que procurasse a entidade empresarial do setor de tecnologia sanitária, a

Fenin, que se recusou atender o EL PAÍS. Um porta-voz da Dräger afirmou que “a Espanha está vivendo uma situação de

emergência médica e a demanda por este tipo de equipamento por parte dos hospitais aumentou, como é lógico”. Ele

acrescentou que a empresa “está fazendo um esforço extra, tanto material como humano, para pôr sua tecnologia à

disposição dos pacientes no menor tempo possível”. A Dräger ampliou as linhas de produção para dar resposta à demanda,

acrescenta.

Como alertaram as próprias comunidades afetadas, as zonas de maior demanda são atualmente a Comunidade de Madri (no

centro do país), o País Basco e La Rioja (ambas no norte da Espanha), segundo o porta-voz da empresa, porque são as zonas

onde mais casos do coronavírus estão sendo diagnosticados. “A situação está sendo analisada diariamente para poder prover

nosso país de equipamentos no menor tempo possível”, afirmou Simón.

As autoridades alemãs disseram há uma semana que as exceções à ordem de não exportar só seriam possíveis sob condições

rigorosas e no contexto de “esforços internacionais de socorro coordenado”. Mas na terça-feira o ministro alemão da Saúde,

Jens Spahn, fez um relativo recuo e indicou que as restrições à exportação “não significam que as vendas ao exterior não

sejam possíveis”. Spahn explicou que se trata de evitar que o material sanitário acabe destinado simplesmente a quem pagar

mais. “Claro que queremos ajudar nossos vizinhos europeus e nossos sócios com suprimentos. Estamos preparados para

implementar um procedimento no fim de semana que nos permitirá tomar decisões para que os caminhões cheguem ao seu

destino”, informou o titular da pasta em uma entrevista coletiva ao lado da chanceler (primeira-ministra) Angela Merkel.
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Entre uma declaração e outra havia a irritação de Bruxelas e os atritos diplomáticos com a vizinha Suíça, um país que depende

em boa medida dos suprimentos alemães, conforme publicou o jornal Neuen Zürcher Zeitung. A cúpula do Conselho Europeu

na terça-feira encarregou à Comissão Europeia (Poder Executivo da UE) que vele especialmente pelo respeito às normas de

mercado interno. Uma forma de dar um toque à Alemanha e à França pelas restrições impostas à venda de máscaras e

respiradores.

A Itália, o país europeu em situação mais grave (mais de 15.000 positivos e 1.016 mortos), pediu a ativação do mecanismo de

proteção civil da União Europeia para conseguir suprimentos de EPIs. Seu Governo não esconde as críticas a Bruxelas.

“Infelizmente, nenhum país europeu respondeu ao apelo da Comissão”, queixa-se o representante italiano na UE, Maurizio

Massari, numa carta publicada no site Politico. “Só a China respondeu bilateralmente. Certamente não é um bom sinal de

solidariedade europeia”, acrescenta. “Hoje é a Itália, amanhã pode ser qualquer outro que necessite de ajuda.”

A China se ofereceu a vender à Itália 1.000 respiradores, dois milhões de máscaras, 20.000 trajes de proteção e 50.000

espátulas usadas na coleta dos exames do coronavírus. Também a Espanha poderia pedir ajuda à China, a julgar pelo que

disse Simón: “Sabemos que todo o aumento de produção dos equipamentos de proteção feito na China já não é necessário

por lá e estará disponível provavelmente nos próximos dias para o resto do mundo”. O porta-voz acrescentou que, com “a

demanda exagerada por parte de todos os países”, a Espanha terá que “administrar com cuidado a parte que nos cabe”.

Com informação de Bernardo de Miguel (Bruxelas) e Ana Carbajosa (Berlim)
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SEM INSUMOS

Médicos reclamam da falta de luvas e
máscaras nas unidades de saúde de Cuiabá
Prefeitura afirma que já fez aquisição de material e que situação deve ser normalizada em breve.

Da redação

(Foto: Assessoria/PMC)

 

Há algumas semanas, médicos e enfermeiros vêm

enfrentado problemas com falta de insumos em todas as

unidades básicas de saúde de Cuiabá. Com o aumento da

demanda, já faltam máscaras e luvas para o atendimento

dos pacientes, o que expõe os profissionais a riscos

maiores de contaminação pelo novo coronavírus.  A

denúncia é do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso

(Sindimed), que aponta que além de luvas e máscaras,

também há falta de capote de pano para a proteção dos

profissionais de saúde. Também já há denúncias de falta de

materiais de limpeza em policlínicas e postos de saúde.

 

A expectativa é que a situação melhore a partir desta sexta-

feira (20). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Prefeitura de Cuiabá já realizou a compra destes Equipamentos de

Proteção Individual (EPI) e os caminhões com as máscaras e as luvas já estão a caminho da capital. 

 

“Diante da situação atípica que, em cenário mundial, existe uma crescente demanda por Equipamento de Proteção Individual (EPI) e,

por isso, nas últimas semanas o consumo destes materiais foi maior do que o habitual. Entretanto, o município já realizou a aquisição

de novos EPIs. A Secretaria Municipal de Saúde irá criar um fluxo de entrega, para evitar desperdício”, afirmou a SMS em nota à
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COMENTAR

imprensa. 

 

Nas farmácias

 

O aumento da demanda por máscaras e álcool gel fez com os produtos desaparecessem das prateleiras das farmácias de Cuiabá. A

Rede Minas Farma, que possui três lojas na capital, está sem estoque há mais de uma semana. Assim como ela, quase todas as redes

e farmácias estão sem expectativa de quando terão os estoques destes produtos restabelecidos.      

 

Os clientes se queixam de que os lugares que ainda têm estoque estão comercializando os produtos a preços abusivos. Por esse

motivo, o Procon-MT está com equipes de fiscalização nas ruas (https://www.pnbonline.com.br/geral/procon-mt-notifica-

estabelecimentos-por-prea-os-abusivos-de-ma-scaras-e-a-lcool-gel/64321) e têm notificado estabelecimentos que aumentaram

significativamente os preços de máscaras e álcool gel.

COMENTÁRIOS

CONFIRA TAMBÉM

COVID-19

(https://www.pnbonline.com.br/geral/sobe-para-73-o-na-mero-de-casos-suspeitos-de-coronava-rus-em-mt/64435)

Sobe para 73 o número de casos suspeitos de coronavírus em MT
(https://www.pnbonline.com.br/geral/sobe-para-73-o-na-mero-de-casos-suspeitos-de-coronava-rus-em-mt/64435)

PANDEMIA

(https://www.pnbonline.com.br/geral/sistema-de-saa-de-pode-entrar-em-colapso-em-abril-diz-ministro/64430)

Sistema de saúde pode entrar em colapso em abril, diz ministro
(https://www.pnbonline.com.br/geral/sistema-de-saa-de-pode-entrar-em-colapso-em-abril-diz-ministro/64430)
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IMPOSTO

(https://www.pnbonline.com.br/geral/governo-suspende-pagamento-de-ipva-nos-meses-de-mara-o-e-abril/64428)

Governo suspende pagamento de IPVA nos meses de março e abril
(https://www.pnbonline.com.br/geral/governo-suspende-pagamento-de-ipva-nos-meses-de-mara-o-e-abril/64428)

CORONAVÍRUS

(https://www.pnbonline.com.br/geral/com-a-pandemia-saiba-o-que-fecha-e-o-que-abre-em-cuiaba/64425)

Com a pandemia, saiba o que fecha e o que abre em Cuiabá
(https://www.pnbonline.com.br/geral/com-a-pandemia-saiba-o-que-fecha-e-o-que-abre-em-cuiaba/64425)

PANDEMIA

(https://www.pnbonline.com.br/geral/hospital-santa-rosa-tem-38-casos-suspeitos-e-2-con�rmados-de-coronava-rus/64423)

Hospital Santa Rosa tem 38 casos suspeitos e 2 con�rmados de coronavírus
(https://www.pnbonline.com.br/geral/hospital-santa-rosa-tem-38-casos-suspeitos-e-2-con�rmados-de-coronava-rus/64423)

PANDEMIA

(https://www.pnbonline.com.br/geral/gol-oferece-passagens-gratuitas-para-pro�ssionais-de-saa-de/64419)

Gol oferece passagens gratuitas para pro�ssionais de saúde
(https://www.pnbonline.com.br/geral/gol-oferece-passagens-gratuitas-para-pro�ssionais-de-saa-de/64419)

NOVAS DETERMINAÇÕES
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(https://www.pnbonline.com.br/geral/governo-determina-que-coma-rcio-deve-controlar-acesso-de-clientes/64417)

Governo determina que comércio deve controlar acesso de clientes
(https://www.pnbonline.com.br/geral/governo-determina-que-coma-rcio-deve-controlar-acesso-de-clientes/64417)

PANDEMIA

(https://www.pnbonline.com.br/geral/contran-amplia-prazo-para-renovaa-a-o-da-cnh-por-causa-de-pandemia/64410)

Contran amplia prazo para renovação da CNH por causa de pandemia
(https://www.pnbonline.com.br/geral/contran-amplia-prazo-para-renovaa-a-o-da-cnh-por-causa-de-pandemia/64410)

SORTUDOS

(https://www.pnbonline.com.br/geral/nota-mt-sorteia-r-250-mil-em-pra-mios-con�ra-ganhadores/64407)

Nota MT sorteia R$ 250 mil em prêmios; con�ra ganhadores
(https://www.pnbonline.com.br/geral/nota-mt-sorteia-r-250-mil-em-pra-mios-con�ra-ganhadores/64407)

SAÚDE

(https://www.pnbonline.com.br/geral/campanha-nacional-de-vacinaa-a-o-contra-in�uenza-comea-a-segunda-feira/64405)

Campanha Nacional de Vacinação contra In�uenza começa segunda-feira
(https://www.pnbonline.com.br/geral/campanha-nacional-de-vacinaa-a-o-contra-in�uenza-comea-a-segunda-feira/64405)

EXCLUSIVO

(https://www.pnbonline.com.br/geral/presidente-da-�emt-cobra-responsabilidade-de-deputados/64404)

Presidente da Fiemt cobra responsabilidade de deputados
(https://www.pnbonline.com.br/geral/presidente-da-�emt-cobra-responsabilidade-de-deputados/64404)
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PREVENÇÂO COVID 19

(https://www.pnbonline.com.br/geral/decreto-da-prefeitura-de-vg-preva-prisa-o-em-caso-de-aglomeraa-a-o-de-pessoas/64403)

Decreto da prefeitura de VG prevê prisão em caso de aglomeração de pessoas
(https://www.pnbonline.com.br/geral/decreto-da-prefeitura-de-vg-preva-prisa-o-em-caso-de-aglomeraa-a-o-de-pessoas/64403)

Energisa Av TorresEnergisa Av Torres

()
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O MP protege Emanuel? Até quando?
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Quando um país tem motivo para se orgulhar de seu presidente
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MAIS LIDAS

1. Cuiabá libera jogadores dos treinos em função do coronavírus

(https://www.pnbonline.com.br/esportes/cuiaba-libera-jogadores-dos-treinos-em-funa-a-o-do-coronava-rus/64379)

2. Neri Geller alerta para segurança alimentar no país

(https://www.pnbonline.com.br/politica/neri-geller-alerta-para-segurana-a-alimentar-no-paa-s/64431)

3. Com a pandemia, saiba o que fecha e o que abre em Cuiabá

(https://www.pnbonline.com.br/geral/com-a-pandemia-saiba-o-que-fecha-e-o-que-abre-em-cuiaba/64425)

4. Sistema de saúde pode entrar em colapso em abril, diz ministro

(https://www.pnbonline.com.br/geral/sistema-de-saa-de-pode-entrar-em-colapso-em-abril-diz-ministro/64430)

5. Sobe para 73 o número de casos suspeitos de coronavírus em MT

(https://www.pnbonline.com.br/geral/sobe-para-73-o-na-mero-de-casos-suspeitos-de-coronava-rus-em-mt/64435)
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PARTILHAR

Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal com falta de máscaras
e luvas

A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) alertou hoje, dia 20 de março, para a sua necessidade
urgente de luvas e máscaras, de modo a continuar a garantir a sua atividade assistencial de forma segura para
utentes e pro�ssionais de saúde.
 

“Apesar de termos reduzido signi�cativamente o número de visitas presenciais, é necessário apoiar todos os dias pessoas que nos

chegam com situações de urgência. Não conseguimos adquirir máscaras e luvas. O nosso stock está a acabar! Para que estas

pessoas não tenham de ir para serviços de urgência, precisamos de ajuda!”, alerta o Dr. José Manuel Boavida, presidente da APDP.

A APDP tem disponibilidade para fazer a recolha deste material em qualquer local do país ou pode recebê-lo na sua sede (Rua

Rodrigo da Fonseca, 1, 1250-189 Lisboa), com hora marcada. Caso tenha a possibilidade de fazer uma doação deste tipo de

material, contacte a associação através do email gabinete.cidadao@apdp.pt (mailto:gabinete.cidadao@apdp.pt)

 

(https://pub3.motioncreator.net/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=1190__zoneid=12__cb=4e86a93288__oadest=http%3A%2F%2Fcursotecnologiasdesaude.newsmuseum.pt%2F)
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Covid-19: sem equipamentos, servidores
usam touca como máscaras em hospitais no
AC
Secretaria de Saúde do Acre diz que problema já foi sanado. Já o Coren-AC afirma
que os profissionais ainda seguem sem alguns EPIs para atender pacientes com
sintomas de Covid-19.

Por Lidson Almeida, Jornal do Acre 2ª Edição — Rio Branco

19/03/2020 11h12 · Atualizado 
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Para não �car sem máscaras, pro�ssionais estão improvisando equipamentos em unidades do Acre — Foto:
Reprodução/Rede Amazônica Acre

Falta de gorro, máscaras, aventais e até luvas adequadas para atender pacientes

com sintomas do novo coronavírus. Esses são alguns dos Equipamentos de

Proteção Individual (EPIs) que os profissionais de saúde do Acre estão sem acesso

em algumas unidades. O Jornal do Acre 2ª Edição mostrou imagens de profissionais

da saúde improvisando alguns dos equipamentos de proteção.

A denúncia foi feita aos Conselhos Regional e Federal de Enfermagem e conferida

pelos conselheiros. A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) diz que o problema já foi

sanado. Já o Coren-AC afirma que os profissionais ainda seguem sem alguns EPIs

para atender pacientes com sintomas de Covid-19.

A Sesacre explicou que houve uma necessidade de adquirir mais kits para coletas na

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, que é a referência para

o tratamento do novo coronavírus no estado, mas que o problema já foi sanado. A

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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Sesacre garantiu também que não há falta de material e, para reforçar a aquisição

de mais insumos, o Ministério da Saúde liberou um R$ 1,7 milhão para o estado.

O mundo vive uma pandemia de Covid-19, declarada desde a quarta-feira (11) pela

Organização Mundial de Saúde (OMS). O Acre tem três casos confirmados da

doença e aguarda a contraprova dos exames, que foram enviados ao Instituto

Evandro Chagas, em Belém. Outros 55 casos suspeitos são investigados pelo

Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

O Brasil contabiliza mais de 500 infectados pela doença, em 20 estados e o Distrito

Federal, e quatro mortes até esta quarta (18).

Por conta da situação, o governo do Acre decretou situação de emergência e

recomendou que as pessoas fiquem em casa para evitar a propagação do vírus no

estado. Vários serviços foram suspensos ou reduzidos obedecendo o decreto

governamental.

O G1 organizou uma lista com as alterações informadas pelas instituições. Ela

será atualizada sempre que uma nova mudança for divulgada

Sem equipamentos

O conselheiro federal Adailton Cruz lamentou a situação e exigiu providências do

Estado.

“O Estado demorou, era para ter essa estrutura com equipes, com equipamento

individual e setor físico em todas as unidades das regionais e agora que o estado

está correndo atrás. Estamos aqui cobrando e pedindo que os profissionais exijam

de seus gestores os equipamentos de proteção. Sem os equipamentos de proteção

não podemos dá assistência porque nossa vida está em jogo”, frisou.

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus·
OMS defende testes em massa e diz que Covid-19 já matou crianças·
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Nas fotos, é possível ver que em algumas unidades os profissionais tiveram que

improvisar usando touca descartável. Em outra foto, apesar de usar luvas, touca e

máscaras corretas, o avental teria que ser impermeável.

Cruz explicou que há informações de falta de EPIs na Maternidade Bárbara

Heliodora, Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) e hospitais do interior como de

Brasileia, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Segundo ele, alguns profissionais estão usando

máscaras feitas de tecido, o que não é recomendável.

"O Estado precisa intervir imediatamente porque os profissionais precisam de

suporte. No pronto-socorro também porque lá o quantitativo de profissionais é

grande e o de equipamentos individuais é pequeno e não está dando para suprir. O

Estado tem que providenciar isso com urgência", exigiu.

Como evitar o contágio

Pro�ssionais de saúde denunciam falta de equipamentos de proteção individual em unidades

Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;·
Utilizar lenço descartável para higiene nasal;·
Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;·
Não compartilhar objetos de uso pessoal;·
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CORONAVÍRUS

Últimas notícias sobre coronavírus

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissão e letalidade

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

Quanto tempo o novo coronavírus vive em uma superfície ou no ar?

Máscaras servem para proteção contra o novo coronavírus?

Como se prevenir do coronavírus?

Veja também

Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;·
Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar

antisséptico de mãos à base de álcool;
·

Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente;·
Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com

pessoas doentes, animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de

animais e seus produtos.

·
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Mais do G1

Jornal Hoje

Brasil fecha fronteiras para entrada de estrangeiros vindos de países vizinhos na
América

Medida não vale para cidadãos brasileiros que estejam nesses locais e queiram entrar no
Brasil. Governo tomou a decisão em decorrência da pandemia de coronavírus.

19 de mar de 2020 às 14:03

Próximo

Avanço da Covid-19

Brasil tem 978 casos e 11 mortes pelo novo coronavírus em 25 estados e
no DF

Há 1 hora — Em Coronavírus

Governo declara transmissão comunitária do vírus em todo o país

Há 1 hora
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Líderes religiosos falam sobre como buscar paz e conforto em
momentos de ansiedade
Eles dizem como manter atenção às medidas de segurança e preservar o espírito.

Em Coronavírus

Justiça obriga hospital onde comitiva de Bolsonaro fez testes de
coronavírus a fornecer lista de infectados
Decisão é resultado de um pedido do governo do DF. Executivo local alega que Hospital das
Forças Armadas se recusou a entregar nomes.
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Em Distrito Federal

Ritmo de contágio do coronavírus no Brasil está igual ao registrado na
Itália e acelerando, apontam universidades
Observatório com físicos da USP, Unicamp, Unesp, UnB, UFABC, Berkley (EUA) e Oldenburg
(Alemanha) mostra que número de infectados, considerando dados desta quinta-feira (19),
vem dobrando a cada 54 horas. Total deve passar de 3 mil já na terça-feira (24).

Em Coronavírus

Casal de médicos com Covid-19 faz alerta sobre dificuldade em fazer
teste: 'Mesmo estando com sintomas'
Ingrid e Roberto Rocha estão em isolamento total em Jundiaí (SP), junto com a filha, que não
conseguiu fazer o exame. Médicos são os dois casos confirmados de coronavírus na cidade.

Comprovante de falta de EPIs no mercado (12653024)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 50

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/03/20/justica-obriga-hospital-onde-comitiva-de-bolsonaro-fez-testes-de-coronavirus-a-fornecer-lista-de-infectados.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-16,rec-item-24h-postconvuf,4c087f0e-fc21-4f2d-9c54-16607690ad33
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/20/ritmo-de-contagio-do-coronavirus-no-brasil-esta-igual-ao-registrado-na-italia-e-acelerando-aponta-unesp.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-16,rec-item-24h-postconvuf,4c087f0e-fc21-4f2d-9c54-16607690ad33
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/20/ritmo-de-contagio-do-coronavirus-no-brasil-esta-igual-ao-registrado-na-italia-e-acelerando-aponta-unesp.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-16,rec-item-24h-postconvuf,4c087f0e-fc21-4f2d-9c54-16607690ad33
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/03/20/casal-de-medicos-com-diagnostico-de-covid-19-faz-alerta-sobre-dificuldade-em-fazer-o-teste.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-16,rec-item-24h-postconvuf,4c087f0e-fc21-4f2d-9c54-16607690ad33
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/03/20/casal-de-medicos-com-diagnostico-de-covid-19-faz-alerta-sobre-dificuldade-em-fazer-o-teste.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-16,rec-item-24h-postconvuf,4c087f0e-fc21-4f2d-9c54-16607690ad33


21/03/2020 Covid-19: sem equipamentos, servidores usam touca como máscaras em hospitais no AC | Acre | G1

https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2020/03/19/covid-19-sem-equipamentos-servidores-usam-touca-como-mascaras-em-hospitais-no-ac.ghtml 9/10

VEJA MAIS

Em Sorocaba e Jundiaí

3 min

Hospital privado de SP divulga sexta morte no estado de paciente com
coronavírus
A Secretaria Estadual da Saúde informou que não confirma o 6º óbito, verificado no Hospital
Santa Catarina. No Brasil, número de mortes já chega a 8.

Em São Paulo

9 min
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Funcionários relatam falta de álcool gel e luvas em
hospitais de São Paulo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP seria um dos hospitais com escassez de insumos
básicos
Imagem: Rivaldo Gomes/Folhapress

R E S U M O  DA  N OT Í C I A

Arthur Sandes e Felipe Pereira
Do UOL, em São Paulo
19/03/2020 04h00

Funcionários de quatro hospitais públicos da capital paulista relatam escassez

de álcool gel, máscaras e luvas

CORONAVÍRUS

NOTÍCIAS

(http://www.voxus.com.br/opcoes-anuncio.html?utm_source=ads&utm_medium=choice&utm_campaign=276)
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Funcionários de quatro hospitais públicos da cidade de São Paulo relataram

escassez de materiais como álcool gel, máscaras e luvas no atendimento a

pacientes com suspeita de coronavírus (covid-19).

Enfermeiros e recepcionistas ouvidos pelo UOL denunciam falta de insumos no

Conjunto Hospitalar do Mandaqui, no Hospital Regional Ferraz de Vasconcelos,

no Hospital Geral de Taipas e até mesmo no Hospital das Clínicas da Faculdade

de Medicina da USP, considerado referência no atendimento aos casos

suspeitos de covid-19.

R E L A C I O N A D A S

"A diretoria alegou ser dispensável o uso das máscaras. Mas todos nós do

ambulatório gostaríamos de ter máscaras à disposição, para prevenção e

segurança", relata uma funcionária do Hospital do Mandaqui. "E nem todos os

A Organização Mundial da Saúde (OMS) trata o uso desses insumos como

fundamental para os profissionais dos hospitais no contato direto com pacientes

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo diz que "a denúncia não procede.

Todos os hospitais citados pela reportagem possuem insumos"

O Hospital das Clínicas da FMUSP diz possuir "todos os insumos, incluindo

álcool gel, máscaras e luvas para os profissionais"

Hospital onde ocorreram mortes por covid-19 em SP viveu terça de tensão

O que se sabe sobre os quatro mortos por coronavírus em São Paulo

Ministério da Saúde anuncia exames em laboratórios públicos

NÃO ACEITO

Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

Você pode cancelar quando quiser
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setores têm saboneteiras com álcool gel, uma necessidade primária nesta

situação", diz ela, que não quis se identificar.

"O que falta dentro do hospital são insumos e proteção para nós", reforça uma

funcionária do Hospital das Clínicas. "Só há luvas e máscaras para quem fica na

recepção e alguns da enfermagem. Não são todos os funcionários que usam,

por conta da falta de material. É o que tem para oferecer, porque os insumos

são poucos. Álcool gel, por exemplo, nem tem", afirma.

PUBLICIDADE

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CORONAVÍRUSO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CORONAVÍRUS

[ x ]

NÃO ACEITO

Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

Você pode cancelar quando quiser
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) não trata o uso de álcool gel,

máscaras ou luvas como indispensável na prevenção do público em geral ao

coronavírus. Para os profissionais dos hospitais, no entanto, os insumos são

fundamentais no contato direto com pacientes com suspeita de contágio. Não à

toa o próprio Governo de São Paulo anunciou, na semana passada, a compra

de 5 milhões de máscaras descartáveis, 15 milhões de luvas e 48 mil litros de

higienizadores em gel.

A falta desses materiais aumenta ainda mais o risco de contaminação dos

profissionais que estão na linha de frente do atendimento a casos de

coronavírus. O Hospital das Clínicas, por exemplo, reserva uma ala inteira para

atender funcionários do próprio hospital que tenham suspeita de contágio. São

centenas de atendimentos diários que resultam em sobrecarga e "uma situação

precária", nas palavras de uma enfermeira.

Reunião com sindicato

"As queixas mais numerosas são de falta de máscaras", explica Janaína de

Luna, uma diretora regional do Sindsaúde-SP — o sindicato dos trabalhadores

públicos da categoria no estado de São Paulo. "Os funcionários da saúde

precisam de dois tipos de máscaras: a branca, simples, que todo o mundo

conhece; e uma máscara específica, extremamente necessária para quem lida

no atendimento direto ao paciente com problema respiratório, seja coronavírus,

H1N1 ou tuberculose. Trabalhar sem esse tipo de precaução é se expor, então é

certo que nós vamos nos contaminar", afirma.

No Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos houve uma reunião, na tarde de

ontem, motivada pela escassez de materiais básicos. Funcionários se reuniram

com representantes do sindicato para formalizar as reclamações sobre as

NÃO ACEITO

Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

Você pode cancelar quando quiser
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condições de trabalho. "Os trabalhadores estão revoltados", resumiu uma

pessoa presente na reunião.

Questionada sobre os relatos de desabastecimento, a Secretaria Estadual de

Saúde de São Paulo diz que "a denúncia não procede. Todos os hospitais

citados pela reportagem possuem insumos". Em nota, afirma que "realiza

planejamento estratégico de compras, com base no consumo e mais uma

margem de segurança para garantir abastecimento".

Por meio de nota, o Hospital das Clínicas da FMUSP diz possuir "todos os

insumos, incluindo álcool gel, máscaras e luvas para os profissionais". O

hospital também afirma ter adotado protocolos para garantir a segurança de

profissionais e pacientes e um "protocolo de acolhimento e assistência a todos

os profissionais que necessitarem de atendimento", sem esclarecer se de fato

há sobrecarga na ala dedicada a esses atendimentos. "Neste protocolo, todos

os colaboradores com suspeita de Covid-19 são afastados", conclui o texto.
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Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

Você pode cancelar quando quiser

Comprovante de falta de EPIs no mercado (12653024)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 57



21/03/2020 Coronavírus em São Paulo: Funcionários relatam falta de álcool gel e luvas em hospitais

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/19/funcionarios-relatam-falta-de-alcool-gel-e-luvas-em-hospitais-de-sao-paul… 6/12

V E J A  TA M B É M

Conselho de medicina pede suspensão de atendimentos ambulatoriais

Pelo menos 6 milhões de paulistanos devem ficar em casa, diz prefeito

Única província da Itália sem coronavírus registra 1º caso
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Coronavírus

Notícias  Saúde

Coronavírus desafia hábitos e é desafiado: "Não vou parar de jogar poker"
20/03/2020 19h47

Anvisa aprova novos procedimentos que liberam produção de álcool gel
20/03/2020 19h44

Usinas fecham parcerias para distribuição de álcool 70
20/03/2020 19h42

Ministério da Saúde declara estado de transmissão comunitária da covid-19
20/03/2020 19h42

Coronavírus: Bolsonaro e Mandetta criticam governadores e veem risco de
colapso na saúde em abril
20/03/2020 19h41

CBAt muda de ideia pela 2ª vez em 48h e decide fechar CT do atletismo
20/03/2020 19h28
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Saideira paulistana: sexta-feira tem clima de pré-quarentena em São Paulo
20/03/2020 19h28

Em plena pandemia de covid-19, 4 postos de saúde de Maceió estão sem água
20/03/2020 19h27

Zagueiro convocado para seleção olímpica defende cancelamento dos Jogos
20/03/2020 19h20

Funcionários da creche da SpaceX pedem medidas de segurança contra covid-19
20/03/2020 19h10

Santa Catarina declara calamidade pública; estado tem 40 casos de covid-19
20/03/2020 19h04

Coronavírus: Casos no Brasil ultrapassam número de Pokémon na 'PokéCorona'
20/03/2020 19h03

Funcionários pedem e Fox Sports reduz ainda mais programação ao vivo 
20/03/2020 19h02

TAP reduz voos para o Brasil após restrições do governo e da UE
20/03/2020 19h00

Copa Airlines suspende todas as operações até 21 de abril
20/03/2020 18h58
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Osasco suspende atendimento presencial no comércio até 5 de abril
20/03/2020 18h53

Ministério cria força-tarefa de 1 ano para controle de saúde de imigrantes
20/03/2020 18h46

Trump está colocando descendentes de asiáticos em perigo, diz Spike Lee
20/03/2020 18h36

Preso na Lava Jato, ex-deputado deixa prisão por risco de coronavírus
20/03/2020 18h33

Comitês da América Latina defendem flexibilizar classificação a Tóquio-2020
20/03/2020 18h32

Setor de hotelaria tem queda de 90% nos negócios, diz empresário
20/03/2020 18h31

Ministério Público analisa morte de doméstica no RJ após patroa contrair
coronavírus
20/03/2020 18h29

Damares diz que isolamento pode aumentar violência doméstica e pede
denúncias
20/03/2020 18h26

Quatro homens são presos por venda de álcool em gel falso em SP, diz jornal
20/03/2020 18h18
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Grow suspende serviços de compartilhamento de patinetes no Brasil
20/03/2020 18h17

Governo estuda redução do IOF sobre financiamentos por crise com coronavírus
20/03/2020 18h16

Fiat, Renault e Toyota engrossam paradas de produção de veículos no Brasil
20/03/2020 18h13

Em meio à pandemia de coronavírus, Napoli anuncia volta aos treinos
20/03/2020 18h09

Prevent Senior não fará mais relatório de pacientes após 'bronca' de Uip
20/03/2020 18h08

MP de Santa Catarina pede uso da PM para fechar lojas da Havan
20/03/2020 18h01

NBA lança campanha global para ajudar na resposta ao coronavírus
20/03/2020 18h00

Ministro da Saúde admite que Paraguai pode estender a quarentena no país
20/03/2020 17h58
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Coronavírus: Fernanda Machado diz ter medo de fazer exames pré-natal
20/03/2020 17h57

MPF determina ações de prevenção da covid-19 entre indígenas venezuelanos
20/03/2020 17h52

Depois da facada, não vai ser gripezinha que vai me derrubar, diz Bolsonaro
20/03/2020 17h52

Parlamentares poderão destinar R$ 8 bilhões em emendas para área da saúde
20/03/2020 17h50

Brasil tem 904 casos confirmados e 11 mortes por coronavírus
20/03/2020 17h48

Coronavírus: Vasco amplia suspensão de atividades por tempo indeterminado
20/03/2020 17h44

Coronavírus tem cura?
20/03/2020 17h43

As razões da Grécia para atuar rapidamente contra o coronavírus
20/03/2020 17h40

Homem de 38 anos é o primeiro caso de coronavírus no Zimbábue
20/03/2020 17h34
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VER MAIS

Ministério da Economia estuda medidas para minimizar crise no setor de
hospedagem
20/03/2020 17h33

Burger King fechará lojas no Brasil para atendimento presencial
20/03/2020 17h31

México contradiz EUA e nega suspensão de voos europeus
20/03/2020 17h28

Vaticano sugere que procissões da Semana Santa aconteçam em setembro
20/03/2020 17h23

Comitê Olímpico dos EUA acha desnecessário decidir agora sobre Tóquio-2020
20/03/2020 17h20

Madri instalará hospital de campanha com 5 mil leitos em centro de exposições
20/03/2020 17h20

Trabalhadores com horário marcado no INSS dão de cara com agência fechada
20/03/2020 17h17
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Porto Alegre, sábado, 21 de março de 2020. Assine | Login

PROTESTO 19/03/2020 - 11h36min. Alterada em 19/03 às 17h48min

Pro�ssionais da saúde protestam contra falta de máscaras e luvas em
hospitais de Porto Alegre

Sindicato da categoria já recebeu ao menos 50 denúncias relatando escassez de EPIs
nesta semana
LUIZA PRADO/JC

Thiago Copetti

Representantes dos pro�ssionais da área de saúde protestaram na manhã desta quinta-feira
(19) contra a falta de equipamentos de proteção individual (EPI) básico nos hospitais de Porto
Alegre, como máscaras e luvas. De acordo o Sindicato dos Pro�ssionais de Enfermagem,
Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Rio Grande
do Sul (Sindisaúde-RS), ao menos 50 denúncias relatando escassez de EPIs foram registras
apenas por telefone nesta semana.
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> Acesse tudo sobre o coronavírus, o que é, contágio, prevenção e situação pelo mundo e no
Brasil

Os principais hospitais da Capital em volume de queixas registradas nesta semana, de acordo
com o presidente do Sindisaúde-RS, Júlio César Jesien, são o Hospital de Clínicas, o Grupo
Hospital Conceição e o Mãe de Deus. Foi em frente a este último que o protesto foi realizado na
manhã desta quinta-feira (19), na Avenida José de Alencar.

“Apenas em uma manhã chegamos a contabilizar 15. Isso sem contar o que nos chega por
WhatsApp e e-mail”, alerta Jesien, que promete intensi�car as manifestações até que a
categoria se sinta segura para continuar trabalhando, a�rma.

Em frente ao Hospital Mãe de Deus, manifestantes alertavam para o problema e demonstravam
qual seria o equipamento ideal nas áreas de maior risco e de tratamento intensivo, por exemplo.
De acordo com Jesien, a proteção total demonstrada na rua sequer estaria disponível nos
hospitais da cidade atualmente.

“Não há sequer o básico. Não adiante ter apenas a máscara cirúrgica, mas sim o modelo N95. E
não estamos falando apenas de proteção adequada para médicos e enfermeiros, mas inclusive
para quem trabalha desde a recepção também”, alerta o presidente do Sindisaúde-RS.

A escolha do Hospital Mãe de Deus para iniciar os protestos, de acordo com o Jesien é devido a
demissões encaminhadas recentemente para assinatura de rescisão de contrato, mesmo com
a crise do coronavírus já tendo começado.

“Em 2018, já haviam demitido cerca de 350 pro�ssionais. Nos últimos dias, foram mais próximo
de 50, mesmo com toda a carência atual e que ainda vai aumentar”, critica Jesien.

O que dizem os hospitais

Diretor técnico do GHC, doutor Francisco Zancan Paz

“Os EPI estão sendo distribuídos com rigorosos critérios técnicos, dando prioridade a quem
efetivamente entra ou poderá entrem em contato com doentes de maior risco, como UTI, e
contato direto com os pacientes, como na emergência. Há muita ansiedade por parte do corpo
técnico, e todos estão solicitando esses EPIs. Se neste momento atendermos a todos, faltará no
período mais crítico e para quem mais precisa. O Ministério da Saúde está fazendo aquisições e
irá distribuir mais equipamentos de segurança em todo o Brasil, mas são produtos que estão
em falta no mercado mundial. Os equipamentos de proteção total só serão liberados em
situações muito especí�cas, que ainda não ocorreram”.

Hospital Mãe de Deus, por meio de nota

Hospital Mãe de Deus está seguindo o protocolo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para
o fornecimento de EPIs aos seus funcionários. Reforçamos que o Hospital Mãe de Deus está
tomando, junto à área de Qualidade e Segurança da instituição, todas as medidas cabíveis para
a proteção de nossos funcionários e pacientes.  Sobre as demissões recentes, o hospital alega
que estão ligadas à Unidade de Pronto Atendimento de Saúde Mental do IAPI, que funciona por
meio de um contrato de gestão entre a Prefeitura de Porto Alegre e o Hospital Mãe de
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Deus/AESC, e depois de 11 anos e meio sob gestão da instituição, passará, a partir de 23 de
março, a ser administrada pelo Hospital Vila Nova. Segundo o Mãe de Deus, os funcionários
teriam sido convidados a continuar trabalhando no local.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

O HCPA informou que conta com equipamentos e proteção individual (EPIs) adequados e
su�cientes para a atuação de suas equipes em estoque. As áreas onde os EPIs estão
disponibilizados seguem os critérios e recomendações técnicas em vigência. O Hospital atua
preventivamente na compra de mais equipamentos, e, como o mercado indica di�culdades no
fornecimento, o uso dos recursos é feito de maneira racional para garantir a devida proteção às
equipes e a qualidade da assistência.
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SAÚDE

Caixa de máscara sobe de R$ 4,50 para R$ 140,
denunciam hospitais
Profissionais da saúde enfrentam dificuldade para encontrar produtos; Procon-SP
notifica plataformas de vendas
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A Federação e o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo
enviaram ofício ao Ministério da Saúde denunciando aumento abusivo de preços de materiais e

medicamentos de uso dos serviços de saúde relacionados ao coronavírus. Produtos como a máscara

tripla com elástico tiveram o preço da caixa com 50 unidades aumentado de R$ 4,50 em janeiro para

R$ 35 no começo de março e R$ 140 na última terça-feira. Há ainda falta dos produtos. Diante do

cenário, o Procon-SP notificou nesta quarta-feira, 18, plataformas de vendas online para coibir valores

abusivos.
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Governo recomenda higienização frequente das mãos para evitar avanço do vírus
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil / Estadão

As entidades somam 55 mil serviços privados de saúde no Estado, responsáveis por 60% da

assistência à saúde, como afirmam em nota. Segundo o levantamento, estão em falta crônica álcool

gel a 70%, máscaras e vários medicamentos, inclusive muitos não relacionados ao coronavírus. O

problema atinge principalmente serviços de saúde de pequeno e médio porte.

O sumiço levou o preço da luva descartável de procedimento (200 pares) a subir de R$ 14,70 em

fevereiro para R$ 22 agora. Já o álcool gel 800 ml passou de R$ 18,90 em janeiro para R$ 22,76, mas

não há previsão de entrega. Uma ampola de Omeprazol de 40 mg custava R$ 5,72 a unidade no

começo de março e passou para R$ 15,20, mas está em falta no mercado. O Berotec, medicamento

usado para inalação, custava R$ 2,45 há duas semanas e subiu para R$ 13,25. O cateter 22 usado para

aplicação de soro passou de R$ 0,65 para R$ 2,46, mas continua em falta.

Conforme o presidente da Federação, o médico Yussif Ali Mere Jr., é necessário evitar que esses

abusos prejudiquem o atendimento de qualidade à população. "Precisamos que as autoridades de

saúde fiscalizem o que está ocorrendo e deem solução emergencial", alertou. As duas entidades

encaminharam a denúncia ao Ministério Público de São Paulo ao Ministério da Economia.

Atraia mais clientes para o seu site!
Criou um site mas não recebe novos contatos? Confira os 7 pontos de
atenção para tornar o seu site mais atrativo. Baixei o infográfico
gratuitamente aqui!

Desde a última quinta-feira, a equipe de trabalho da recepcionista hospitalar, Priscila Oliveira, de 27

anos, foi orientada a usar máscara e usar o álcool em gel, justamente por ficarem em contato direto

com os pacientes que passam pelo pronto atendimento. "A unidade de saúde nos cedeu uma quantia

para que todos pudéssemos usar e se proteger de um eventual contágio, porém como trabalho em

uma terceirizada, quem deve prover o equipamento de segurança é esta empresa, mas está

praticamente impossível conseguir comprar mais unidades de máscara, pois as pessoas que não são

do grupo de risco compraram quase todo o estoque das farmácias".
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Coronavírus: o
que é uma
pandemia e por
que o atual surto
ainda não é uma

Priscila demonstra preocupação. "Nossa receio é de que a troca de máscaras deve ocorrer a cada 4

horas, mas por causa dessa alta demanda, as fábricas não estão dando conta de produzir mais".

"Desde a semana passada, não há máscaras no mercado dental, onde procuramos. Colegas me

relataram, que quando encontraram, nos últimos dias, os preços eram abusivos. A maioria não usa a

máscara N95, recomendada, usa a máscara cirúrgica normal, que também está em falta", afirmou

Gustavo Gomes de Oliveira, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia.

Segundo Oliveira, há relatos de dentistas que tentaram comprar o produto e encontraram preços

abusivos pela internet. Alguns locais, que antes vendiam por R$ 9,90 estavam vendendo por R$ 50 a

mesma caixa com 50 unidades. "Em algumas plataformas virtuais, a caixa com as mesmas 50

máscaras cirúrgicas passou a custar R$ 200. Isso sem contar, a maioria dos locais que estão com

produtos esgotados".

Mesmo antes da pandemia, a cirurgiã dentista Pâmela Cristina de Oliveira, de 29 anos, já tinha o

hábito de estocar máscaras para pelo menos um ano. Recentemente, ela pesquisou os preços e ficou

assustada. "A maioria dos meus fornecedores já não tem o produto disponível. Disseram ainda que as

últimas caixas (com 50 unidades), que custavam R$ 15, chegaram com aumento de preços. O preço

subiu para R$ 49", disse Pamela. Ela acrescenta que muitos estabelecimentos não dão previsão de

chegada de novos artigos. "Muitas redes estão sem máscaras e sem previsão de chegar, mas já

avisaram que o preço das últimas unidades já tinham subido".

O Procon-SP afirmou que irá notificar todas as plataformas de vendas online para que tirem de suas

ofertas preços que sejam desproporcionais e abusivos para máscaras, álcool em gel, entre outros

produtos utilizados como prevenção ao novo coronavírus.

"O preço médio será estabelecido por pesquisa efetuada pela Escola de Proteção e Defesa do

Consumidor do Procon-SP, que será informado às plataformas. Aquelas que mantiverem a oferta de

produtos muito acima do mercado serão multadas", afirmou, em nota, a entidade.

Como denunciar preços abusivos ao Procon

O consumidor que se deparar com algum valor de produto ou serviço relacionados ao coronavírus

que considere abusivo pode fazer sua denúncia pela internet, aplicativo ou via redes sociais,

marcando @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.

Veja também:
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Uma ação realizada pela Secretaria da Fazenda de Pernambuco nesta quinta-feira (19) resultou no

recolhimento de máscaras descartáveis de uma loja de produtos hospitalares localizada no bairro de

Boa Viagem, na zona sul do Recife. De acordo com a secretaria, a ação é assegurada por um decreto

estadual expedido último dia 14 e tem como objetivo reforçar o estoque da rede pública. A ação

contou com o apoio de agentes do o Procon e da Polícia Civil.

Em vídeo postado nas redes sociais, o dono da empresa reprovou a atitude. "Isso é nosso país.

Compramos os materiais, pagamos impostos, aí o Procon chega com a Polícia Civil, leva sua

mercadoria e diz vai pagar depois", reclamou o empresário. 

Leia também:

Fiocruz entrega 25 mil testes para coronavírus até sexta-feira

OMS adverte sobre escassez de máscaras com avanço do coronavírus

Sobem para 28 os casos confirmados do novo coronavírus em Pernambuco

O decreto que garante a legalidade da ação foi expedido pelo governador do Estado, Paulo Câmara. O

decreto assegura que, diante do cenário de expansão do coronavírus em Pernambuco, a "requisição

de bens, serviços e produtos de pessoas naturais e jurídicas". 

ASSINE FLIP RÁDIO ANUNCIE ÁREA RESTRITA

CORONAVÍRUS

Governo recolhe máscaras de proteção em
loja de Boa Viagem para reforçar estoque
Segundo a Secretaria da Fazenda, a ação é assegurada por um decreto estadual expedido último dia 14 e tem como objetivo reforçar o
estoque da rede pública

Por: Portal FolhaPE em 20/03/20 às 09H53, atualizado em 20/03/20 às 16H20
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Loja de produtos hospitalares em Boa Viagem
Foto: Reprodução/Whatsapp

Anúncio

O decreto nº 48,809, que também dispõe sobre outras questões relacionadas à propagação da covid-

19, diz que "será garantido o pagamento posterior de indenização justa". Segundo a determinação,

hospitais, clínicas e laboratórios privados podem ser alvos de ações semelhantes sem que sejam

necessárias a elaboração de contatos prévios. 
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25/03/2020 Governo recolhe máscaras de proteção em loja de Boa Viagem para reforçar estoque

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/20/NWS,134189,70,1668,NOTICIAS,2190-GOVERNO-RECOLHE-MASCARAS… 3/7

Na Constituição Federal, o artigo 5º, XXV, garante que "no caso de iminente perigo público, a

autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário

indenização ulterior, se houver dano". 

Confira a nota do Governo do Estado na íntegra:

O Governo do Estado de Pernambuco, assim como outros estados e o Governo Federal, está tomando

algumas medidas para reduzir os impactos da epidemia de Covid-19, com o objetivo de preservar a

saúde dos pernambucanos.

As ações desencadeadas pela Secretaria da Fazenda, com apoio do Procon, Polícia Militar e Polícia

Civil em estabelecimentos comerciais para requisição administrativa de produtos e equipamentos

médicos, tem como fundamentação o Decreto Nº 48.809, de 14 de março de 2020, do Governo do

Estado, que prevê a regulamentação de medidas temporárias para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme previsto na Lei

Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Entre outras ações o Decreto determina “a requisição de bens, serviços e produtos de pessoas

naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. A

requisição administrativa deverá garantir ao particular o pagamento de justa indenização, terá suas

condições e requisitos definidos em portaria do Secretário de Saúde e envolverá, quando for o caso,

hospitais, clínicas e laboratórios privados, independentemente da celebração de contratos

administrativos; e profissionais da saúde”.

Em vídeo divulgado nesta sexta-feira (20) o dono da loja, Marcos Leandro relembrou a situação.

"Ontem na minha loja estava o Procon-OE, a polícia Militar e  Fazenda Estadual, quando vi aquela

movimentação toda fiquei muto nervoso e terminei gravando vídeo que viralizou na internet." Ele

também pediu desculpas pela maneira como agiu. "Eu quero deixar claro que a Gold Medic - nome da

loja - é solidária com o momento em que o Brasil está passando. Estou aqui para pedir desculpas ao

governo e governador do estado, Paulo Câmara, e para todos os profissionais da área de saúde",

afirmou. 

Acompanhe a cobertura em tempo real da pandemia de
coronavírus

PUBLICIDADE
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ASSINE Entrar

Capa NSC Total » Cotidiano

NSC Total DC AN Santa Hora CBN Colunas Itapema Empregos

Publicidade Legal Clube NSC

ASSINE 22°C
Florianópolis

PUBLICIDADE

RECEITA FEDERAL

5 milhões de máscaras apreendidas em São Francisco do Sul serão
usadas na prevenção ao coronavírus
Mercadoria foi apreendida porque ultrapassou o prazo de permanência no porto seco

24/03/2020 - 11h03

COMPARTILHE

Por Hassan Farias
hassan.souza@somosnsc.com.br

Foram apreendidas 6.768 caixas no porto seco (Foto: Receita Federal, Divulgação)

A Receita Federal apreendeu pouco mais de 5 milhões de máscaras descartáveis de polipropileno brancas com elástico 
na manhã desta terça-feira (24/3) em um porto seco de São Francisco do Sul. O material será destinado à prevenção e 
combate ao coronavírus.
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Em site especial, saiba tudo sobre o coronavírus

Foram apreendidas 6.768 caixas, correspondendo a 5.076.000 máscaras faciais. A apreensão ocorreu por abandono de 
mercadoria por decurso do prazo no recinto alfandegado. O valor total da apreensão é de R$ 203 mil.

Segundo a Receita Federal, a carga de máscaras veio da China amparada pelo regime de entreposto aduaneiro, quando a 
importação chega ao país com suspensão de tributos até o momento da efetiva nacionalização. 

A legislação aduaneira prevê que o prazo de permanência em recinto alfandegado de zona secundária, como é o caso do 
porto seco, é de 45 dias. Como o importador não iniciou os procedimentos necessários para a importação nesse prazo, a 
equipe da Receita Federal lavrou o auto de infração de apreensão para aplicação da pena de perdimento. 

A Receita Federal, em coordenação com o Ministério da Saúde, vai fazer a destinação desse material para atender 
pro�ssionais em função da pandemia da COVID-19. Essas máscaras atendem às normas técnicas, sendo indicadas para 

trabalhadores expostos a ambientes contaminados.

Temas:

apreensão São Francisco do Sul portos receita federal Coronavírus Destaque AN

Deixe seu comentário:

Leia mais
DOAÇÕES
Coronavírus: empresa de Joinville usa impressão 3D para produzir máscaras

ECONOMIA
Coronavírus: Joinville une esforços para produção de equipamentos para hospitais

SAÚDE
Coronavírus: sintomas, tratamento e como prevenir
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Pedido de Reserva Máscaras N95 Multilaser

Prezados boa tarde,

Estamos abrindo o processo de pedido de reserva para adquirir as máscaras N95 reutilizável.

Nosso fornecedor estará nos entregamos os pedidos no mês de Abril.

Valor de reserva de 28,00 unidade. 

Formas de pagamento: 

Podendo ser divido em 2 boletos, 50% do valor para reservar o pedido e outros 50% assim que for
expedido o pedido. 

Também pode ser feito nas condições acima através de transferência, seguido a regra de 50% reserva e
50% expedição. 

Segue as especificações do produto:

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

A MASCARA N95 É CAPAZ DE GARANTIR A PROTEÇAO POR POSSUIR UM FILTRO DE AR QUE BLOQUEIA 95% DAS

PARTICULAS EM SUSPENSÃO. AUXILIA CONTRA DOENÇAS QUE POSSUEM TRANSMISSAO AÉREA, COMO A COVID-19.

COMPOSICAO DO MATERIAL

POLIPROPILENO

Em anexo segue a lâmina da imagem do produto. 

Thiago Almeida.

(21)98931-2506

MULTILAND BRINQUEDOS <atendimento@multilandbrinquedos.com.br>
ter 24/03/2020 13:48

Para:Gustavo Batista Braga (CSC) <gustavo.braga@planejamento.mg.gov.br>; thiago@multilandbrinquedos.com.br
<thiago@multilandbrinquedos.com.br>;

1 anexos (168 KB)

IMG-20200323-WA0001.jpg;

Pedido de Reserva Máscaras N95 Multilaser - Gustavo Batista Braga (CSC) https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemI...

1 of 1 24/03/2020 19:15
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Fwd: LOTE DE MÁSCARAS , ÁLCOOL EM GEL , KIT TESTE CORONA

Favor dar uma olhada na ocorrência #1525689 apresentada por Anderson Diniz (vendas-governo@hotmail.com).

Em Qui, 26 Mar at 3:45 PM , Anderson Diniz <vendas-governo@hotmail.com> escreveu:
Prezada equipe de Compras e Licitações da SEPLAG   ,  boa tarde  !

Venho por meio deste informar  , que temos disponível junto a alguns de nossos fornecedores
parceiros  , os seguintes ítens :

MÁSCARA TRIPLA : R$ 4,50 unidade.

MÁSCARA N-95 :  R$ 27,00 unidade.

ÁLCOOL EM GEL GALÃO DE 5 LITROS : R$ 125,00

KIT TESTE CORONA VÍRUS : R$ 85,00  ( Com 25 Testes ) .

VESTIMENTA P/ ÁREA CONTAMINADA ( Macacão ) : R$ 99,00

Havendo interesse por parte de seu município  , manifeste sua intenção que montaremos o
orçamento em caráter de urgência.

OBS: Devido a alta demanda , NÃO garan mos disponibilidade de estoque  e preço para o dia
seguinte, sendo assim, devido a grande procura e dificuldade de atendimento , para agilizar peço
que entre em contato pelo fone/whats app  direto (35) 9 9859-1997 

Condições pagamento : 50% no pedido , 50% na entrega.
Prazo de entrega : A consultar localidade .

A ...

CENTRAL DE COMPRAS <comprascentrais@planejamento.mg.gov.br>
qui 26/03/2020 18:53

Para:Gustavo Batista Braga (CSC) <gustavo.braga@planejamento.mg.gov.br>; Luana Amélia de Abreu Teixeira
<luana.abreu@planejamento.mg.gov.br>;

Fwd: LOTE DE MÁSCARAS , ÁLCOOL EM GEL , KIT T... - Gustavo... https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemI...

1 of 1 27/03/2020 09:32
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ITEM QTDE ESPECIFICAÇÃO
 PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL

1 1000
MASCARA - N95

R$ 30,00 R$ 30.000,00

2 3000
MASCARA - TRIPLA

R$ 5,80 R$ 17.400,00

ELEVONI COMERCIO E ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI 

AV ELMIRA MARTINS MOREIRA, N° 562 - JARDIM ALTOS DE SANTANA I – JACAREI - 12.306-730

CNPJ.: 31.010.395/0001-37     | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.292.450-117
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21/03/2020 Enc: Solicitação de orçamento - urgente

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/projection.aspx 1/2

De: Debora Moreira Costa <debora.costa@saude.mg.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 13 de março de 2020 14:01:40
Para: SES - GAB SVS; rudah.gebara@saude.mg.gov.br; Débora Alessandra Kawahara Morelli
Assunto: ENC: Solicitação de orçamento - urgente
 
 
 
De: Atuante Representações [mailto:atuante@gmail.com] 
Enviada em: sexta-feira, 13 de março de 2020 13:56
Para: Debora Moreira Costa <debora.costa@saude.mg.gov.br>
Assunto: Re: Solicitação de orçamento - urgente
 
Boa tarde!
 
Agradecemos o envio da solicitação de orçamento, entretanto estamos em falta dos produtos
mencionados.

Atenciosamente, Guttemberg.
 
Em sex., 13 de mar. de 2020 às 12:28, Debora Moreira Costa <debora.costa@saude.mg.gov.br>
escreveu:

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Governo do Estado de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a
apresentação de orçamento para os itens discriminados no documento anexo.
Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por dispensa de
licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial deverá ser condizente com as
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas e deverá seguir o modelo que encontra-se em
anexo.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas até as 15:00 de hoje (13/03/2020) em resposta a este
e-mail.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
 
Débora Moreira: (31) 3916.0019  
Rudah Gebara: (31) 3916.0519
Débora Morelli: (31) 3916.0275
 

Enc: Solicitação de orçamento - urgente

 Responder a todos |

Caixa de Entrada


Débora Alessandra Kawahara Morelli 
Hoje, 09:38
Rafael Mayrink Ferreira (CSC) 

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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Atenciosamente
 
 

Débora Moreira Costa
Assessoria da Subsecretaria de Vigilância em Saúde
(31) 3916.0019  
www.saude.mg.gov.br
debora.costa@saude.mg.gov.br
 

 

 

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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21/03/2020 ENC: Demanda Consolidada Corona - Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
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ENC: Demanda Consolidada Corona

Rafael, boa tarde.
 
Segue nossa cotação de preço em anexo.
 
Observações:
 

1. Para os itens dos códigos 200751 e 125628, Óculos de Proteção e Máscara Descartável respec�vamente, não
conseguimos neste momento oferecer nenhuma proposta, visto que a 3M informou por e-mail não possuir a
disponibilidade dos quan�ta�vos solicitados. Porém a Biohosp solicitou uma previsão de disponibilidade dos
produtos, mesmo que em quan�ta�vos fracionados. Exemplo: 1000 caixas de Máscara daqui a 30 dias mais 1000
caixas daqui a 45 dias e assim sucessivamente.

 
2. Quanto aos itens abaixo não ofertamos proposta pois os fabricantes informaram a falta da matéria prima, a alta

do dólar e sem previsão de normalização:
 
Código: 765007 Avental 110cm
Código: 1672606 Luva Descartável, Tamanho G
Código: 1672592 Luva Descartável, Tamanho M
Código: 1672584 Luva Descartável, Tamanho P
Código: 1669370 Higienizador An�ssép�co 500ML
Código: 1696041 Higienizador An�ssép�co Bolsa 50 a 70ML
Código: 1672541 Luva Procedimento, Tamanho G
Código: 1682504 Gorro Descartável
Código: 125245   Máscara Descartável
Código: 1669664 Álcool 70º  250ML
Código: 1536184 Protetor Facial
Código: 238392   Touca Descartável 20 a 30 G
 
Gen�leza acusar o recebimento do mesmo.
 
Obrigada.
 

Vanessa Souza <vanessa.souza@biohosp.com.br>
sex 20/03/2020 12:47

Para:Rafael Mayrink Ferreira (CSC) <rafael.mayrink@planejamento.mg.gov.br>;

Cc:Leonardo Campos <leonardo.campos@biohosp.com.br>; Egidio Santo <egidio.santo@biohosp.com.br>;

Prioridade: Alta

 2 anexos (88 KB)

DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA (6).xlsx; PROPOSTA COMERCIAL.pdf;
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De: Leonardo Campos <leonardo.campos@biohosp.com.br> 
Enviada em: sexta-feira, 20 de março de 2020 09:15
Para: Rafael Carmo <rafael.carmo@biohosp.com.br>; Egidio Santo <egidio.santo@biohosp.com.br>
Assunto: Fwd: Demanda Consolidada Corona
 
 
Obter o Outlook para iOS

De: Rafael Mayrink Ferreira (CSC) <rafael.mayrink@planejamento.mg.gov.br>
Enviado: Thursday, March 19, 2020 7:14:50 PM
Para: Leonardo Campos <leonardo.campos@biohosp.com.br>; Egidio Santo <egidio.santo@biohosp.com.br>
Assunto: Demanda Consolidada Corona
 

 

 Olá Leonardo, boa noite

 

Conforme conversamos, trata-se de demanda unificada de Minas Gerais. É o total de cada um dos itens
e quais órgãos solicitaram.

 

Atenciosamente,

 

Rafael
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21/03/2020 Enc: Solicita Orçamento

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/projection.aspx 1/1

De: Licitação <licitacao@difarmig.com.br>
Enviado: sexta-feira, 20 de março de 2020 12:25:38
Para: Débora Alessandra Kawahara Morelli
Assunto: Re: Solicita Orçamento
 
Bom dia!

Não temos estoque disponível referente aos itens e quantidades solicitadas.

Atenciosamente,

Em sex., 20 de mar. de 2020 às 09:39, Débora Alessandra Kawahara Morelli
<debora.morelli@saude.mg.gov.br> escreveu:

Prezados,

 

Solicitamos em caráter de URGÊNCIA envio de orçamento dos itens descritos na Proposta
Comercial anexa, para aquisição por meio de Dispensa de Licitação conforme autorizado pelo
Decreto NE nº 113, de 12 de Março de 2020.

 

Atenciosamente,

 

Débora A. Kawahara Morelli
Assessoria

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

Secretaria de Estado de Saúde

Governo de Minas Gerais

+55 31 3916-0275

 

 

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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22/03/2020 Enc: DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA.xlsx - Rafael Mayrink Ferreira (CSC)

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGY5ZTA0Y2UyLWMwNDgtNDNiMi1hNmNkLTlhOGQ1ZTc4OGUw… 1/1

Enc: DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA.xlsx

Meu caro,

Por favor, o que vocês tiverem,  nós queremos. Não precisa ser de tudo. Quero saber quanto vocês tem e quando conseguem entregar.

Fico no aguardo.

Atenciosamente, 

Rafael

De: Rodrigo Ferreira Ma�as (CSC)
Enviado: quinta-feira, 19 de março de 2020 12:56:29
Para: Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
Assunto: DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA.xlsx
 
Psc

Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
sex 20/03/2020 10:10

Para:Licitacao.bh@dupatri.com <Licitacao.bh@dupatri.com>;

 1 anexos (19 KB)

DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA.xlsx;
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22/03/2020 Enc: Solicitação de orçamento - urgente - Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
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Enc: Solicitação de orçamento - urgente

De: Debora Moreira Costa <debora.costa@saude.mg.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 13 de março de 2020 12:22
Para: contato@biotecmed.com.br; atuante@gmail.com
Cc: rudah.gebara@saude.mg.gov.br; Débora Alessandra Kawahara Morelli; SES - GAB SVS
Assunto: Solicitação de orçamento - urgente
 
Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Governo do Estado de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a
apresentação de orçamento para os itens discriminados no documento anexo.
Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por dispensa de licitação, para
atender Situação de Emergência. A proposta comercial deverá ser condizente com as especificações detalhadas,
quantidades estabelecidas e deverá seguir o modelo que encontra-se em anexo.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas até as 15:00 de hoje (13/03/2020) em resposta a este e-mail.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
 
Débora Moreira: (31) 3916.0019  
Rudah Gebara: (31) 3916.0519
Débora Morelli: (31) 3916.0275
 
Atenciosamente
 
 

Débora Moreira Costa
Assessoria da Subsecretaria de Vigilância em Saúde
(31) 3916.0019  
www.saude.mg.gov.br
debora.costa@saude.mg.gov.br
 

 

Débora Alessandra Kawahara Morelli
dom 22/03/2020 11:48

Para:Rafael Mayrink Ferreira (CSC) <rafael.mayrink@planejamento.mg.gov.br>;

Prioridade: Alta
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22/03/2020 Enc: Solicitação de orçamento - urgente - Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
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22/03/2020 Demanda Consolidada Corona - Rafael Mayrink Ferreira (CSC)

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AQMkAGY5ZTA0Y2UyLWMwNDgtNDNiMi1hNmNkLTlhOGQ1ZTc4OABl… 1/1

Demanda Consolidada Corona

 Olá Roneyson, boa noite
 
Conforme conversamos, trata-se de demanda unificada de Minas Gerais. É o total de cada um dos itens e
quais órgãos solicitaram.
 
Atenciosamente,
 
Rafael

Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
sex 20/03/2020 14:31

Para:roneyson.romagnoli13@hotmail.com <roneyson.romagnoli13@hotmail.com>;

 1 anexos (16 KB)

DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA (6).xlsx;
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22/03/2020 Demanda Consolidada Corona - Rafael Mayrink Ferreira (CSC)

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGY5ZTA0Y2UyLWMwNDgtNDNiMi1hNmNkLTlhOGQ1ZTc4OGUw… 1/1

Demanda Consolidada Corona

Prezado Sidnei, boa tarde,

Conforme conversa realizada, envio em anexo demanda de EPIs para combate ao covid-19. Dentre eles, há
máscaras 3 camadas, que seriam aqueles itens que o senhor poderia atender ao Estado.

Peço sua gen�leza para enviar um orçamento, contendo quan�dades e prazos de entregas para os itens dos
quais necessitamos.

Desde já agradeço.

Atenciosamente

Rafael Mayrink Ferreira

De: Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
Enviado: sexta-feira, 20 de março de 2020 14:31
Para: roneyson.romagnoli13@hotmail.com
Assunto: Demanda Consolidada Corona
 
 Olá Roneyson, boa noite
 
Conforme conversamos, trata-se de demanda unificada de Minas Gerais. É o total de cada um dos itens e
quais órgãos solicitaram.
 
Atenciosamente,
 
Rafael

Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
sáb 21/03/2020 16:18

Para:financeiro.toppaper@gmail.com <financeiro.toppaper@gmail.com>;

Cc:Rodrigo Ferreira Matias (CSC) <rodrigo.matias@planejamento.mg.gov.br>;

 1 anexos (16 KB)

DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA (6).xlsx;
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Proteção Respiratória   
 

PFF2 – N95 

  

DADOS TÉCNICOS PARA MÁSCARAS DESCARTÁVEIS FFP2 – MODELO N95 
 
 
 
 

 
 
 

Norma brasileira semelhante à norma europeia EN 149 

A peça da face de filtragem PFF2 (FFP2) corresponde a N95 (padrão EUA) 

E FFP-2 (Norma Européia) 

  

 
1. DADOS DO MASCARAS:  
  

Formato dobrável, tipo PFF-2, classe S, tirantes em tecido elástico com prendedores em grampo 

metálico e com moldador nasal metálico. As amostras foram recebidas no laboratório, em embalagem 

coletiva com lacre 

 

      

  

Fornecedor: KSN – PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI  

Rua Estados Unidos, 1300 – Jardim América - 13324-220 – Salto – SP   
 
Representante - COUSIN SOLUTIONS COMERCIO, DISTRIBUICAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 

CNPJ – 09.261.302/0001-98 - Avenida Tomaz Gonzaga, nº 58, no Bairro –  
Inconfidentes, no município de Contagem/MG, CEP: 32260-150 

 
                                                       Date: 24/03/2020             Page: 1/2          Version 02-Português  
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REQUISITO  
AMOSTRAS QUE ATENDEM 

AS ESPECIFICAÇÕES  

Contém embalagem.  

L-265784/S1 a L-265784/S3 L-
265784/S14 a L-265784/S16  

A embalagem proporciona proteção contra danos mecânicos e 
influência do meio ambiente e evite sinais de contaminação antes 
do uso, visualmente detectáveis.  

Identificação do fabricante.  

Contém a classe (PFF-1, PFF-2 ou PFF-3).  

Contém letra S ou SL.  

Contém a sentença: "Veja informações fornecidas pelo 
fabricante", ou equivalente, ou utilizando um pictograma.  

Contém data de fabricação (mês e ano).  

Contém prazo de validade ou fim do prazo de validade (mês e 
ano), ou utilizando um pictograma, onde o código mm/aaaa indica 
mês e o ano.  

Contem condições de armazenamento, ou pictograma 
equivalente.  

 

• Disponibilidade Imediata  

• Preço Unitário R$ 9,98 (Nove reais e oitenta e dois centavos)  

• EXW Salto – São Paulo – Brasil  

• Pagamento no ato da coleta  

• Pedido Total Pedido 10.000  

• Pedido Total R$99.800,00 – com ICMS 
 

 
 
 

CONDIÇÕES GERAIS  
 
Demais processos de acordo com aprovação e contrato de compra e venda inicial. 
Nosso estoque esta com grande numero de variação assim pedimos antes do fechamos confimar 
disponibilidade, pois os lotes de entregas podem ser fracionados de acordo com a produção, valores 
não contempla frete para entrega no destino final MG 
 
Atenciosamente,  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
68.176.544/0001-42
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/07/1992 

 
NOME EMPRESARIAL 
KSN - PROTECAO RESPIRATORIA EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R ESTADOS UNIDOS 

NÚMERO 
1300 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
13.324-220 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM AMERICA 

MUNICÍPIO 
SALTO 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
suelimag@uol.com.br 

TELEFONE 
(11) 4029-0206 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
28/12/2002 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/03/2020 às 12:56:42 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 68.176.544/0001-42
Razão Social:WILSON A DE SOUZA
Endereço: RUA DAS TRAIRAS 85 / SALTO DE SAO JOSE / SALTO / SP / 13320-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/03/2020 a 08/04/2020 

Certificação Número: 2020031002111160818780

Informação obtida em 22/03/2020 13:04:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: KSN - PROTECAO RESPIRATORIA EIRELI
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 68.176.544/0001-42
Certidão nº: 7191141/2020
Expedição: 25/03/2020, às 09:04:16
Validade: 20/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i fica-se que K S N  -  P R O T E C A O  R E S P I R A T O R I A  E I R E L I

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
68.176.544/0001-42, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: KSN - PROTECAO RESPIRATORIA EIRELI
CNPJ: 68.176.544/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:38:46 do dia 25/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2020.
Código de controle da certidão: 9CA3.CD5B.5601.03D0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

      Nova Consulta 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Certidão Negativa de Débitos Federais (12754488)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 98

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Default.asp
javascript:AlterarLink();
javascript:ajuda()
http://brasil.gov.br/
http://brasil.gov.br/barra#acesso-informacao
http://brasil.gov.br/barra#participe
http://www.servicos.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/legislacao
http://brasil.gov.br/barra#orgaos-atuacao-canais


Contrato Social-Ato Constitutivo Empresarial (12753248)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 99



Contrato Social-Ato Constitutivo Empresarial (12753248)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 100



Contrato Social-Ato Constitutivo Empresarial (12753248)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 101



Contrato Social-Ato Constitutivo Empresarial (12753248)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 102



Contrato Social-Ato Constitutivo Empresarial (12753248)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 103



RG - CPF Representante da Empresa (12753518)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 104



RG - CPF Representante da Empresa (12753518)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 105



Licença de Funcionamento-Vigilância Sanitária (12753243)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 106



Licença de Funcionamento-Vigilância Sanitária (12753243)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 107



28/01/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351332364201596/ 1/1

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa KSN PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI

CNPJ 68.176.544/0001-42 Autorização 8.04.259-8

Produto Máscara Hospitalar PFF2 S

Modelo Produto Médico

10.02 MH

Nome Técnico Mascaras

Registro 80425989001

Processo 25351.332364/2015-96

Origem do Produto FABRICANTE: KSN PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI - BRASIL

Classificação de Risco I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

Voltar

Registro da Agência Nacional de Vigilância em Saúde-ANVISA (12753412)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 108

javascript:window.history.back()


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 KSN -
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI, cujo objeto é aquisição de máscaras de proteção
respiratória do tipo PFF2 modelo N95, que serão utilizadas no Hospital da Polícia Militar de
Minas Gerais, apresenta adequação orçamentária e financeira com o corrente orçamento
aprovado, bem como compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com
base na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, que este
Centro de Serviços Compartilhados de Saúde possui disponibilidade orçamentária para cobrir
as despesas.

 

A despesa será custeada pela dotação
orçamentária: 1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.10.49.2.0 Fonte 0.49.2 tendo esta saldo
suficiente para cumprir o valor total da aquisição de R$99.800,00 (noventa e nove mil e
oitocentos reais). 

 

 

Belo Horizonte, 26 de março de 2020.

 

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

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 26/03/2020, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12761608 e o código CRC 14E17A05.

Referência: Processo nº 1500.01.0014717/2020-02 SEI nº 12761608
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1252122 000114/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1252122 - CAF/HPM

Aprovado

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data de criação: 25/03/2020

Autor(a): KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Unidade de compra: 1501561 - CENTRAL DE COMPRAS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

CAF/HPM -  Avenida Jequitinhonha, 700 Bairro Vera Cruz  Belo Horizonte/MG

Cidade: Belo Horizonte

Justificativa de aquisição:

Material necessário para prevenção à infecção e à propagação do COVID  19

Observação:

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

Sim

Unidade contábil: 1250014

1251 - PMMGUnidade orçamentária:

Centralizado:

R$ 99.800,00Valor total previsto do pedido:

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

Dotações orcamentárias:

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

C GD EDM
ITEM IPG F IPU

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

522.558.676-72 - S081994 - MARCIO ANTONIO GONCALVESResponsável pela aprovação:

25/03/2020

Itens do Pedido

Processo de compra / SIAD

25/03/2020   23:25
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Número:

Especificação do item de material ou serviço:

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS:
4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO
PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO;

Código do item de material ou serviço: 0001256281252122 000114/2020 - 1

Quantidade: 10000,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 9,9800

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 99.800,00

Aceita similar: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

10000,0000Quantidade:

1252122 000134/2020

Unidade solicitante: 1252122 - CAF/HPM

Justificativa:

Material necessário para prevenção à infecção e à propagação do COVID  19 particularmente no
ambiente hospitalar, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a
saúde de agentes públicos, prestadores de serviços e pacientes, evitando-se contaminações de grande
escala que possam sobrecarregar o sistema de saúde.

Observações:

Dispensa de Licitação centralizada

Processo SEI n. 1500.01.0014717/2020-02

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

25/03/2020   23:25
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa: 1252122 000112/2020 Pedido de material e serviço: 1252122 000114/2020

Data de criação: 25/03/2020

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 000125628

MASCARA DESCARTAVEL -
IDENTIFICACAO: N 95; FORMATO:
CONCHA OU DOBRAVEL;
CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-
PRIMA: FIBRA SINTETICA;
GRAMATURA: NAO APLICAVEL; F

1,00 UNIDADE 10.000,0000 9,9800 9,9800 9,9800 99.800,00 5

Total orçado: 99.800,00

Detalhamento do preço de referência

Código do item de material ou serviço: 000125628 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 1

Descrição do item:

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO
PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO;

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

-  - 25/03/2020  - -
68.176.544/0001-42 - KSN -

PROTECAO RESPIRATORIA
EIRELI

9,9800  -
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

1031018 000868/2018 10,0000 19/12/2018 17:55 Descarpack /  - Registro de preços não
realizado no SIRP

05.229.301/0001-05 -
BHMED- SUPRIMENTO 4,1500 10Itens

homologados-  -

25/03/2020 23:27

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

1031018 000868/2018 10,0000 19/12/2018 17:55 Descarpack /  - Registro de preços não
realizado no SIRP

HOSPITALAR EIRELI - EPP 4,1500 10ratificados / -  -

1031018 000157/2020 50,0000 13/03/2020 12:07 Latex Free - EFB /  -

Compra direta - adm
direta, fundação ou
autarquia - Até R$

17.600,00

05.229.301/0001-05 -
BHMED- SUPRIMENTO

HOSPITALAR EIRELI - EPP
32,5000 10

Itens
homologados-
ratificados / -

 -

0509025 000344/2018 5.040,0000 28/11/2018 17:10 - / -

Cotação eletrônica -
adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$

17.600,00

13.008.903/0001-60 -
MILLENIUM COMERCIO
SERVICO LTDA - EPP

2,3400 10
Itens

homologados-
ratificados / -

 -

0500005 000212/2018 2.650,0000 04/01/2019 16:59 - / -

Cotação eletrônica -
adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$

17.600,00

13.008.903/0001-60 -
MILLENIUM COMERCIO
SERVICO LTDA - EPP

2,6500 10
Itens

homologados-
ratificados / -

 -

1320044 000067/2018 6.790,0000 31/08/2018 14:36 DESCARPACK /  - Registro de preços não
realizado no SIRP

12.927.876/0001-67 -
SOMA/MG PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

1,5800 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.

Assinatura digital - Signatário:

25/03/2020 23:27

Melhores preços / SIAD
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Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

Data da assinatura:

CPF:

Nome:

25/03/2020 18:21:23

I1433978

Emissor do certificado:

040.224.576-86

KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Masp:

Código verificador: 230000076641758039102020

Código de Autenticidade:

25/03/2020 23:27
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Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1501561 000009/2020

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

CENTRAL DE COMPRAS

Pendente para emissão de parecer jurídico

Dispensa de Licitação - Casos de emergência/calamidade pública

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Condições de Pagamento: De acordo com o estabelecido em contrato

Objeto do processo:

Mascaras N95 para atendimento a  demanda da Epidemias do COVID-19.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 26/03/2020

Por preço global

Valor total previsto: R$ 99.800,00

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

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

Número do item: Código do item:1 000125628

Especificação do item de material ou serviço:

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL;
CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL;
FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

CONFECCIONADA COM QUATRO CAMADAS, SENDO DUAS CAMADAS DE NAO TECIDO, UM
A CAMADA DE FILTRO BACTERIANO (EFICIENCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA DE 9
9% PARA PARTICULAS DE 0,1MICRON) E UMA CAMADA DE FILME RESPIRAVEL. INO
DORA, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOMICA EVITANDO SAIDA DE AR PELAS BOR
DAS, DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELASTICAS PARA AJUSTE PERFEITO, COR DIFERE
NCIADA COMO ALERTA DE SITUACAO DE RISCO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DAD
OS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD

26/03/2020   09:23

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 1 de 3

Relatório do Processo de Compras nº 1501561-09/2020 (12765370)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 115



 REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVACAO DO MTE.

Prazo de entrega: 1

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

 	Mascaras N95 para atendimento a  demanda da Epidemias do COVID-19.

Quantidade: 10000,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 9,9800 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Em Processo de Compra

Frequência de entrega: Semanal

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1252122 000114/2020 Quantidade: 10000,0000

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

Preço de referência: Origem:9,9800 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1252122 - CAF/HPM

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

CAF/HPM -  Avenida Jequitinhonha, 700 Bairro Vera Cruz  Belo Horizonte/MG

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

Justificativa da aquisição:

Material necessário para prevenção à infecção e à propagação do COVID  19

Observação:

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

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1252122 000134/2020

10000,0000

CAF/HPM

Justificativa:

Material necessário para prevenção à infecção e à propagação do COVID  19 particularmente no
ambiente hospitalar, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar
a saúde de agentes públicos, prestadores de serviços e pacientes, evitando-se contaminações de
grande escala que possam sobrecarregar o sistema de saúde.

Processo de compra / SIAD

26/03/2020   09:23
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Observação:

Dispensa de Licitação centralizada

Processo SEI n. 1500.01.0014717/2020-02

Processo de compra / SIAD
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Procedência: Central de Compras do Centro de Serviços Compartilhados –  CSC/SEPLAG

Interessado: Secretaria de Estado de Saúde – SES/MG

Número: 16.198
Data: 22/03/2020

PROCESSO SEI nº: 1500.01.0014225/2020-94

Classificação Temática: Dispensa de licitação – Coronavírus.

Referência: Parecer Referencial ESP/MG nº 01/2020; Parecer Referencial n.
00011/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU.

DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÕES E CONTRATOS – DISPENSA DE LICITAÇÃO
– AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS DE SAÚDE – CORONAVÍRUS – ART. 4º DA LEI
13.979/2020 (COM REDAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE
2020) – PANDEMIA – PARECER REFERENCIAL.
 

CONSULTA

 

1. Por meio do Memorando.SEPLAG/CECOMP.nº 52/2020 (12589866), a Superintendência
Central de Compras Governamentais submeteu, a este Núcleo de Assessoramento
Jurídico, consulta acerca do ‘processo para compra direta de Equipamentos de Proteção
Individual de agentes públicos para enfrentamento ao COVID-19, em atendimento à
demanda de vários órgãos e entidades que repassaram suas demandas ao Comitê
Extraordinário COVID-19’.

2. A área técnica solicitou, ainda, “emissão de parecer jurídico referencial junto à Advocacia
Geral do Estado de Minas Gerais, para tratar demandas e entregas como a constante no
processo SEI! 1500.01.0014225/2020-94, uma vez que para garantir a proteção dos
profissionais agentes públicos envolvidos no combate ao coronavírus e levando em conta
à atual oferta reduzida de produtos no mercado, serão necessários recorrentes processos
por dispensa enquanto persistir a pandemia mundia de COVID-19. Ressalta-se que tal
parecer ainda neste processo deve ser avaliado quanto à tempestividade que o caso
requer, de real risco de morte aos cidadãos mineiros.”.

3. Os autos estão instruídos com os seguintes documentos:

4. Salientamos que a presente manifestação diz respeito tão somente às hipóteses de
aquisição de bens e insumos de saúde, destinados ao atendimento da emergência
prevista na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, não albergando a prestação de
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serviços. Caso a área técnica tenha interesse na emissão de parecer referencial que trate
de serviços, deverá enviar processo específico com esse objeto.

5. É o relatório, no essencial.

 

DO ÂMBITO DE ATRIBUIÇÃO DO ASSESSORAMENTO JURÍDICO

 

6. Nos termos do art. 17, §3º, da Resolução AGE n. 26, de 23 de junho de 2017, a nota
jurídica ou parecer jurídico deve se restringir à análise jurídica da questão submetida à
consulta, sem adentrar em análises de cunho técnico, financeiro ou econômico. Vejamos:

Art. 17 - As minutas de editais de licitação, bem como as de contratos,
convênios, parcerias, acordos ou ajustes sujeitas ao exame da Consultoria
Jurídica ou de assessorias e procuradorias jurídicas do Estado, devem ser
encaminhadas com, no mínimo, 12 (doze) dias de antecedência em
relação à data preestabelecida para sua publicação ou celebração, nos
termos do Decreto nº 43.224, de 21 de março de 2003.
(...)
§ 3º - A nota jurídica ou parecer jurídico deve se restringir à análise jurídica
da questão submetida à consulta, sendo defeso ao Procurador adentrar na
análise de aspectos técnicos, econômicos e financeiros, bem como nas
questões adstritas ao exercício da competência e da discricionariedade
administrativa, a cargo das autoridades competentes.

7. Nessa linha, não compete ao órgão de assessoria e consultoria jurídica apontar ou definir
a medida administrativa a ser adotada em cada caso concreto, sob pena de adentrar nas
razões de conveniência e oportunidade do gestor e interferir, indevidamente, no mérito
dos atos administrativos de sua competência.

8. Por exemplo, a presente licitação dispensável possui como pressuposto a sua utilização
de modo subsidiário, ou seja, se houver outros meios possíveis para solução do
problema, estes deverão ser utilizados primariamente. Ora, cabe exclusivamente à área
técnica tal consideração. E mais, se a área não está diligenciando de modo suficiente na
busca de novos meios, a única atribuição do assessoramento jurídico é recomendar
melhor empenho. Essa Assessoria Jurídica não tem capacidade técnica para realizar esta
verificação, cabe exclusivamente à área técnica verificar a existência de outras opções.

9. Esclarece-se, assim, que a presente manifestação é dotada de caráter eminentemente
opinativo, a refletir uma opinião jurídica que se ampara, sobretudo, na presunção de
veracidade e idoneidade das informações técnicas subscritas pelas autoridades
competentes, e, como tal, não pode ser concebida como um ato administrativo de gestão
ou mesmo um ato decisório.

 

DA ANÁLISE JURÍDICA

 

10. Acerca da possibilidade de se adotar manifestações referenciais, tem-se que, com
fundamento nos Princípios da Eficiência e Proporcionalidade, são um instrumento
facilitador da atividade gerencial no âmbito da Administração Pública, encontrando
guarida em normas e precedentes do TCU.

11. Sendo previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica do órgão, a
aplicação das minutas padronizadas é recomendada, com as devidas cautelas, nos
procedimentos rotineiros, sem variações, que não exijam tratamento diferenciado. 

12. Nesta acepção, a Corte de Contas Federal manifestou-se favoravelmente à viabilidade de
manifestações padronizadas em caso de procedimentos licitatórios idênticos, cabendo ao
gestor a verificação da conformidade entre o procedimento em curso e aquele já
albergado por manifestação jurídica referencial:

13. Em seu voto, discorreu o Ministro Relator Walton Rodrigues:

“Assim, admitindo-se a existência de procedimentos licitatórios
idênticos tanto em relação ao objeto quanto em relação às quantidades
ou, então, quanto à modalidade licitatória, a utilização de minutas-
padrão não fere o dispositivo legal que impõe a prévia manifestação da
assessoria jurídica sobre a regularidade das minutas dos editais e dos
contratos. (...)
Dessa forma, ao aprovar minutas-padrão de editais e/ou contratos, a
assessoria jurídica mantém sua responsabilidade normativa sobre
procedimentos licitatórios em que tenham sido utilizadas. Ao gestor
caberá a responsabilidade da verificação da conformidade entre a
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licitação que pretende realizar e a minuta-padrão previamente
examinada e aprovada pela assessoria jurídica. Por prudência,
havendo dúvida da perfeita identidade, deve-se requerer a manifestação
da assessoria jurídica, em vista das peculiaridades de cada caso
concreto.                                                                        
A despeito de haver decisões do TCU que determinam a atuação da
assessoria jurídica em cada procedimento licitatório, o texto legal -
parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93 - não é expresso quanto a essa
obrigatoriedade. Assim, a utilização de minutas-padrão, guardadas as
necessárias cautelas, em que, como assevera o recorrente (fl. 8/9 do
anexo 1), limita-se ao preenchimento das quantidades de bens e
serviços, unidades favorecidas, local de entrega dos bens ou
prestação dos serviços, sem alterar quaisquer das cláusulas desses
instrumentos previamente examinados pela assessoria jurídica,
atende aos princípios da legalidade e também da eficiência e da
proporcionalidade.”(Acórdão 1.504/2005 – TCU – Plenário) (g.n)

14. Apesar de admitir a utilização de documentos referenciais, o Relator manteve intacta a
responsabilidade normativa de aprovação do instrumento pela Assessoria Jurídica do
órgão (desde que, evidentemente, não haja alteração na minuta previamente aprovada
nem existam outras questões específicas a serem analisadas). Incumbiu ao gestor público
a responsabilidade de adequação do caso concreto ao instrumento padrão.

15. A despeito de o Acórdão em comento se referir aos procedimentos licitatórios, não há
óbice para sua aplicação, mutatis mutandis, à demanda sob análise, a qual trata de
licitação dispensável.

16. Ademais, guardam especial semelhança quanto à natureza corriqueira das circunstâncias
de aplicação, restringindo o preenchimento pelo gestor público aos itens como
qualificação das partes, objeto da dispensa, razão de escolha do fornecedor, pesquisa de
preços, entre outros requisitos que serão abaixo explorados.

17. Neste sentido, temos ainda:

“(...) Desse modo, a despeito de não pairar obscuridade sobre o acórdão
ora embargado, pode-se esclarecer à AGU que o entendimento do TCU
referenciado nos Acórdãos 748/2011 e 1.944/2014, ambos prolatados por
este Plenário, não impede a utilização, pelos órgãos e entidades da
administração pública federal, de um mesmo parecer jurídico em
procedimentos licitatórios diversos, desde que envolvam matéria
comprovadamente idêntica e sejam completos, amplos e abranjam
todas as questões jurídicas pertinentes.” (Acórdão 2.674/2014, TCU –
Plenário)
“(...) a sistemática consistente na aprovação prévia de minutas-
padrão por parte de assessoria jurídica somente é admitida em
caráter de exceção, em se tratando de licitações ou contratações de
objetos idênticos, corriqueiramente conduzidas pela entidade. As
alterações permitidas são aquelas estritamente necessárias à adequação
formal do objeto (v.g. quantidades, nomes dos contratantes, local de
entrega do produto ou de prestação do serviço), em cada caso concreto,
às cláusulas predefinidas e aprovadas pela correspondente área jurídica.
Em tais hipóteses, há de se convir que o gestor público assume
responsabilidade maior quando comparada com aquela advinda da
regra elucidada em linhas anteriores, notadamente porque dele
demandar-se-á avaliação inequívoca acerca da adequação das
cláusulas exigidas no edital de licitação e no contrato pretendido às
cláusulas previamente estabelecidas nas minutas-padrão. Qualquer
dúvida sobre a aplicabilidade da minuta padronizada deve ensejar a
submissão da matéria à assessoria jurídica da entidade, sob pena de a
condução do procedimento resultar em violação ao parágrafo único do art.
38 da Lei de Licitações”. (Acórdão 3.014/2010, TCU – Plenário)

18. A Advocacia-Geral da União, de há muito, vem adotando as manifestações referencias,
prática consolidada a partir da edição da Orientação Normativa nº 55, de 23 de maio de
2014[1].

19. No âmbito do Estado de Minas Gerais, o artigo 12, da Resolução AGE nº 26, de 23 de
junho de 2017, que dispõe sobre a organização, competências e procedimentos da
Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, autoriza a adoção de pareceres
referenciais, escusando nova análise jurídica desde que a área técnica ateste que o caso
concerto se amolda aos termos da prévia manifestação, senão vejamos:

Art. 4º - Para fins desta Resolução considera-se:
IV - parecer referencial: parecer do NCCJ, aprovado pelo Advogado-Geral
do Estado, que visa analisar todas as questões jurídicas que envolvam
matérias idênticas e recorrentes dos órgãos e entidades estaduais.
(...)
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Art. 12 - Os pareceres referenciais devem ser observados pelos órgãos e
entidades do Estado, bem como pelas unidades setoriais da AGE,
estando dispensada nova análise individualizada pelos órgãos consultivos,
devendo a área técnica atestar, de forma expressa, que o caso concreto se
amolda aos termos da citada manifestação.
§ 1º - Para a elaboração de manifestação jurídica referencial devem ser
observados os seguintes requisitos: I - o volume de questionamentos ou
consultas em matérias idênticas e recorrentes impactar, justificadamente, a
atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos; II
- a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das
exigências legais a partir da simples conferência de documentos.
§ 2º - O Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica poderá converter nota
jurídica da Assessoria Jurídica, Procuradoria Jurídica ou NAJ em parecer
referencial, que receberá a respectiva numeração e será incluída no Banco
de Pareceres.

20. Assim, para a utilização das minutas-padrão já aprovadas por pareceres referenciais,
devem ser observadas as diretrizes do TCU e da Resolução AGE nº 26/2017.

 

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

21. É cediço que as compras públicas deverão se realizar mediante o devido procedimento
licitatório (art. 37, inc. XXI, da CF/88 e art. 2º  da Lei nº 8.666, de 1993), sendo que os
casos de contratação direta estão exaustivamente dispostos na Lei nº 8.666, de 1993, e
em lei extravagantes.

22. A presente aquisição fundamenta-se no art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020 (com redação dada pela MPV 926, de 20 de março de 2020), que
‘dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019’, a
saber:

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.

23. Importante ressaltar que a Lei nº 13.979/2020 prevê, em seu artigo 4º-B, que, nas
contratações ao seu abrigo, presumem-se atendidas: I - ocorrência de situação de
emergência; II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; III -
existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos
e outros bens, públicos ou particulares; e  IV - limitação da contratação à parcela
necessária ao atendimento da situação de emergência.

24. Resta evidenciado que a lei exige a estrita correlação da hipótese de aquisição
direta de bens e serviços com “enfrentamento da emergência de saúde pública”
decorrente do surto viral. Conforme assenta Marçal Justen Filho, no artigo denominado
“Efeitos Jurídicos da Crise Sobre As Contratações Administrativas” [2], ‘A hipótese
normativa não abrange contratações que versem sobre satisfação de necessidades de
outra ordem’.

25. Nesse sentido, também é o magistério de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes[3], ao
discorrer acerca de dispensa por emergência ou calamidade pública:

A redação do dispositivo indica que não é possível ao administrador
pretender utilizar uma situação emergencial ou calamitosa para dispensar
a licitação em aquisições que transcendam o objeto do contrato, que,
nesses casos emergenciais, deve ser feito tão somente no limite
indispensável ao afastamento do risco. Haverá, assim, profunda correlação
entre o objeto pretendido pela Administração e o interesse público a ser
atendido.
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26. Assim, deve restar plenamente demostrado o nexo causal entre a contratação direta e o
enfretamento do risco de dano (ou de seu amortecimento) decorrente da pandemia.

27. É importante perceber que, a despeito da lei trazer consigo uma presunção de
emergência, não seria possível usar o permissivo para situações obrigacionais que se
protraiam demasiada e injustificadamente no tempo (v.g. execução de serviços e
fornecimento parcelado de produtos, indistintamente, ao longo de 12 meses), admitindo
cabível, todavia, construções hospitalares indispensáveis ao tratamento dos enfermos[4]. 

28. A própria Lei nº 13.979/2020 já prevê, no art. 4º-G, que os contratos regidos por ela ‘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’. 

29. Encontramo-nos, certamente, diante de uma situação anormal que compromete a
capacidade de resposta, tanto do poder público quanto do direito administrativo.

30. O Estado de Minas Gerais publicou o Decreto NE 113, de 12 de março de 2020, o qual
declara situação de emergência em saúde pública em âmbito estadual. O art. 3º reitera a
hipótese legal de dispensa de licitação, nos seguintes termos:

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

31. A justificativa da contratação (requisito indispensável, mesmo em casos excepcionais
como o presente) foi exposta no Termo de Referência (12586008), onde ficou
consignado:

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento
SEI! 12587878, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de
enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo do
Estado de Minas Gerais, devido a pandemia mundial de doença infecciosa
viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando
a  necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, em observância a
Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020, faz-se necessária a aquisição
de equipamentos de proteção individual - EPIs que garantam aos
profissionais de saúde, segurança pública e demais agentes envolvidos
condições adequadas de trabalho, de forma a preveni-los de
contaminações.
Entretanto, diante do gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo,
sendo que em 21/03/2020, há mais de 245 mil pessoas infectadas e mais
de 10 mil mortes, equipamentos tais como máscaras, luvas, aventais
primeiro tiveram grande aumento de demanda e com consequente
aumento de preços, como demonstrado no evento SEI! 12588665, em
seguida esgotaram-se rapidamente, conforme demonstrado em
reportagens diversas, evento SEI! 12587731, expondo os agentes públicos
ao risco de contaminação. No Brasil, já ão 905 casos e uma previsão de
crescimento exponencial ao longo dos meses de março e abril de 2020.
Considerando então o quadro de escassez de disponibilidade de EPIs,
que levou ao desabastecimento dos diversos órgãos e entidades
estaduais, tais como FHEMIG, SES, IPSEMG, SEJUSP, PMMG, PCMG,
CBMMG, o Comitê Tático de combate ao corona consolidou as demandas
destes órgãos e entidades, conforme demonstrado no evento
SEI! 12588068, para tentativas de realização de compras diretas com
algumas empresas.
Após diversos e emails e contatos com fornecedores, conforme
demonstrado nos eventos SEI!12587890, 12587724, 12587945 (nenhum
dos outros se quer respondeu), e tentativas infrutíferas de requisição
administrativa (uma vez não haver empresas com estoque dos insumos),
foram obtidas as propostas apenas da empresa DCB, com entrega
Imediata e com Entrega Parcelada, eventos SEI!12587620 e 12587622,
que contemplava a entrega de alguns insumos de forma imediata e outros
de forma parcelada, nos termo, então, do inciso II do art. 26 da Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993.
Considerando, então, a declaração do Estado de Calamidade Pública pelo
governador Romeu Zema e também o grave risco de morte para milhões
de pessoas, a Administração Estadual, pautada pelas deliberações do
Comitê Extraordinário COVID-19, decidiu pela aquisição total dos insumos
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Comitê Extraordinário COVID-19, decidiu pela aquisição total dos insumos
disponíveis deste e de outros fornecedores que surjam e que possam
garantir a proteção à vida de quem se arrisca a combater uma doença que
tem causado estragos de repercussão mundial. 
Desta forma, a aquisição será realizada de forma centralizada, e a
distribuição ocorrerá de acordo com as necessidades e prioridades
definidas no âmbito do comitê. Fato é que, neste momento, há a
necessidade de obtenção dos insumos, cada vez mais escassos em todo
território brasileiro e no resto do mundo.

32. Segundo informa a área técnica, a presente aquisição representa as demandas
consolidadas dos seguintes órgãos e entidades FHEMIG, SES, IPSEMG, SEJUSP,
PMMG, PCMG, CBMMG (12588068). Na instrução processual, todavia, apesar de
consolidada a demanda, não há justificativa de como foram apurados os quantitativos de
cada um deles.

33. O Tribunal de Contas da União já se manifestou quanto à irregularidade na ausência
precisa da definição dos quantitativos a serem licitados, senão vejamos:

A ausência de definição precisa de quantitativos de itens relevantes
e a  não  disponibilização de composições de custos unitários de
alguns itens no projeto básico de obra violam, em avaliação
preliminar, os comandos contidos no art. 47 e no inc. II, § 2º, do art. 7º
da Lei 8.666/1993 e justificam, em conjunto com outros indícios de
irregularidades, a suspensão cautelar da licitação (Comunicação de
cautelar, TC 015.851/2012-5, rel. Min. Valmir Campelo, 13.6.2012)

34. Assim, deverá ser juntada a justificativa de como foram estimados os
quantitativos.

35. Conforme Parecer Referencial nº 01, de 2020, da Assessoria Jurídica da Escola de
Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP/MG, de 17 de março de 2020, de lavra
da eminente Procuradora do Estado Raquel Melo Urbano de Carvalho, a existência da
norma especial autorizativa de contratação direta, relativa ao surto de coronavírus,
implica sua prevalência sobre a regra de dispensa de licitação por emergência,
prevista no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, senão vejamos:

O fato de se tratar de norma específica e de vigência transitória,
veiculadora de hipótese excepcional de licitação dispensada, exige a sua
prevalência como regra especial, a afastar as normas de caráter geral
previstas nos artigos 24, 25 e 17 da Lei Federal nº 8.666/93. Afinal, o
critério da especialidade (lex specialis) implica que, diante de duas normas
– uma geral e outra especial (ou excepcional) –, prevalece a regra especial
(Lex specialis derogat generali), o que implica, neste caso, em fazer
prevalecer a opção legal do artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, com
exclusão das hipóteses dispensa de licitação como, p. ex., a do artigo 24,
IV da Lei Federal nº 8.666.

36. Com efeito, ainda que se trate de situação em que é dispensável ou inexigível a prévia
licitação, a Lei Federal nº 8.666/93, no art. 38, inciso VI e no art. 26, parágrafo único,
exige que a contratação seja precedida de processo administrativo que assegure
a legalidade e a legitimidade do contrato administrativo. Vejamos:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
(...)VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa
ou inexigibilidade;
 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e nos incisos III a
XXIV do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8º, deverão ser comunicados dentro de três dias a
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
 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 ou calamitosa que justifique a
dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço;
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens
serão alocados”.
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37. A crise pandêmica e o verdadeiro estado de excepcionalidade que a acompanha não
autorizam que sejam descumpridas as normas gerais procedimentais referentes às
compras públicas. Mesmo no caso de licitação dispensada por lei esparsa, tal como o
caso, é imprescindível a correta motivação, com as razões de escolha do
fornecedor e do preço, conforme assentado no art. 26, II e III, da Lei nº 8.666/93.

38. Essa é a conclusão a que chegou Raquel Melo Urbano de Carvalho, ao aduzir que
“entende-se que incidem as exigências do parágrafo único do artigo 26 da Lei Federal nº
8.666 como as que requerem seja instruída a contratação com a razão da escolha do
fornecedor ou executante (inciso II) e justificativa do preço (inciso IV). Referido dispositivo
incide na hipótese da Lei Federal nº 13.979, por se tratar de norma geral do Estatuto das
Licitações que incide na ausência de regra procedimental específica do diploma

veiculador da hipótese excepcional de licitação dispensada”
[5]

.

39. Na mesma toada, Jacoby Fernandes preleciona que, mesmo para contratação por
emergência ou calamidade pública, é necessário justificar o preço, à vista do art. 26,
parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/1993 e observar os princípios basilares,
impostos pela Lei de Licitações, mantendo-se coerência em relação à situação e ao
contrato firmado[6].

40. O TCU segue no mesmo sentido:

Mesmo no caso de dispensa de licitação por situação emergencial, é
dever da instituição contratante formalizar o respectivo processo,
caracterizando a situação, a razão da escolha do prestador de
serviço e a justificativa do preço, e publicar o ato de dispensa na
imprensa oficial, sendo vedada a prestação de serviços sem a cobertura
de contrato devidamente formalizado, por expressa previsão do art. 60,
parágrafo único, da Lei 8.666/1993.
TCU, Acórdão nº 3083, de 2007, 1ª Câmara.

41. A escolha do fornecedor deve ser feita com observância do princípio da
impessoalidade, moralidade e isonomia. É indispensável a consulta ao maior número
possível de fornecedores para o integral atendimento dos incisos II e III do parágrafo único
do art. 26 da Lei nº 8.666/93, a fim de que efetivamente possa ser selecionada a proposta
mais vantajosa para a Administração (TCU, Acórdão 955/2011, Plenário).

42. O gestor deve sempre buscar o atendimento da demanda com o menor dispêndio de
recursos possível. Por isso, deve-se ampliar, ao máximo viável, o número de possíveis
fornecedores, para a tentativa de obtenção de propostas mais vantajosas para o poder
público.

43. Quanto à justificativa da escolha do fornecedor, disserta a área técnica (12586008):

Após diversos e emails e contatos com fornecedores, conforme
demonstrado nos eventos SEI!12587890, 12587724, 12587945 (nenhum
dos outros se quer respondeu), e tentativas infrutíferas de requisição
administrativa (uma vez não haver empresas com estoque dos insumos),
foram obtidas as propostas apenas da empresa DCB, com entrega
Imediata e com Entrega Parcelada, eventos SEI!12587620 e 12587622,
que contemplava a entrega de alguns insumos de forma imediata e outros
de forma parcelada, nos termo, então, do inciso II do art. 26 da Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993.
Considerando, então, a declaração do Estado de Calamidade Pública pelo
governador Romeu Zema e também o grave risco de morte para milhões
de pessoas, a Administração Estadual, pautada pelas deliberações do
Comitê Extraordinário COVID-19, decidiu pela aquisição total dos insumos
disponíveis deste e de outros fornecedores que surjam e que possam
garantir a proteção à vida de quem se arrisca a combater uma doença que
tem causado estragos de repercussão mundial. 

44. A área técnica deve juntar aos autos os e-mails enviados também aos
fornecedores que não responderam à solicitação de cotação.

45. As razões de escolha do fornecedor igualmente envolvem aspectos técnicos que devem
ser ponderados e mensurados, mantendo a recomendação para que não haja qualquer
subjetivismo na decisão, de modo a tentar espelhar ao máximo transparência e seriedade
na decisão.

46. ‘A necessidade da justificativa do preço decorre dos princípios da motivação, da
economicidade, legalidade, legitimidade e da razoabilidade, bem como da imperiosa
necessidade de se bem atender o interesse público, por meio de uma gestão eficiente e
proba dos recursos públicos. Trata-se de dever da Autoridade assessorada, responsável
pela gestão dos recursos públicos a ela confiados. Ou seja, por força do previsto no art.
25, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, deve ser evitada a qualquer custo a configuração
de superfaturamento de preços’[7].

47. Quanto ao preço, a Lei nº 13.979/2020, art. 4º-E, VI, prevê que estimativas dos preços
devem ser obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
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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;

48. Segundo a área técnica, somente foi possível a obtenção de proposta de uma empresa:

Após diversos e emails e contatos com fornecedores, conforme
demonstrado nos eventos SEI!12587890, 12587724, 12587945 (nenhum
dos outros se quer respondeu), e tentativas infrutíferas de requisição
administrativa (uma vez não haver empresas com estoque dos insumos),
foram obtidas as propostas apenas da empresa DCB, com entrega
Imediata e com Entrega Parcelada, eventos SEI!12587620 e 12587622,
que contemplava a entrega de alguns insumos de forma imediata e outros
de forma parcelada, nos termo, então, do inciso II do art. 26 da Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993.

49. Em que pese o permissivo de pesquisa de preços com apenas um parâmetro (art. 4º-E,
VI, ‘a’, da Lei 13.979/2020), a área técnica não logrou êxito em obter preços junto aos
potencias fornecedores, sem justificar a não utilização dos outros parâmetros, o que deve
ser saneado.

50. Por fim, a recentíssima Medida Provisória nº 926/2020 previu, (art. 4º-E, § 2º), que,
‘Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a
estimativa de preços’. Tal dispositivo deve ser visto com extrema cautela pelo
gestor e, se usado, deve restar demonstrada e atestada a excepcionalidade, bem como
que foram esgotadas todas as tentativas que estão ao seu alcance.

51. Este subscritor não tem conhecimento técnico para análise dos preços, cabe
exclusivamente à área um juízo meritório quanto aos preços encontrados para verificar
aquele que melhor reflete valores exequíveis e factíveis para a Administração. Os
aspectos técnicos da contratação, as razões de escolha do fornecedor e o preço, as
questões de preços são de exclusiva atribuição da área conhecedora do objeto, cabendo
ao assessoramento jurídico apenas observar a presença nos autos com o mínimo de
razoabilidade.

52. É indispensável, entrementes, que a área técnica instrua os autos com as tentativas de
obtenção de outros preços, dentro do possível.

53. ‘Destarte, deverá constar dos autos da licitação dispensada a justificativa do preço, com
base em prévia pesquisa de mercado, de modo que a Administração declare a
razoabilidade dos preços que, se presente, autoriza a contratação. É preciso que se
compreenda, definitivamente, que o fato de se tratar de uma situação de emergência,
ainda que de saúde pública mundial, não deixa a sociedade (que necessita dos bens para
proteção de vidas) refém de comportamentos eventualmente abusivos do mercado. Não
raras vezes a Administração Pública depara-se com a prática de empresas que,
aproveitando-se dos bens em jogo na situação de emergência (vida humana e saúde dos
cidadãos), pratica preços excessivos, em comportamento enquadrável até mesmo em
crime contra a economia popular, sentindo-se o gestor sem saída dos preços cobrados
em face da necessidade pública premente’[8].

 

DA REGULARIDADE DO FORNECEDOR

 

54. Mesmo nas contratações diretas deverão ser juntados aos autos os requisitos de
habilitação, em especial a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, regularidade de
representação e demais pertinentes.

55. No manual de compras diretas do TCU, assim consta
[9]

:

Como medida de precaução, antes de contratar diretamente, é importante
reavaliar a documentação exigida para habilitação (se for o caso),
mas, principalmente, reconsiderar os critérios de aceitabilidade da
proposta, verificando a metodologia de apuração da estimativa de preços,
se este baseou-se numa quantidade insuficiente de propostas, ou as
propostas foram muito discrepantes (o que tornaria a média imprecisa), ou
ainda as propostas foram obtidas há um período considerável de tempo, o
que as tornou defasadas (inclusive por características próprias do
mercado); por fim, pode-se ainda complementar a pesquisa de preços
realizada.
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56. São necessárias: (i) consulta prévia ao CADIN Estadual (Lei Estadual nº 14.699, de 06 de
agosto de 2003 (artigos 23 a 27), regulamentada pelo Decreto Estadual nº 44.694, de 28
de dezembro de 2007; (ii) Previamente à celebração da avença, também devem ser
consultados o “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no
endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, e o Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do
Conselho Nacional de Justiça
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser
consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário (artigo
12 da Lei Federal n° 8.429/1992).

57. No presente caso, foi juntado aos autos o Certificado de Registro Cadastral do
Fornecedor – CRC (12587434), com as certidões de regularidade vigentes.

58. Vale lembrar que a Lei nº 13.979/2020, no art. 4º-F, dispõe, ainda,  que 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.

59. Nesse ponto reforçamos que as duas grandes exceções à regra constantes da Medida
Provisória nº 926/2020 (dispensa da estimativa de preços e da apresentação de
documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um
ou mais requisitos de habilitação) são possibilidades excepcionalíssimas. Caso a
autoridade se veja obrigada a lançar mão de tais ‘recursos’, deverá consignar, nos autos,
robusta motivação, com a comprovação documental das tentativas de se esgotar todos
os meios disponíveis para obtenção de preços e de empresas regulares disponíveis no
mercado.

60. Caso seja faticamente inviável a estimativa de preço e contratação de empresa regular, é
indispensável a manifestação da área técnica quanto à explicitação da situação fática,
atrelada à ausência de tempo disponível para ultimar o procedimento formal. ‘Tudo com a
estrita observância da relação dos atos administrativos com a proporcionalidade e
razoabilidade que se espera diante do singular contexto’[10].

 

DO PARCELAMENTO DO OBJETO

 

61. Conforme se vê nos autos, a dispensa de licitação, oriunda da demanda de diversos
órgãos e entidades por diversos bens e insumos, ocorrerá com uma só empresa.

62. A Advocacia-Geral da União, no Parecer Referencial n. 00011/2020/CONJUR-
MS/CGU/AGU, bem assentou que ‘o órgão assessorado deverá na aquisição de bens e
insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus priorizar o parcelamento do objeto.
Nos casos em que não for possível pela natureza da contratação, deverá justificar
demonstrando a inviabilidade técnica e/ou econômica do parcelamento’.

63. Assim, a área técnica deve justificar a razão da inviabilidade técnica de eventual
parcelamento do objeto.

 

PUBLICAÇÃO EM SÍTIO OFICIAL

 

64. Ainda, conforme preconiza o art. 4º, § 2º, da Lei 13.979/2020, deve haver a
disponibilização, 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.

 

DO TERMO DE REFERÊNCIA

 

65. A Lei 13.979 dispõe, em seu art. 4º-E, que nas contratações para aquisição de bens,
serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata da Lei, será
admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico
simplificado.     
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66. A área técnica juntou aos autos o Termo de Referência (12586008), em que constam a
descrição do objeto, a justificativa da contratação, justificativa da modalidade eleita,
condições de execução do objeto, condições de pagamento, condições contratuais,
procedimentos de fiscalização e gerenciamento da relação jurídica, dotação
orçamentária,  garantias, vedação de subcontratação, obrigações das partes e sanções.

67. Subitens 6.1 e 12.1.4: suprimir a referência à Lei nº 10.520/2002.

68. Subitem 7.4: suprimir a palavra ‘edital’.

69. Item 12.1: suprimir a referência à Lei nº 10.520/2002 e à Lei Estadual nº 14.167/2002.

 

DA ANÁLISE DA MINUTA CONTRATUAL

 

70. No preâmbulo constam as qualificações da Contratante e Contratada, além da referência
à Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória 926/2020.

71. A Cláusula Primeira trata do objeto qual seja, ‘aquisição de materiais médico
hospitalares para atendimento a demanda crescente provocada pela pandemia do
Coronavírus’ (luvas, toucas, aventais e máscaras).

72. Na Cláusula Segunda consta o prazo de vigência do contrato de dispensa, qual seja, 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado, nos termos dos art. 4 -H da Lei 13.979/2020.

73. A Cláusula Terceira estabelece o valor do contrato, quanto a Cláusula Quarta
especifica as dotações orçamentárias. Essas dotações precisam ser ajustadas com
aquelas previstas na Declaração de Disponibilidade Orçamentária (12589114).

74. A Clausula Quinta cuida do pagamento. Deve ser alterada a referência a ‘edital’ para
constar a referência ao ‘Termo de Referência’.

75. A Cláusula Sexta trata do reajuste e a Sétima, das condições de entrega e recebimento.

76. A Cláusula Oitava diz respeito à fiscalização.  Gestor e Fiscal do contrato devem ser
‘escolhidos com fundamento na sua qualificação, conhecimento e capacidade técnica
para acompanhar a prestação dos serviços’ (§1º do art. 10 do Decreto 46.559/2010).

77. Nesse ponto, vimos que, no Termo de Designação de Fiscal e Gestor do Contrato
(12587217), foi designada a mesma pessoa para as duas funções. O documento deve ser
assinado, também, por uma autoridade superior à pessoa designada. Ainda, ressaltamos
que, em regra, as funções de fiscalização e gestão do contrato devem recair sobre
pessoas distintas, no intuito de preservar o princípio da segregação de funções. Somente
‘poderão recair sobre a mesma pessoa, desde que não haja prejuízo ao
acompanhamento da execução contratual’ (art. 10, § 2, do Decreto nº 46.559/2014), o que
deve ser justificado nos autos.

78.  A Cláusula Nona faz referência ao regime de execução dos serviços. A palavra ‘edital’
deve ser substituída por ‘termo de referência’.

79. A Clausula Décima trata das obrigações; a Décima Primeira, da Fraude e Corrupção.

80. A Cláusula Décima Segunda diz respeito às Sanções Administrativas.

81. Cláusula Décima Terceira trata da rescisão; Cláusula Décima Quarta, das alterações.
A Cláusula Décima Quarta precisa ser adaptada para ficar de acordo com o art. 4º-I da
Lei 13.979/2020, que prevê a possibilidade de alteração em até 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.    

82. Cláusula Décima Quinta trata dos casos omissos.

83. Cláusula Décima Sexta cuida da publicação; Cláusula Décima Sétima, do foro.

84. Sugerimos a inserção, na minuta do contrato a ser firmado, de cláusula resolutiva
(condição resolutiva: fim da emergência fundada na pandemia de coronavírus).

 

SÍNTESE DOS REQUISITOS

 

85. Em síntese, temos os seguintes requisitos formais a serem seguidos:

a. justificativa da dispensa (art. 26, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93) - 
emergência em razão da pandemia do coronavírus (artigo 4º da Lei
Federal nº 13.979);

b. razão da escolha do fornecedor (art. 26, II da Lei Federal nº 8.666);

c. justificativa do preço, evidenciada sua razoabilidade (art. 26, III da Lei
Federal nº 8.666, c/c art. 4º-E, §§ 1º e 2º, da Lei 13.979/2020).

d. adequação orçamentária (art. 4º-E, § 1º, VII, da Lei 13.979/2020);
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e. comunicação, à autoridade superior, da (motivada) decisão sobre a
contratação direta, pela autoridade competente, para ratificação (art. 26,
“caput” da Lei Federal nº 8.666);

f. emissão de parecer jurídico (ou juntada de manifestação referencial
aprovada pelo Advogado-Geral do Estado, com o ateste, pela
autoridade competente, de que o caso se amolda à manifestação
referencial);

g. publicação da decisão ratificadora (art. 26, “caput” da Lei Federal nº
8.666);

h. disponibilização, 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 (art. 4º, § 2º, da Lei 13.979/2020);

i. regularidade fiscal, trabalhista, seguridade social e habilitatória
(ressalvado o disposto no art. 4º-F da Lei 13.979/2020).

86. Enfim, considerando a manifestação técnica, entendo que há juridicidade para o
prosseguimento da contratação direta, Dispensa de Licitação nº 1501561-05/2020,
‘para compra direta de Equipamentos de Proteção Individual de agentes públicos para
enfrentamento ao COVID-19, em atendimento à demanda de vários órgãos e
entidades que repassaram suas demandas ao Comitê Extraordinário COVID-19’, desde
que cumpridas as recomendações e ressalvas descritas no parecer, em especial:

Quanto à Instrução:

a. Deverá ser juntada a justificativa de como foram estimados os
quantitativos de cada demandante.

b. A área técnica deve juntar aos autos os e-mails enviados também
aos fornecedores que não responderam à solicitação de cotação.

c. Em que pese o permissivo legal de pesquisa de preços com
apenas um parâmetro (‘fornecedores potencias’ - art. 4º-E, VI, ‘a’,
da Lei 13.979/2020), a área técnica não logrou êxito em obter
preços junto aos potencias fornecedores, sem justificar a razão da
não utilização dos outros parâmetros legais previstos na Lei
13.979/2020 (Portal de Compras, mídia especializada, sítios
eletrônicos especializados, contratações similares), o que deve ser
saneado, uma vez que, ‘Excepcionalmente, mediante justificativa
da autoridade competente, será dispensada a estimativa de
preços de que trata o inciso VI do caput’ (art. 4º-E, § 2º, da Lei nº
13.979/2020).

d. A área técnica deve justificar a razão da inviabilidade técnica de
eventual parcelamento.

 

No Termo de Referência:

e. Subitens 6.1 e 12.1.4: suprimir a referência à Lei nº 10.520/2002.

f. Subitem 7.4: suprimir a palavra ‘edital’.

g. Item 12.1: suprimir a referência à Lei nº 10.520/2002 e à Lei
Estadual nº 14.167/2002.

 

Na Minuta Contratual:

h. Cláusula Quarta: as dotações orçamentárias precisam ser
ajustadas com aquelas previstas na Declaração de
Disponibilidade Orçamentária (12589114).

i. Clausula Quinta: deve ser alterada a referência a ‘edital’ para
‘Termo de Referência’.

j. A Cláusula Oitava: Gestor e Fiscal do contrato devem ser
‘escolhidos com fundamento na sua qualificação, conhecimento e
capacidade técnica para acompanhar a prestação dos serviços’
(§1º do art. 10 do Decreto 46.559/2010).

Nesse ponto, vimos que, no Termo de Designação de Fiscal e Gestor
do Contrato (12587217), foi designada a mesma pessoa para as
duas funções. O documento deve ser assinado, também, por
uma autoridade superior à pessoa designada. Ainda,
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ressaltamos que, em regra, as funções de fiscalização e gestão do
contrato devem recair sobre pessoas distintas, no intuito de preservar
o princípio da segregação de funções. Somente ‘poderão recair
sobre a mesma pessoa, desde que não haja prejuízo ao
acompanhamento da execução contratual’ (art. 10, § 2, do Decreto nº
46.559/2014), o que deve ser justificado nos autos.

k. Cláusula Nona: a palavra ‘edital’ deve ser substituída por ‘termo
de referência’.

l. A Cláusula Décima Quarta precisa ser adaptada para ficar de
acordo com o art. 4º-I da Lei 13.979/2020, que prevê a
possibilidade de alteração, para mais ou para menos, em até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

m. Sugerimos a inserção, na minuta do contrato a ser firmado, de
cláusula resolutiva (condição resolutiva: fim da emergência fundada
na pandemia de coronavirus).

87. Caso a área técnica competente discorde das orientações ou posicionamentos
emanados deste pronunciamento, deverá carrear aos autos as justificativas necessárias
para embasar o feito, sem a necessidade do retorno do processo a este Núcleo de
Assessoramento Jurídico, consoante entendimento do Tribunal de Contas da União,
abaixo anotado:

"Ementa: determinação à SFA/RS para que apresente as razões para o
caso de discordância, nos termos do inc. VI, art. 50 da Lei nº 9.784/1999,
de orientação do órgão de assessoramento jurídico à unidade." (Alínea "e",
item 1.5, TC-022.942/2007-3, Acórdão nº 4.127/2008-1ª Câmara, DOU de
18.11.2008, S. L p. 73).

88. Dada a relevância do tema e a vindoura multiplicidade de situações análogas, submeto a
presente manifestação ao Núcleo Central da Consultoria Jurídica – NCCJ da Advocacia-
Geral do Estado, para aprovação como parecer referencial, nos termos do artigo 4º e 12
da Resolução AGE nº 26, de 23 de junho de 2017.

 

À consideração superior.

Belo Horizonte, 22 de março de 2020.

 

EDUARDO GROSSI FRANCO NETO
Procurador-Chefe do CSC/SEPLAG

OAB/MG nº 143.510 - MASP. 1.327.119-2

 

De acordo,

 

WALLACE ALVES DOS SANTOS
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica

OAB/MG nº 79.700 – MASP n. 1.083.139-4

 

 

Aprovado pelo Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais
Sérgio Pessoa de Paula e Castro
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ALTErAÇÃO DE NOME – ATO Nº 09/2019
ALTErA O(S) NOME(S), à vista de documento apresentado¸ das 
servidoras: BELO HOrIZONTE – E .E . Isabel da Silva Polck, MaSP 
1310364-3, Luciana Alves para Luciana Alves Garbazza; E .E . Pandiá 
Calógeras, MaSP 968773-2, Zeni Pereira Teixeira Ferraz para Zeni 
Pereira Teixeira; E .E . Pero vaz de Caminha, MaSP 1396593-4, Tania 
Elise de Souza Grandioso para Tania Elise de Souza Andrade; E .E . 
Profª . Maria Cecília de Melo, MaSP 1446280-8, rejane Kássia dos 
Reis Silva para Rejane Kássia dos Reis; CAETÉ – E.E. José Brandão, 
Liliana Motta Nepomuceno Morais para Liliana Motta Nepomuceno .

12 1202763 - 1
ABONO DE PErMANÊNCIA – ATO Nº02/2019 .

CONCEDE ABONO DE PErMANÊNCIA, nos termos do § 19 do Art . 
40 da CF/89, com redação dada pela EC nº 41/03, ao servidor: BELO 
HORIZONTE – EE Sérgia Caldeira Alkimim, MaSP 354132-3, Célia 
da Costa xavier, PEBIIN, cargo 01, a partir de 19/02/2019 .

ADICIONAL POr TEMPO DE SErvIÇO – ATO Nº 01/2019 .
CONCEDE ADICIONAL POr TEMPO DE SErvIÇO, nos termos do 
art . 113, do ADCT da CE/1989, c/c o inciso xIv do Art . 37 Cr/1988, 
ao servidor: BELO HOrIZONTE – EE Bolivar Tinôco Mineiro, MaSP 
220610-0, Maurício Augusto Malard, a partir de 09/11/2011, PEBIP, 
cargo 01(acerto funcional) .

FÉrIAS-PrÊMIO/CONvErSÃO EM ESPÉCIE – ATO Nº 08/2019 .
CONvErTE FÉrIAS-PrÊMIO EM ESPÉCIE, nos termos do art . 
117, do ADCT da CE/1989, ao servidor: BELO HOrIZONTE – MaSP 
220610-0, Maurício Augusto Malard, PEBIP, cargo 01, afastado preli-
minarmente à aposentadoria por invalidez em 01/10/2018, ref . ao saldo 
de 01 mês .

QuINQuÊNIO – ATO Nº 02/2019 .
Concede nos termos do art . 112, do ADCT da CE/1989 ao servidor: 
BELO HOrIZONTE – EE Bolivar Tinôco Mineiro, MaSP 220610-0, 
Maurício Augusto Malard, PEBIP, cargo 01, ref . ao 6º quinq . de exerc . 
a partir de 09/11/2011, para acerto funcional .

OPÇÃO rEMuNErATÓrIA – ATO Nº06/2019
rEGISTrA OPÇÃO rEMuNErATÓrIA, nos termos do Artigo 23 
da Lei 21 .710 de 2015, combinado com o Artigo 28-A da Lei 15 .293 
de 2004, pela remuneração composta pelo recebimento do dobro da 

remuneração do cargo efetivo acrescida de 50% da remuneração do 
cargo de provimento em comissão DIII, a partir de 26/02/2019, do 
Servidor: BELO HOrIZONTE – MaSP 602 .853-4 . ALEx SANDEr 
FrANCISCO, PEB1F, vinculado ao cargo 01 .

12 1202762 - 1

SrE metropolitana B
OPÇÃO rEMuNErATÓrIA-ATO Nº 07/ 2019

rEGISTrA OPÇÃO rEMuNErATÓrIA, nos termos do art . 27 
da Lei Delegada nº 174, de 2007, com a redação dada pelo art . 7º da 
Lei Delegada nº 182, de 21/01/2011, dos seguinte servidor: Claúdia 
Aparecida Lara dos Santos, MASP 555567-7, ANE II, Admissão 1, 
pela remuneração decorrente do regime de subsídio do cargo efetivo, 
acrescida de 50% do vencimento do cargo em comissão de DAD -7, 
ED1100246, a contar de 11/03/2019 .

13 1203170 - 1

Superintendência de Pessoal
OPÇÃO rEMuNErATÓrIA-ATO N .º 04/2019
rEGISTrA OPÇÃO rEMuNErATÓrIA, nos termos do inciso I, do 
art . 27, da Lei Delegada n .º 174, de 2007, com a redação dada pelo 
art .7 .º da Lei Delegada n .º 182, de 21/01/2011, do servidor:
Masp 557 .669-9, Edelves rosa Luna, PEB1B, Admissão 3, pelo venci-
mento do cargo em comissão de Secretário de Estado Adjunto de Edu-
cação, a contar de 07/03/2019 .
SECrETArIA DE ESTADO DE EDuCAÇÃO
SuBSECrETArIA DE GESTÃO DE rECurSOS HuMANOS
SuPErINTENDÊNCIA DE PESSOAL
DIrETOrIA DE ADMINISTrAÇÃO DE PESSOAL DO ÓrGÃO 
CENTrAL DA EDuCAÇÃO
DIrETOrA: MArIA DA CONCEIÇÃO CAMPOLINA QuITÉrIA 
rODrIGuES DO COuTO

13 1202840 - 1

resolve:
Art . 1º Credenciar a Empresa: Centro de Formação de Condutores Nova 
Ltda, CNPJ nº 18 .008 .072/0002-21, com sede na rua Gerson Boaven-
tura, nº 415, Bairro Jardim America, no município de Santa Juliana, 
para exercer suas atividades na cidade de Santa Juliana/MG .
Art. 2º O credenciamento tem por objeto a capacitação técnica e de prá-
tica de direção veicular de condutores de veículos automotores e para a 
adição e mudança de categoria, atualização para renovação da Carteira 
Nacional de Habilitação e reciclagem de condutores infratores .
Art. 3º A vigência deste credenciamento é de 1 (um) ano, renovável 
sucessivamente, por iguais períodos desde que requerido pelo creden-
ciado e atendidas as exigências do Decreto Estadual nº 45 .762/20111 e 
legislação de trânsito em vigor .
Art. 4º A credenciada deverá observar, no que couber, a regra definida 
na Lei Estadual nº 19 .999, de 30 de dezembro de 2011, regulamentada 
pelo Decreto Estadual nº 45 .990, de 15 de junho de 2012 .
Art . 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Kleyverson rezende
Diretor Do DETrAN/MG

Portaria nº . 467, de 08 de março de 2019
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais - 
DETrAN-MG, em conformidade com art . 22 do C .T .B e o art . 1º, §2º 
do Decreto Estadual nº 47 .072/2016, de 1º de novembro de 2016;
Considerando o cumprimento das exigências insertas no Decreto nº . 
47 .072/2016, devidamente atestado pela do Termo de Aprovação pelo 
Delegado regional de Polícia Civil ou Delegado Chefe da Divisão de 
Controle de Ciretrans/MG no âmbito do município de Belo Horizonte e 
circunscrições do 2º e 3º Departamentos de Polícia Civil;
resolve:
Art . 1º Credenciar a Empresa: Auto Socorro Mv Ltda ME, CNPJ nº 
31 .123 .445/0001-92, com sede na Avenida Laerte Canedo, nº 1305, 
Bairro Campo Eliseos, na cidade de Monte Carmelo/MG, para exercer 
suas atividades na cidade de Monte Carmelo/MG .
Art . 2º O credenciamento tem por objeto:
I – atividades de remoção e guarda, em depósito, de veículos apreendi-
dos por infração à legislação de trânsito de competência específica do 
Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETrAN/MG, e
II – a remoção e guarda, em depósito, de veículos decorrentes das ativi-
dades de Polícia Judiciária .
Art. 3º A vigência deste credenciamento é de 24 (vinte e quatro) meses, 
renovável sucessivamente por iguais períodos, desde que requeridas 
pelo credenciado e observadas às exigências do Decreto Nº . 47 .072 de 
2016 e Legislação de Trânsito .
Art . 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Kleyverson rezende
Diretor do DETrAN - MG

Portaria nº 469, de 11 de março de 2019
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Órgão Exe-
cutivo de Trânsito, integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso das 
atribuições que lhe confere o art . 22 da Lei nº 9 .503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, a resolução nº 
358/2010, o Decreto nº 45 .762 de 25 de outubro de 2011 e o disposto 
na Portaria nº 353 de 02 de março de 2012, e
Considerando, que o CFC Verona, registro nº 0114, filial 01, CNPJ 
26230441/001-73, nome fantasia Auto Escola Cachoeirinha, do muni-
cípio de Belo Horizonte/MG, encontra-se com seu alvará vencido 
desde 05/10/2018, conforme levantamento procedido pela Divisão de 
Habilitação;
Considerando que o CFC descrito não manifestou interesse na prorro-
gação de seu credenciamento em tempo hábil, conforme noticiado pela 
Seção de Supervisão e Controle de Condutores, SSCA/DETrAN;
Considerando a necessidade de atualizar os registros e dados cadastrais 
dos Centros de Formação de Condutores em atividade, na forma da 
legislação vigente;
resolve:
Art . 1º Considerar extinto o registro e o credenciamento do Cfc verona, 
registro nº 0114, filial 01, CNPJ 26230441/001-73, nome fantasia Auto 
Escola Cachoeirinha, do município de Belo Horizonte/MG, conforme 
o disposto no art . 9º, do Decreto Estadual nº 45 .762/11 c/c art . 28 da 
resolução 358 de 13/08/2010 do CONTrAN .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Kleyverson rezende
Diretor do DETrAN/MG

Portaria nº 470, de 11 de março de 2019
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Órgão Exe-
cutivo de Trânsito, integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso das 
atribuições que lhe confere o art . 22 da Lei nº 9 .503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, a resolução nº 
358/2010, o Decreto nº 45 .762 de 25 de outubro de 2011 e o disposto 
na Portaria nº 353 de 02 de março de 2012, e
Considerando, que o CFC Noroeste, registro nº 0266, filial 01, CNPJ 
20212940/0001-51, nome fantasia CFC Noroeste, do município de 
unaí/MG, encontra-se com seu alvará vencido desde 20/10/2018, con-
forme levantamento procedido pela Divisão de Habilitação;
Considerando que o CFC descrito não manifestou interesse na prorro-
gação de seu credenciamento em tempo hábil, conforme noticiado pela 
Seção de Supervisão e Controle de Condutores, SSCA/DETrAN;
Considerando a necessidade de atualizar os registros e dados cadastrais 
dos Centros de Formação de Condutores em atividade, na forma da 
legislação vigente;
resolve:
Art . 1º Considerar extinto o registro e o credenciamento do CFC Noro-
este, registro nº 0266, filial 01, CNPJ 20212940/0001-51, nome fantasia 
CFC Noroeste, do município de unaí/MG, conforme o disposto no art . 
9º, do Decreto Estadual nº 45 .762/11 c/c art . 28 da resolução 358 de 
13/08/2010 do CONTrAN .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Kleyverson rezende
Diretor do DETrAN/MG

Portaria nº 471, de 11 de março de 2019
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Órgão Exe-
cutivo de Trânsito, integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso das 
atribuições que lhe confere o art . 22 da Lei nº 9 .503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, a resolução nº 
358/2010, o Decreto nº 45 .762 de 25 de outubro de 2011 e o disposto 
na Portaria nº 353 de 02 de março de 2012, e
Considerando, que o CFC Geraldo Aparecido De Castro, registro nº 
0274, filial 01, CNPJ 26286146/001-39, nome fantasia CFC Soma, do 
município de Sete Lagoas/MG, encontra-se com seu alvará vencido 
desde 20/10/2018, conforme levantamento procedido pela Divisão de 
Habilitação;
Considerando que o CFC descrito não manifestou interesse na prorro-
gação de seu credenciamento em tempo hábil, conforme noticiado pela 
Seção de Supervisão e Controle de Condutores, SSCA/DETrAN;
Considerando a necessidade de atualizar os registros e dados cadastrais 
dos Centros de Formação de Condutores em atividade, na forma da 
legislação vigente;
resolve:
Art . 1º Considerar extinto o registro e o credenciamento do CFC 
Geraldo Aparecido de Castro, registro nº 0274, filial 01, CNPJ 
26286146/001-39, nome fantasia CFC Soma, do município de Sete 
Lagoas/MG, conforme o disposto no art . 9º, do Decreto Estadual nº 
45 .762/11 c/c art . 28 da resolução 358 de 13/08/2010 do CONTrAN .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Kleyverson rezende
Diretor do DETrAN/MG

Portaria nº 472, de 11 de março de 2019
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Órgão Exe-
cutivo de Trânsito, integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso das 
atribuições que lhe confere o art . 22 da Lei nº 9 .503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, a resolução nº 
358/2010, o Decreto nº 45 .762 de 25 de outubro de 2011 e o disposto 
na Portaria nº 353 de 02 de março de 2012, e
Considerando, que o CFC Stela Ltda, registro nº 0737, filial 01, CNPJ 
02585327/001-06, nome fantasia CFC Stela, do município de João 
Pinheiro/MG, encontra-se com seu alvará vencido desde 27/10/2018, 
conforme levantamento procedido pela Divisão de Habilitação;
Considerando que o CFC descrito não manifestou interesse na prorro-
gação de seu credenciamento em tempo hábil, conforme noticiado pela 
Seção de Supervisão e Controle de Condutores, SSCA/DETrAN;
Considerando a necessidade de atualizar os registros e dados cadastrais 
dos Centros de Formação de Condutores em atividade, na forma da 
legislação vigente;
resolve:
Art . 1º Considerar extinto o registro e o credenciamento do CFC Stela 
Ltda, registro nº 0737, filial 01, CNPJ 02585327/001-06, nome fantasia 
CFC Stela, do município de João Pinheiro/MG, conforme o disposto no 

art . 9º, do Decreto Estadual nº 45 .762/11 c/c art . 28 da resolução 358 
de 13/08/2010 do CONTrAN .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Kleyverson rezende
Diretor do DETrAN/MG

Portaria nº 473, de 11 de março de 2019
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Órgão Exe-
cutivo de Trânsito, integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso das 
atribuições que lhe confere o art . 22 da Lei nº 9 .503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, a resolução nº 
358/2010, o Decreto nº 45 .762 de 25 de outubro de 2011 e o disposto 
na Portaria nº 353 de 02 de março de 2012, e
Considerando, que o CFC Auto Aprovacão, registro nº 1823, filial 
02, CNPJ 10326731/002-66, nome fantasia Auto Escola Pontual, do 
município de Iraí de Minas/MG, encontra-se com seu alvará vencido 
desde 17/10/2018, conforme levantamento procedido pela Divisão de 
Habilitação;
Considerando que o CFC descrito não manifestou interesse na prorro-
gação de seu credenciamento em tempo hábil, conforme noticiado pela 
Seção de Supervisão e Controle de Condutores, SSCA/DETrAN;
Considerando a necessidade de atualizar os registros e dados cadastrais 
dos Centros de Formação de Condutores em atividade, na forma da 
legislação vigente;
resolve:
Art . 1º Considerar extinto o registro e o credenciamento do CFC Auto 
Aprovacao, registro nº 1823, filial 02, CNPJ 10326731/002-66, nome 
fantasia Auto Escola Pontual, do município de Iraí De Minas/MG, con-
forme o disposto no art . 9º, do Decreto Estadual nº 45 .762/11 c/c art . 28 
da resolução 358 de 13/08/2010 do CONTrAN .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Kleyverson rezende
Diretor do DETrAN/MG

Portaria nº 474, de 11 de março de 2019
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Órgão Exe-
cutivo de Trânsito, integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso das 
atribuições que lhe confere o art . 22 da Lei nº 9 .503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, a resolução nº 
358/2010, o Decreto nº 45 .762 de 25 de outubro de 2011 e o disposto 
na Portaria nº 353 de 02 de março de 2012, e
Considerando, que o CFC Adilson Ltda ME, registro nº 1567, filial 
01, CNPJ 07333797/0001-98, nome fantasia CFC Adilson, do muni-
cípio de Sete Lagoas/MG, encontra-se com seu alvará vencido desde 
05/10/2018, conforme levantamento procedido pela Divisão de 
Habilitação;
Considerando que o CFC descrito não manifestou interesse na prorro-
gação de seu credenciamento em tempo hábil, conforme noticiado pela 
Seção de Supervisão e Controle de Condutores, SSCA/DETrAN;
Considerando a necessidade de atualizar os registros e dados cadastrais 
dos Centros de Formação de Condutores em atividade, na forma da 
legislação vigente;
resolve:
Art . 1º Considerar extinto o registro e o credenciamento do CFC Adil-
son Ltda ME, registro nº 1567, filial 01, CNPJ 07333797/0001-98, 
nome fantasia CFC Adilson, do município de Sete Lagoas/MG, con-
forme o disposto no art . 9º, do Decreto Estadual nº 45 .762/11 c/c art . 28 
da resolução 358 de 13/08/2010 do CONTrAN .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Kleyverson rezende
Diretor do DETrAN/MG

Portaria nº 475, de 11 de março de 2019
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Órgão Exe-
cutivo de Trânsito, integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso das 
atribuições que lhe confere o art . 22 da Lei nº 9 .503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, a resolução nº 
358/2010, o Decreto nº 45 .762 de 25 de outubro de 2011 e o disposto 
na Portaria nº 353 de 02 de março de 2012, e
Considerando, que o CFC São Matheus, registro nº 0471, filial 02, 
CNPJ 01128639/002-09, nome fantasia São Matheus, do municí-
pio de ribeirão Das Neves/MG, encontra-se com seu alvará vencido 
desde 27/09/2018, conforme levantamento procedido pela Divisão de 
Habilitação;
Considerando que o CFC descrito não manifestou interesse na prorro-
gação de seu credenciamento em tempo hábil, conforme noticiado pela 
Seção de Supervisão e Controle de Condutores, SSCA/DETrAN;
Considerando a necessidade de atualizar os registros e dados cadastrais 
dos Centros de Formação de Condutores em atividade, na forma da 
legislação vigente;
resolve:
Art . 1º Considerar extinto o registro e o credenciamento do CFC São 
Matheus, registro nº 0471, filial 02, CNPJ 01128639/002-09, nome fan-
tasia São Matheus, do município de ribeirão Das Neves/MG, conforme 
o disposto no art . 9º, do Decreto Estadual nº 45 .762/11 c/c art . 28 da 
resolução 358 de 13/08/2010 do CONTrAN .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Kleyverson rezende
Diretor do DETrAN/MG

Portaria nº 476, de 11 de março de 2019
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Órgão Exe-
cutivo de Trânsito, integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso das 
atribuições que lhe confere o art . 22 da Lei nº 9 .503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, a resolução nº 
358/2010, o Decreto nº 45 .762 de 25 de outubro de 2011 e o disposto 
na Portaria nº 353 de 02 de março de 2012, e
Considerando, que o CFC Mascarenhas, registro nº 1270, filial 02, 
CNPJ 05804775/002-14, nome fantasia CFC Santos, do município de 
Mariana/MG, encontra-se com seu alvará vencido desde 06/10/2018, 
conforme levantamento procedido pela Divisão de Habilitação;
Considerando que o CFC descrito não manifestou interesse na prorro-
gação de seu credenciamento em tempo hábil, conforme noticiado pela 
Seção de Supervisão e Controle de Condutores, SSCA/DETrAN;
Considerando a necessidade de atualizar os registros e dados cadastrais 
dos Centros de Formação de Condutores em atividade, na forma da 
legislação vigente;
resolve:
Art . 1º Considerar extinto o registro e o credenciamento do CFC Mas-
carenhas, registro nº 1270, filial 02, CNPJ 05804775/002-14, nome 
fantasia CFC Santos, do município de MArIANA/MG, conforme o 
disposto no art . 9º, do Decreto Estadual nº 45 .762/11 c/c art . 28 da 
resolução 358 de 13/08/2010 do CONTrAN .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Kleyverson rezende
Diretor do DETrAN/MG

Portaria nº 477, de 11 de março de 2019
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Órgão Exe-
cutivo de Trânsito, integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso das 
atribuições que lhe confere o art . 22 da Lei nº 9 .503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, a resolução nº 
358/2010, o Decreto nº 45 .762 de 25 de outubro de 2011 e o disposto 
na Portaria nº 353 de 02 de março de 2012, e,
Considerando, que o CFC Kadosh Figueiredo, registro nº 0152, filial 01, 
CNPJ 00106791/001-39, nome fantasia CFC vip do município de Belo 
Horizonte/MG, encontra-se com seu alvará vencido desde 26/09/2018, 
conforme levantamento procedido pela Divisão de Habilitação;
Considerando que o CFC descrito não manifestou interesse na prorro-
gação de seu credenciamento em tempo hábil, conforme noticiado pela 
Seção de Supervisão e Controle de Condutores, SSCA/DETrAN;
Considerando a necessidade de atualizar os registros e dados cadastrais 
dos Centros de Formação de Condutores em atividade, na forma da 
legislação vigente;
resolve:
Art . 1º Considerar extinto o registro e o credenciamento do CFC 
Kadosh Figueiredo, registro nº 0152, filial 01, CNPJ 00106791/001-39, 
nome fantasia CFC vIP, do município de Belo Horizonte/MG, con-
forme o disposto no art . 9º, do Decreto Estadual nº 45 .762/11 c/c art . 28 
da resolução 358 de 13/08/2010 do CONTrAN .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Kleyverson rezende
Diretor do DETrAN/MG

Portaria nº 478, de 11 de março de 2019
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG, 
Órgão Executivo Estadual de Trânsito e integrante da estrutura orgâ-
nica da Polícia Civil, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
II, do art . 22 c/c art . 152 da Lei 9 .503, de 23 de setembro de 1997, 
da resolução nº . 168 e suas alterações, de 14/12/2004, do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTrAN, Leis nº . 15 .962, de 30 de dezembro 

Polícia militar do Estado de minas Gerais
Comandante-Geral : Cel PM Giovane Gomes da Silva

Expediente
ATO PMMG Nº 011 / 2019

rEvOGAÇÃO OrDENADOr DE DESPESAS
O COMANDANTE GErAL DA POLÍCIA MILITAr DE MINAS GErAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 
22, do Decreto Estadual nº 37 .924, de 16 de maio de 1996, rEvOGA a designação dos militares abaixo relacionados, para atuarem como Ordenado-
res de Despesas nas respectivas Unidades Executoras, a partir da data especificada, a saber:

uNIDADE SITuAÇÃO Nr PM NOME CPF DATA

1250014 - HPM
1250015 - CFArM

TITuLAr 081 .994-6 Maj PM QOr Márcio Antônio Gonçalves 522 .558 .676-72 18/03/2019

SuBSTITuTO 116 .270-0 Maj PM Alex Louzada de Souza 827 .534 .826-91 18/03/2019
1250016 - CODONT SuBSTITuTO 113 .977-3 Maj PM Luciano Aurélio Silveira Quirino 027 .236 .106-24 18/03/2019

DESIGNAÇÃO OrDENADOr DE DESPESAS
O COMANDANTE GErAL DA POLÍCIA MILITAr DE MINAS GErAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 
22, do Decreto Estadual nº 37 .924, de 16 de maio de 1996, DELEGA competência aos militares abaixo relacionados, para atuarem como Ordenadores 
de Despesas nas respectivas Unidades Executoras, a partir da data especificada, a saber:

uNIDADE SITuAÇÃO Nr PM NOME CPF DATA
1250014 - HPM

1250015 – CFArM
1250016 – CODONT

(1250014 – CSC-SAu)

TITuLAr 118728-5 Ten Cel PM George Luiz de Matos 004 .008 .136-29 18/03/2019

SuBSTITuTO 113924-5 Maj PM Newton Arlem Eleuterio 000 .552 .386 .96 18/03/2019

Obs: Conforme resolução 4766, de 21/12/2018, os Ordenadores de Despesas, passam a responder pelos três códigos . Adotou-se nova nomenclatura 
para a uE que passa a ser: CSC-SAu, devendo executar de forma centralizada no código 1250014 .

rEvOGAÇÃO – rESPONSávEL TÉCNICO
O COMANDANTE GErAL DA POLÍCIA MILITAr DE MINAS GErAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 
3º, do Decreto Estadual nº 42.251, de 09 de janeiro de 2002, REVOGA os militares abaixo relacionados, para atuarem como Responsáveis Técnicos 
nas respectivas Unidades Executoras da Polícia Militar, a partir da data especificada, a saber:

uNIDADE SITuAÇÃO Nr PM NOME CPF DATA

1250014 - HPM
1250015 - CFArM

TITuLAr 096 .512-9 Cap PM Maurício Ferreira de Araújo 659 .707 .726-15 18/03/2019

SuBSTITuTO 115 .791-6 1º Ten PM Guilherme Pereira de Mendonça 537 .483 .446-00 18/03/2019

1250016 - CODONT TITuLAr 098 .947-5 Cap PM QOr William Braga de rezende 650 .199 .386-53 18/03/2019
SuBSTITuTO 091 .691-6 2º Ten PM rita de Cássia de Paula Souza 574 .226 .996-04 18/03/2019

DESIGNAÇÃO – rESPONSávEL TÉCNICO
O COMANDANTE GErAL DA POLÍCIA MILITAr DE MINAS GErAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 3º, 
do Decreto Estadual nº 42 .251, de 09 de janeiro de 2002, DELEGA competência aos militares abaixo relacionados, para atuarem como responsável 
Técnico nas respectivas Unidade Executoras da Polícia Militar, a partir da data especificada, a saber:

uNIDADE SITuAÇÃO Nr PM NOME CPF DATA
1250014 - HPM

1250015 – CFArM
1250016 - CODONT

(1250014 – CSC-SAu)

TITuLAr 096 .512-9 Cap PM Maurício Ferreira de Araújo 659 .707 .726-15 18/03/2019

SuBSTITuTO 124 .379-9 2º Ten QOE Eli da Silva Pessoa 719 .333 .546-00 18/03/2019

Obs: Conforme Resolução 4766, de 21/12/2018, os Responsáveis Técnicos, passam a responder pelos três códigos. Adotou-se nova nomenclatura 
para a uE que passa a ser: CSC-SAu, devendo executar de forma centralizada no código 1250014 .

Belo Horizonte, 13 de março de 2019 .
GIOvANNE GOMES DA SILvA, CEL PM

COMANDANTE GErAL
13 1202973 - 1

instituto de Previdência dos 
Servidores militares - iPSm

rEvOGA GrATIFICAÇÃO TEMPOrárIA ESTrATÉGICA-GTE
O Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do 
Estado de Minas Gerais (IPSM), no uso das atribuições legais, revoga 
os atos que atribuíram, nos termos das Leis Delegadas nº 175, de 26 de 
janeiro de 2007, e nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 
44 .485, de 14 de março de 2007, e nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, 
Gratificação Temporária Estratégica (GTE) da servidora deste IPSM, 
abaixo identificada:

Nome Matrícula Nível Identificação
Ana Isabela Ferreira Gomes dos 
reis 700 .069-3 GTE-1 SM 1100050

Belo Horizonte, 12 de março de 2019
(a) vinicius rodrigues de Oliveira Santos, Cel PM QOr Diretor-Geral

13 1203134 - 1

Polícia civil do Estado 
de minas Gerais

Chefe da Polícia Civil: Wagner Pinto de Souza

Expediente
Departamento de Trânsito de Minas Gerais

Portaria nº 52, de 11 de janeiro de 2019
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETrAN/
MG, Órgão Executivo Estadual de Trânsito e integrante da estrutura 
orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais, no uso das atribuições que 
lhe confere o art . 22 da Lei nº 9 .503, de 23 de setembro de 1997, que 
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, em consonância à resolução 
nº 358/2010 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTrAN, Decreto 
Estadual nº 45 .762, de 25 de outubro de 2011 e Portarias nº 353 e 
481/2012 do DETrAN/MG;

 
Documento assinado eletronicamente 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 www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 32019021320395589545.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo SEI nº1500.01.0014717/2020-02 
Processo de Compras nº 1501561-09/2020

Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEI
nº1500.01.0014717/2020-02,referente ao Processo de Compras nº 1501561-09/2020,
APROVO os procedimentos administrativos e, no uso da competência delegada pelo Decreto
n.º 43.817/2004 e pela Resolução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº12660095 AUTORIZO
e RATIFICO, com fulcro nas disposições contidas no artigo 24, incisos IV da Lei Federal n.
°8.666/1993, na hipótese de dispensa de licitação, bem como em conformidade com a Lei
Federal nº 13.979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico
Referencial da AGE/MG n.º 16.198/2020 evento SEI nº 12746476,cujo objeto é aquisição de
máscaras N95, visando atendimento à demanda do Hospital da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, concernente à pandemia do COVID-19 no âmbito do Estado de Minas Gerais,
por meio da contratação da realizada junto a empresa KSN- PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
EIRELI. O valor da contratação é correspondente a R$99.800,00 (noventa e nove mil
e oitocentos reais) que correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1251.10.302.037.2023.0001.339030.10.0 49-2

 

 

 

�

Rodrigo Ferreira Matias
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 27/03/2020, às 20:09, 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
12765861 e o código CRC 9AAA4170.

Referência: Processo nº 1500.01.0014717/2020-02 SEI nº 12765861
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 28 de Março de 2020 – 53 
rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

1451044 000043/2020
Ratifico, nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações, e considerando a orientação exposta 
na NoTA JurÍDICA SEJuSP/AJu .Nº 217/2020 (12739684), e 
conforme justificativas técnicas, a dispensa de licitação para ser-
viço de transporte de água potável destinado a Penitenciária Fran-
cisco Floriano de Paula (PFFP), tendo como CoNTrATADA a 
empresa LoKArSENA LoCAÇÕES E TrANSPorTES LTDA 
- EPP, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 
– sob o número 08 .739 .890/0001-60, no valor global de r$ 
630 .000,00 (seiscentos e trinta mil reais), em conformidade com 
os documentos que instruem o Processo de Dispensa de Licitação 
nº 1451044 000043/2020 . A despesa decorrente desta contratação 
ocorrerão por conta da dotação orçamentária 1451 .06 .421 .145 .44
23 .0001 .3 .3 .90 .39 .06 .0 .10 .1 .

Belo Horizonte, 27 de março de 2020 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública 

5 cm -27 1340315 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo Nº339039 .36 .2660 .17 .03 .20
PArTES: EMG/SEJuSP E EMPrESA CoMPANHIA DE TEC-
NoLoGIA DA INForMAÇÃo Do ESTADo DE MINAS 
GErAIS (ProDEMGE) . ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao 
contrato de prestação de serviço de informática . oBJETo: a)
ATuALIZAr o preço dos serviços continuados; b) rEDuZIr 
do contrato original o valor de r$ 746 .273,29 que corresponde a 
74,51% em virtude da readequação da volumetria do serviço de 
Produção a Solução de Business Intelligence com supressão dos 
itens Atualização semanal – Análise de dados para carga e ocupa-
ção área Disco/Processamentos de Dados e exclusão dos serviços 
de Acesso a Solução de Business Intelligence, Desenvolvimento 
e Implantação de Solução de Business Intelligence e Capacita-
ção em Solução de Business Intelligence; c) ALTErAr subitens 
do item 1 .1 .3 e 7 .3 – Produção de Solução de Business Intelli-
gence; d) ALTERAR o nome da gerência responsável pela pres-
tação do Serviço de Suporte Técnico em Business Intelligence; e) 
ALTERAR o subitem 1.2.2 - Especificidades do contrato origi-
nal; f) ATuALIZAr o subitem 3 .1 .2 e 3 .1 .3, da Cláusula 3ª - Da 
volumetria, do contrato original . vALor: o valor estimado para 
este Termo Aditivo ér$ 107 .304,00 . DoTAÇÃoorÇAMEN-
TárIA: Nº 1451 .06 .181 .139 .4412 .0001 .339040 .03 .1 .10 .1 . SIG-
NATárIoS: Wilson Gomes da Silva Júnior, Ladimir Lourenço 
dos Santos Freitas e rodrigo Antônio de Paiva . Assinatura em: 
27/03/2020 .

5 cm -27 1340162 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo Nº 339039 .03 .2721 .02 .20
PArTES: EMG/SEJuSP E EMPrESA PruDENTE rEFEI-
ÇÕES LTDA . ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao contrato de 
prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento 
contínuos de refeições e lanches, na forma administrada, dentro 
das instalações do Centro de Internação Provisória São Bene-
dito BH/MG . oBJETo: a) A ALTErAÇÃo de parte do texto da 
Cláusula Décima Primeira - da Fiscalização, do Contrato Inicial, 
para constar da seguinte forma: Onde se lê: “A fiscalização será 
exercida pelo Diretor da unidade Socioeducativa e o acompanha-
mento da gestão do contrato será realizado pelo Diretor de Gestão 
operacional da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo, 
competindo-lhe[...]”. Leia-se: “A fiscalização e o acompanha-
mento da gestão do contrato serão realizadas pelo Diretor da uni-
dade Socioeducativa, competindo-lhe[ . . .]” . SIGNATárIoS: Fla-
vio Augusto xavier e Silva e Eder ribeiro Dias . ASSINATurA 
EM: 25/03/2020 .

4 cm -27 1340279 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo Nº339039 .21 .2732 .03 .20
PArTES: EMG/SEJuSP E EMPrESA GTo GruPo TÉC-
NICo EM oDoNToLoGIA LTDA ME . ESPÉCIE: Terceiro 
Termo Aditivo ao contrato de empresa especializada em manu-
tenção, reparo, conservação e adaptação em equipamentos e ins-
trumentos odontológicos das unidades prisionais . oBJETo: a) 
AProrroGAÇÃodo Contrato Inicial por mais10 mesesa contar 
de30/03/2020; b) orEAJuSTEdo contrato inicial de4,19% a con-
tarde 16/03/2020;c)AALTErAÇÃoda CLáuSuLA DÉCIMA 
SEGuNDA - DA FISCALIZAÇÃo do contrato inicial: oNDE 
SE LÊ: “A gestão e fiscalização do contrato será exercida pelo 
Superintendente de Atendimento ao Indivíduo Privado de Liber-
dade[...]. “LEIA-SE:”Quanto àgestão do contrato, ficarádesig-
nado para exercer as funções de gestor do contrato os Diretores 
Regionais das Regiões Integradas de Segurança Pública - Risp’se 
como fiscaispermaneceráos Diretores(as) das Unidades Prisio-
nais” . vALor: o valor do instrumento será der$ 109 .325,94 . 
DoTAÇÃoorÇAMENTárIA: Nº 1451 .10 .421 .145 .4429 .000
1 .339039 .21 .0 .10 .1  . SIGNATárIoS: Carlos vinícius de Souza 
Figueiredo e Ana Paula Gonçalves Sol da Silva . Assinatura em: 
27/03/2020 .

4 cm -27 1340180 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
INForMA rETIFICAÇÃo DE INDEFErIMENTo 

PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL
(Publicado no Diário Oficial de MG, no dia 27/03/20, pag.23)
Onde se lê:A Supervisora Regional da URFBio Jequitinho-
nha torna público que foram indeferidos os requerimentos de 
Autorização para Intervenção Ambiental dos processos abaixo 
identificados:
*João Batista Alves Pereira/ Sítio Capão da Taquara, CNPJ/CPF: 
768 .719 .756-91, Tipo de intervenção - Supressão de Coberta 
vegetal nativa, com destoca, para uso alternativo do solo - Dia-
mantina/MG, Processo Nº 140010000680/19, data da decisão: 
26/03/2020 . Leia-se: A Supervisora regional da urFBio Jequi-
tinhonha torna público que foi indeferido o requerimento de 
Autorização para Intervenção Ambiental do processo abaixo 
identificado:*João Batista Alves Pereira/ Sítio Capão da Taquara, 
CNPJ/CPF: 768 .719 .756-91, Tipo de intervenção - Supressão 
de Coberta vegetal nativa, com destoca, para uso alternativo do 
solo –Minas Novas/MG, Processo Nº 14010000680/19, data da 
decisão: 26/03/2020.**As demais informações permanecem 
inalteradas

(a) Eliana Piedade Alves Machado .
Supervisora regional urFBIo Jequitinhonha .

4 cm -27 1340211 - 1

TErMo DE DoAÇÃo
Termo de Doação nº 01/2020celebrado entre a empresa Hindalco 
do Brasil Indústria e Comércio de Alumínio Ltdae o Instituto 
Estadual de Florestas-IEF .objeto: doação ao IEF de duas roça-
deiras novas, marca Sthil, modelo FS 120, com lâmina 3 pontas, 
números de série NS 815918673 e NS 815918688 e dois carretéis 
de nylon da marca Sthil modelo FS120 .Data da assinatura: 07 de 
fevereiro de 2020 . 

Belo Horizonte, 27 de março de 2020 .
(a) vishalraman Sing - Sócio administrador da Hindalco 

do Brasil Industria e Comércio de Alumínio Ltda . 
(a) Antônio Augusto Melo Malard, Diretor Geral do IEF .

3 cm -27 1340359 - 1

INForMA Do INDEFErIMENTo DE AuTorIZAÇÃo 
PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do Instituto 
Estadual de Florestas – IEF, no uso de suas atribuições, de acordo 
com o art . 38, § único, I, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 
2020, torna público o indeferimento do(s) processo(s) abaixo 
identificado(s):
*Airton Fernandes ribeiro – Intervenção em APP com supressão 
de vegetal nativa, supressão de vegetação nativa e relocação de 
reserva Legal – Candeias/MG - PA/Nº 13020000080/16 .
* Luis Márcio de Assis – supressão de cobertura vegetal nativa 
com destoca para uso alternativo do solo – Itaúna/MG – PA/Nº 
02010000931/15 .

(a) Cristina Martins Simões Carvalho, Supervisora 
regional – urFBio Centro oeste

INForMA DA CoNCESSÃo DE AuTorIZAÇÃo 
PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do Instituto 
Estadual de Florestas – IEF, no uso de suas atribuições, de acordo 
com o art . 38, § único, I, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 
2020, torna público a concessão de Autorização para Intervenção 
Ambiental do(s) processo(s) abaixo identificado(s):
*José Aureliano da Silva – Corte aproveitamento de árvores iso-
ladas nativas vivas/mortas em meio rural – Aguanil/MG - PA/Nº 
13020000805/19 .
*Marinho Candido da Silva – Supressão de vegetação nativa com 
destoca – Candeias/MG – PA/Nº 13020000122/15 .
*PF CAFÉ S .A . – – Corte aproveitamento de árvores isoladas 
nativas vivas/mortas em meio rural – Santo Antônio do Amparo/
MG – PA/Nº 13020000094/19 .

(a) Cristina Martins Simões Carvalho, Supervisora 
regional – urFBio Centro oeste

INForMA Do ArQuIvAMENTo DE SoLICITAÇÃo DE 
AuTorIZAÇÃo PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do Instituto 
Estadual de Florestas – IEF, no uso de suas atribuições, de acordo 
com o art . 38, § único, I, do Decreto 47 .892 de 23 de março 
de 2020, torna público o arquivamento dos processos abaixo 
identificados:
*Dorival Pinheiro oliveira – Supressão de vegetação nativa sem 
destoca – São roque de Minas/MG - PA/Nº 13010000534/16 . 
Motivo: Sem atendimento ao ofício de Informações 
Complementares .
*Mário Lúcio Pinto da Silva – Corte de árvores nativas isoladas 
– Claudio/MG – PA/Nº 13020001641/14 . Motivo: Sem atendi-
mento ao ofício de Informações Complementares.
*– Evandro Horácio Pinto - Intervenção em APP – Divinópolis/
MG – PA/Nº 13020000186/16 . Motivo: Sem atendimento ao ofí-
cio de Informações Complementares.
* AB Campos Comercio Eirelli - EPP – Intervenção em APP – 
Carmo da Mata/MG – PA/Nº 13020000217/19 . Motivo: Sem 
atendimento ao ofício de Informações Complementares.

(a) Cristina Martins Simões Carvalho, Supervisora 
regional – urFBio Centro oeste

12 cm -27 1340055 - 1

SEGuNDo TErMo ADITIvo Ao 
CoNTrATo Nº 1371062012018

de Locação e Prestação de Serviços de vigilância e Segurança 
Eletrônica, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por 
intermédio do Instituto Estadual de Florestas – IEF e Brandão e 
Leite Limitada – EPP . objeto: Alteração das Cláusulas Segunda, 
Terceira e Quinta do Contrato original . valor global do presente 
contrato: r$ 12 .999,96 (doze mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e seis centavos), perfazendo um valor mensal de 
R$ 1.083,33 (hum mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos).  
Dotação orçamentária: 2101 .04 .122 .705 .2500 .0001 .33 .90 .37 .02 . .
 . .31 .1  As demais Cláusulas do Contrato continuam inalteradas .  
Prazo de duração do Aditivo: 12 (doze) meses a contar da data de 
sua publicação na Imprensa Oficial de Minas Gerais.

Januária, 26 de março de 2020 .
(a) Mário Lúcio dos Santos

Supervisor da urFBio Alto Médio São Francisco .
4 cm -27 1340031 - 1

rEQuErIMENTo DE AuTorIZAÇÃo 
PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do Instituto 
Estadual de Florestas – IEF, no uso de suas atribuições, de acordo 
com o art . 38, § único, I, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 
2020, torna público que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) 
solicitou(ram) Autorização para Intervenção Ambiental por meio 
de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA, 
conforme o(s) processo(s) abaixo identificado(s):
*Adaniel Donizete Matos Leite/Fazenda Samburá – CPF: 
091 .427 .046-00 – Supressão de cobertura vegetal nativa com des-
toca – São roque de Minas/MG – Processo Nº 13010000263/20: 
em 04/03/2020 .
*Agrorural Morro Grande/Fazenda Córrego Fundo do Meio – 
CNPJ: 38 .633 .681/0001-06 – Intervenção em APP sem supres-
são de vegetação nativa – Córrego Fundo/MG – Processo Nº 
13010000294/20: em 10/03/2020 .
*CMP Concreto/Fazenda retiro – CNPJ: 11 .838 .595/0004-18 – 
Corte de árvores nativas vivas isoladas – Capitólio/MG – Pro-
cesso Nº 13010000295/20: em 10/03/2020 .
*Pimenta Geração de energia 28 Ltda/Fazenda Boca da Mata 
– CNPJ: 35 .771 .494/0002-73 – Corte de árvores nativas vivas 
isoladas – Arcos/MG – Processo Nº 13010000297/20: em 
10/03/2020 .
*Gecal Indústria e Comércio de Produtos Minerais Ltda/Fazenda 
Davis/Inveja/Gameleira – CNPJ: 20 .302 .873/0001-66 – Supres-
são de cobertura vegetal nativa com destoca – Arcos/MG – Pro-
cesso Nº 13010000314/20: em 17/03/2020 .
*Luiz Carlos da rocha Novaes/Fazenda reunidas Quebra Cocão 
– CPF: 103 .683 .457-34 – Intervenção em APP com supres-
são de vegetação nativa – Bom Despacho/MG – Processo Nº 
13010000316/20: em 17/03/2020 .

(a) Cristina Martins Simões Carvalho, Supervisora 
regional – urFBio Centro oeste

INForMA DA CoNCESSÃo DE AuTorIZAÇÃo 
PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do Instituto 
Estadual de Florestas – IEF, no uso de suas atribuições, de acordo 
com o art . 38, § único, I, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 
2020, torna público a concessão de Autorização para Intervenção 
Ambiental do(s) processo(s) abaixo identificado(s):
*Milene Caetano Andrade read e outro – Corte aproveitamento 
de árvores isoladas nativas vivas/mortas em meio rural – Luz/MG 
- PA/Nº 13020000881/18 .

(a) Cristina Martins Simões Carvalho, Supervisora 
regional – urFBio Centro oeste

10 cm -27 1340234 - 1

INForMA SoLICITAÇÃo DE AuTorIZAÇÃo 
PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

o Supervisor regional da urFBio Centro Sul do IEF, torna 
público que o requerente abaixo identificado solicitou Autoriza-
ção para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autori-
zativo para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme o processo 
identificado: *Atina Indústria e Comércio de Ativos Naturais 
Ltda - João Paulo De Paiva Dias / Chácara Do Desidério-Gleba 
A, CPF/CNPJ Nº: 05 .678 .981/0001-44, Aproveitamento de mate-
rial lenhoso, ouro Preto-MG, Processo Nº 09020000102/20, em: 
3/3/2020; *Nelson José de oliveira - Serra do Caixeta, CPF/CNPJ 
Nº: 241 .664 .216-20, Supressão de vegetação nativa, com ou sem 
destoca, para uso alternativo do solo, Queluzito-MG, Processo Nº 
09020000141/20, em: 16/03/20; *Gersana Imóveis Ltda - Fazenda 
do Gaspar, CPF/CNPJ Nº: 26 .958 .921/0001-55, Supressão de 
vegetação nativa, com destoca, para uso alternativo do solo, Belo 
vale-MG, Processo Nº 09020001062/19, em: 20/03/20 . 

Barbacena, 27 de Março de 2020 . 
ricardo Ayres Loschi – Supervisor regional do IEF .

INForMA ArQuIvAMENTo DE SoLICITAÇÃo DE 
AuTorIZAÇÃo PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

o Supervisor regional da urFBio Centro Sul do IEF torna 
público que foi(foram) arquivado(s) requerimento(s) de Auto-
rização para Intervenção Ambiental do(s) processo(s) abaixo 
identificado(s): *Thais Wanderley Felix da Cruz, Imóvel Resi-
dencial urbano Situado na rua Palma Bageto viol, CNPJ/CPF 
nº: 066 .862 .806-58, Intervenção em APP sem supressão de vege-
tação nativa, Antonio Carlos-MG, data da decisão: 10/03/20; 
*rodrigo Discacciati Silveira, Sitio Bela vista, CNPJ/CPF nº: 
044 .946 .896-88, Intervenção em APP com supressão de vegeta-
ção nativa, Barbacena-MG, data da decisão: 03/03/20; *Cemig 
Geração e Transmissão S/A, Estação Ambiental de Peti, Sitio 
Pereira ou Mumbaca - CNPJ/CPF nº: 06 .981 .176/0001-58, Corte/
aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas em meio rural, 
Santa Bárbara - MG, data da decisão: 25/03/20 . 

Barbacena, 27 de Março de 2020 . 
ricardo Ayres Loschi – Supervisor regional do IEF .

INForMA CoNCESSÃo PArA 
INTErvENÇÃo AMBIENTAL

o Supervisor regional da urFBio Centro Sul do IEF torna público 
que foi concedida Autorização para Intervenção Ambiental por 
meio de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - 
DAIA, conforme o(s) processo(s) abaixo identificado(s):
*Flavio do Carmo Heleno, Barra, CNPJ/CPF nº: 
02 .965 .240/0001-56, Intervenção em APP sem supressão de 
vegetação nativa, Cipotanea-MG, Processo Nº: 09050000256/18, 
DAIA Nº 0038370-D, em área autorizada de 0,0891 (ha); vali-
dade: de acordo com LAS; *valdeci Consolação da Silva-Me, 
Prata - CNPJ/CPF nº: 20 .634 .414/0001-80, Intervenção em APP 
sem supressão de vegetação nativa, Cipotanea-MG, Processo 
Nº: 09050000265/19, DAIA Nº 0038371-D, em área autorizada 
de 0,236 (ha); validade: de acordo com LAS; *EMD Empresa 
de Mineração Dias Ltda, Fazenda Pires velho-Sítio Sonho Meu 
- CNPJ/CPF nº: 09 .073 .694/0001-61, Corte- aproveitamento de 
árvores isoladas nativas vivas em meio rural, ouro Preto-MG, 
Processo Nº: 09020001024/19, DAIA Nº 38386-D, em área auto-
rizada de 0,5 (ha); validade: de acordo com LAS; *Fundação 
renova, rodovia MG 129, CNPJ/CPF nº: 25 .135 .507/0001-83, 
Intervenção em APP com e sem supressão de vegetação nativa com 
destoca, corte e aproveitamento de árvores isoladas, vivas e mor-
tas em meio rural, Mariana-MG, Processo Nº: 09020000713/19, 
DAIA Nº 38405-D, em área autorizada de 0,984 (ha); validade: 3 
anos contados da concessão: 23/03/20 . 

Barbacena, 27 de Março de 2020 . 
ricardo Ayres Loschi – Supervisor regional do IEF .

14 cm -27 1340075 - 1

rEQuErIMENToS DE DAIA
o Supervisor regional do IEF da urFBIo rio Doce do IEF torna 
público que o requerente abaixo identificado solicitou Autoriza-
ção para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autori-
zativo para Intervenção Ambiental - DAIA,conforme o processo 
abaixo identificado:
*Adelmo Felipe Honorato – CPF: 782 .372 .706-49 - Supressão de 
cobertura nativa, com destoca, para uso alternativo do solo em 
0,73 há. Frei Inocêncio/MG - Processo Nº 04000000225/20 em 
02/03/2020 .

(a) régis André Nascimento Coelho . 
Supervisor da urFBio rio Doce .

2 cm -27 1340305 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
1º Termo Aditivo à ArP n° 171/2019-v, Planejamento nº 38/2019 
- Processo SEI 1500 .01 .0007517/2019-17 . Partes: SEPLAG 
(Órgão Gerenciador) e Biohosp Produtos Hospitalares S/A . 
objeto: alteração de marca e realinhamento de preços (redução) 
do medicamento constante do lote 260-PACLITAXEL. Vigência: 
a partir da publicação até 13 .08 .2020 . valor: de r$ 46,37 para r$ 
43,67 . Assinam: rodrigo Ferreira Matias, pela SEPLAG e Leo-
nardo Augusto Machado Campos, pela Beneficiária do lote.

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
2º Termo Aditivo à ArP n° 171/2019-v, Planejamento nº . 
38/2019 - Processo SEI 1500 .01 .0007517/2019-17 . Partes: 
SEPLAG (Órgão Gerenciador) e Biohosp Produtos Hospitalares 
S/A . objeto: realinhamento de preços (redução) dos medicamen-
tos constantes dos lotes 296 a 299-rIoCIGuATE 1 mg, 1,5 mg, 
2 mg, 2,5 mg. Vigência: a partir da publicação até 13.08.2020. 
valor: de r$ 124,5450 para r$ 121,3121 . Assinam: rodrigo Fer-
reira Matias, pela SEPLAG e Leonardo Augusto Machado Cam-
pos, pela Beneficiária do lote.

4 cm -27 1340420 - 1

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
ProCESSo SEI Nº1500 .01 .0014880/2020-63

ProCESSo DE CoMPrAS Nº1501561-10/2020
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo 
SEI nº1500 .01 .0014880/2020-63, referenteao Processo de Com-
pras nº 1501561-10/2020, AProvo os procedimentos admi-
nistrativos e, no uso da competência delegada pelo Decreto n.º 
43 .817/2004 e pela resolução SEPLAG nº 56 de 2019, evento 
SEI nº 12678718AuTorIZo e rATIFICo, com fulcro nas 
disposições contidas no artigo 24, incisos IVda Lei Federal 
n .°8 .666/1993, na hipótese de dispensa de licitação, bem como 
em conformidade com aLei Federal nº 13 .979/2020 e o Decreto 
Estadual NE nº 113/2020, nos termos do ParecerJurídico AGE 
referencial n .º 16 .198/2020 evento SEI nº12749439, cujo objeto 
é aquisição de máscaras N95 para atendimento de demanda da 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública , visando equi-
par e proteger os profissionaisenvolvidos noatendimento e com-
bate àpandemiado CovID-19, no âmbito do Estado de Minas 

Gerais, por meio da contratação realizada junto aempresaKSN-
ProTEÇÃorESPIrATÓrIA EIrELI .o valorda contratação é 
correspondente ar$ 648 .700,00 que correrão por conta daseguin-
tedotaçãoorçamentária: 1451 10 421 145 4429 0001 339030 10 
0 10 1 .  

rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário do Centro de Serviços 
Compartilhados, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão .

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
ProCESSo SEI Nº1500 .01 .0014717/2020-02

ProCESSo DE CoMPrAS Nº1501561-09/2020
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo 
SEI nº1500 .01 .0014717/2020-02, referenteao Processo de Com-
pras nº 1501561-09/2020, AProvo os procedimentos admi-
nistrativos e, no uso da competência delegada pelo Decreto n.º 
43 .817/2004 e pela resolução SEPLAG nº 56 de 2019, evento SEI 
nº 12660095 AuTorIZo e rATIFICo, com fulcro nas disposi-
ções contidas no artigo 24, incisos IVda Lei Federal n.°8.666/1993, 
na hipótese de dispensa de licitação, bem como em conformidade 
com aLei Federal nº 13 .979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 
113/2020, nos termos do ParecerJurídico referencial da AGE/
MG n .º 16 .198/2020 evento SEI nº12746476, cujo objeto é aquisi-
ção de máscaras N95, visandoatendimento a demanda do Hospital 
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, concernenteàpande-
miado CovID-19 no âmbito do Estado de Minas Gerais, por meio 
da contratação realizada junto aempresaKSN-ProTEÇÃorES-
PIrATÓrIA EIrELI .o valorda contratação é der$99 .800,00que 
correrão por conta daseguinte dotaçãoorçamentária:1251 10 302 
037 2023 0001 339030 10 0 49 2 . 

rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário do Centro de Serviços 
Compartilhados, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão .

10 cm -27 1340421 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
6º TA ao Contrato nº 9216697/2019 . Partes: SEPLAG e PETro-
BráS DISTrIBuIDorA S/A . objeto: reequilíbrio econômico-
financeiro, os valores estão sendo reduzidos. Valor: R$R$2.906,40. 
Dotações orçamentárias: 1501 04 122 705 2500 0001 3 3 90 30 
26; 1501 04 122 075 4170 0001 3 3 90 30 26; 1501 04 122 041 
4099 0001 3 3 90 30 26; 1501 04 122 161 4480 0001 3 3 90 30 
26; 1501 04 122 705 2064 0001 3 3 90 30 26; 1501 04 122 095 
4385 0001 3 3 90 30 26 . Fonte de recursos: 0 .10 .1 . Data de assina-
tura: 27/03/2020 . Assinam: Silvia Caroline Listgarten Dias, pela 
SEPLAG e Glaucius de Lucca Braga, pela contratada .

3 cm -27 1340240 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
rATIFICAÇÃo – INExIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃo 002/2020
Nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, ratificamos a Inexi-
gibilidade de Licitação nº 002/2020, com amparo no inciso I do 
artigo 30 da mesma lei e inciso I do artigo 146 do rILC da Prode-
mge, com vistas à contratação da Software AG Brasil Informática 
e Serviços LTDA, CNPJ nº 07 .594 .862/0001-39, para prestação 
dos seguintes serviços, pelo período de 36 (trinta e seis) meses: 
Subscrição de uso de software básico e serviços de suporte técnico 
remoto para migrar processamentos elegíveis no Mainframe que 
ocorrem na CPu principal (CP) para a CPu zIIP . 

Belo Horizonte, 27 de março de 2020 . Ladimir Lourenço 
dos Santos Freitas – Diretor - Diretoria Técnica . rodrigo 

Antônio de Paiva - Diretor-Presidente - Presidência.
3 cm -27 1340342 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

ATo DE rATIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Considerando o teor do ato de reconhecimento de situação de Dis-
pensa de licitação, exarado pelo Diretor de Planejamento, Gestão 
e Finanças, RATIFICO a Dispensa de licitação, por Emergência, 
destinada à aquisição doequipamento de proteção individualMáS-
CArA DESCArTávEL N95para o Hospital Governador Israel 
Pinheiro-HGIP, por meio da empresa HAND SHoP SuPrIMEN-
ToS MEDICoS E TErAPEuTICoS LTDA, inscrita no CNPJ 
n° 00 .267 .908/0001-66, no valor total de r$ 77 .400,00 (setenta e 
sete mil e quatrocentos reais) .A despesa acima mencionada estará 
acobertada pela dotação orçamentária nº2011 .10 .302 .011 .4087 .00
01 .339030-10 .0 .50 .1 .

Belo Horizonte, 26 de março de 2020 . MArCuS 
vINICIuS DE SouZA -Presidente do IPSEMG .

3 cm -27 1340334 - 1

ExTrATo DE TErMoS ADITIvoS DE CoNTrATo
Extrato: 2° Termo Aditivo do Contrato 9180920/18 . SEI: 
2010 .01 .0016615/2020 .11 . Contratada: NL Comércio Exte-
rior Ltda. Objeto: Prorrogação/Alteração. Vigência: 27/03/20 
a 26/03/21 . valor: r$ 44 .402,20 . Dot: 2011 10 302 11 4087 1 
339030 10 0 50 1 . Base Legal: Art . 57, inc . I, § 2°, c/c Art . 65, I, b, 
da Lei Federal nº8 .666/93 . Guilherme P . Senra Fonseca - Diretor 
e umberto Moruzzi – Contratado .

Extrato: 3° Termo Aditivo do Contrato 9150017/17 . SEI: 
2010 .01 .0016477/2020 .51 . Contratada: Companhia de Tec . da 
Inf . do Est . de MG - Prodemge . objeto: Prorrogação/Alteração . 
Vigência: 28/03/20 a 27/03/21. Valor: R$ 2.275.546,00. Dot: 2011 
10 122 705 2500 1 3390 4003 0 50 1 . Base Legal: Art . 57, inc . II, 
§ 2°, da Lei Federal nº8 .666/93 . Guilherme P . Senra Fonseca - 
Diretor e Ladimir Lourenço dos S . Freitas e rodrigo Antônio de 
Paiva . – Contratado .

4 cm -27 1340373 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

ExTrATo DE CoNvoCAÇÃo DE DESLIGAMENTo
A MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S/A, convoca 
o Sr GuILHErME roCHA FErrEIrA portador da CTPS nº 
02944057/00030- MG, a comparecer no prazo de 1 (um) dia 
útil a partir desta publicação, na sede da Empresa, localizada na 
Av .álvares Cabral, nº 200 – 2º andar, Centro – Belo Horizonte/
MG para ter ciência do motivo do seu desligamento.

2 cm -27 1340039 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003272343410153.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

Ficam designados a n° 124.208-0, Major PM Fernanda Abreu Fernandes, Chefe da Central
de Abastecimento Farmacêutico do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, para ser a
FISCAL, e o n° 081.994-6, Major PM QOR Márcio Antônio Gonçalves, diretor de
planejamento do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, para ser o GESTOR,
representando a Administração no gerenciamento e fiscalização do contrato oriundo da
Dispensa de Licitação nº 1501561-09/2020, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais,
por meio da Polícia Militar de Minas Gerais  e KSN - Proteção Respiratória EIRELI, CNPJ
68.176.544/0001-42, atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do
artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993.

 

Alex Louzada de Souza, Ten Cel PM
Diretor Geral

Hospital da Polícia Militar

 

Cientes:

Fernanda Abreu Fernandes, Maj PM
Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico

Hospital da Polícia Militar

 

Márcio Antônio Gonçalves, Maj PM QOR
Diretor de Planejamento

Hospital da Polícia Militar

Belo Horizonte, 26 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Alex Louzada de Souza, Tenente Coronel,
em 26/03/2020, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Abreu Fernandes, Major, em
26/03/2020, às 15:42, 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 Márcio Antônio Gonçalves, Major, em
27/03/2020, às 06:58, 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
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12789854 e o código CRC FD533712.

Referência: Processo nº 1500.01.0014717/2020-02 SEI nº 12789854
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001  - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901�

Versão v.20.08.2019.

 

Processo nº 1500.01.0014717/2020-02

 

TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº
9245644/2020 DE COMPRA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE MINAS GERAIS,
POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS E A EMPRESA
KSN PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA EIRELI, NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                     

O ESTADO DE MINAS GERAIS  por intermédio da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, com sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rod. Papa
João Paulo II, 4001 - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-900, na cidade de Belo
Horizonte/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.695.025.0001-97, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Chefe do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde,  Ten Cel. PM. George Luiz de Matos,  portador da Carteira de Identidade RG nº
5890624, expedida pela PC/MG e inscrito no CPF sob o nº 004.008.136-29, Resolução de
Competência nº 3316/1996 - Ato PMMG Nº 011/2019, e a empresa KSN PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA EIRELI,  endereço de correio eletrônico: vendas@ksn.com.br; inscrito(a) no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o número 68.176.544.0001-42, Rua Estados
Unidos, nº 1.300, CEP 13324-220, Jardim América, Salto, São Paulo, neste ato representado
pelo Sr. Wilson Aparecido de Souza , portador da Carteira de Identidade RG nº 5.923.930 ,
expedida pela SSP/SP, e CPF nº 438.531.888-34 , doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato, decorrente da Dispensa de licitação nº 1501561-09/2020, que
será regida pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória 926/2020, com
suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, a Lei 8.666/1993 e o Decreto nº 113/2020 no
que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas
expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição emergencial de
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materiais médico hospitalares para atendimento a demanda crescente provocada pela
pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Estado de Minas Gerais, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta
comercial, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

DESCRIÇÃO DO ITEM
UNIDADE

DE
AQUISIÇÃO

ESTOQUE CÓDIGO
SIAD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MASCARA DESCARTAVEL -
IDENTIFICACAO: N 95 COM CARVAO
ATIVADO; FORMATO: CONCHA OU
DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS;
MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA;
GRAMATURA: NAO APLICAVEL;
FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO:
ELASTICO;
AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO;
COMPLEMENTAÇÃO DA
ESPECIFICAÇÃO: MASCARA COM OU
SEM VALVULA DE EXALAÇÃO.
CONFECCIONADA COM 2 CAMADAS
DE FIBRA SINTETICA, 1 CAMADA DE
FILTRO E 1 CAMADA DE CARVAO
ATIVADO. INODORA,
HIPOALERGENICA. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM DADOS DE
IDENTIFICACAO,
DATA DE FABRICACAO E DE
VALIDADE, NUMERO DO LOTE.
REGISTRO NA ANVISA E
CERTIFICADO DE APROVACAO DO
MTE.

UNIDADE 10.000
UNIDADES 1647385 R$9,98 R$

99.800,00

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
Este contrato tem vigência de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública,
nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 99.800,00 (noventa e nove
mil e oitocentos reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária do
orçamento em vigor, aprovado pela Lei 23.579, de 15 de janeiro 2020:

1251.10.302.037.2023.0001.33.90.30.10.49.2.0  
Os exercícios seguintes, correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da
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mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no termo de referência.
 

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

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

 

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Termo de Referência.
 

9. CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO
9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA
e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no Termo de Referência.
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.

11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o
mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência
desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

11.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público
no processo de licitação ou execução do contrato;

11.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
contratante;

11.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento
do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais
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não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

11.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5. “prática obstrutiva” significa:

11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigação do contratante ou outro órgão de
Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigação; ou

11.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente,
envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o
procedimento licitatório.

11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada
à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

13.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.

13.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
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13.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo no art.4º-I
da Lei nº 13.979/2020,  desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 13.979/2020, na Lei nº 8.666/1993, e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no Órgão Oficial de
Imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei
Federal 8.666/93 de 21/06/1993.
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

E, assim justas e avençadas, firmam este contrato  assinado eletronicamente pelas partes
para os devidos efeitos legais.

 

Ten Cel. PM. George Luiz de Matos
Chefe do CSC/Saúde

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
 
 

Wilson Aparecido de Souza�
representante legal

KSN Proteção Respiratória Eireli

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 27/03/2020, às 20:17, 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 Wilson Aparecido de Souza, Usuário
Externo, em 27/03/2020, às 20:31, 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
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12746856 e o código CRC 3EC134DF.

Referência: Processo nº 1500.01.0014717/2020-02 SEI nº 12746856
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 28 de Março de 2020 – 51 
ProCESSo Nº 32 .466

rELATor: ÂNGELo FILoMENo PALHArES LEITE
PArECEr Nº 140/2020

AProvADo EM 19 .02 .2020
recredenciamento da entidade Colégio Nossa Senhora do Carmo, 
mantenedora do Colégio Nossa Senhora do Carmo, do municí-
pio de viçosa .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento da enti-
dade Colégio Nossa Senhora do Carmo, mantenedora do Colégio 
Nossa Senhora do Carmo, do município de viçosa, pelo prazo de 
5 (cinco) anos .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação .

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2020 .
a) Ângelo Filomeno Palhares Leite – relator

ProNuNCIAMENTo DA CÂMArA 
Do ENSINo FuNDAMENTAL

A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o Parecer da 
Câmara do Ensino Médio .

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2020 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

ProCESSo Nº 41 .089
rELATorA: MArIA DA GLÓrIA FErrEIrA GIuDICE

PArECEr Nº 142/2020
AProvADo EM 19 .02 .2020

reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) minis-
trado pela Escola Municipal Geraldo Conrado, no município de 
Presidente olegário .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, 
sou por que este Conselho se manifeste favoravelmente ao reco-
nhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) ministrado 
pela Escola Municipal Geraldo Conrado, no município de Presi-
dente olegário, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2020 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

ProCESSo Nº 41 .158
rELATorA: MArIA DA GLÓrIA FErrEIrA GIuDICE

PArECEr Nº 143/2020
AProvADo EM 19 .02 .2020

reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) minis-
trado pela Escola Municipal Núcleo Adão ventura, no município 
de Santo Antônio do Itambé .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, 
sou por que este Conselho se manifeste favoravelmente ao reco-
nhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) ministrado 
pela Escola Municipal Núcleo Adão ventura, no município de 
Santo Antônio do Itambé, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2020 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

ProCESSo Nº 41 .834
rELATorA: GIrLAINE FIGuEIrÓ oLIvEIrA

PArECEr Nº 149/2020
AProvADo EM 20 .02 .2020

Mudança da entidade mantenedora da Escola Educare e da Escola 
Educare unidade 02, de Araguari, e credenciamento da nova 
mantenedora .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, 
sou por que este Conselho tome conhecimento da mudança de 
entidade mantenedora da Escola Educare e da Escola Educare 
unidade 02, de Araguari, passando da Educare Polo de Educação 
à Distância Ltda – ME para a entidade Educare Araguari Cur-
sos Técnicos e Profissionalizantes EIRELI – ME, que fica creden-
ciada, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2020 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

ProCESSo Nº 34 .021
rELATorA: MArIA DA GLÓrIA FErrEIrA GIuDICE

PArECEr Nº 151/2020
AProvADo EM 20 .02 .2020

recredenciamento da entidade Colégio Maximu’s Ltda, mantene-
dora do Colégio Maximu’s, do município de Cristais .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, 
sou por que este Conselho responda afirmativamente ao recreden-
ciamento da entidade Colégio Maximu’s Ltda, mantenedora do 
Colégio Maximu’s, do município de Cristais, pelo prazo de 05 
(cinco) anos .

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2020 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

27 1340405 - 1

Fundação Helena Antipoff - FHA
Presidente: vicente Tarley Ferreira Alves

ATo 013 – AFASTAMENTo FÉrIAS-PrÊMIo: o Presidente 
da Fundação Helena Antipoff, autoriza o afastamento para gozo 
de férias-prêmio, nos termos da Resolução SEPLAG nº. 22, 
de 25/04/03 e art. 5º da Deliberação do Comitê Extraordinário 
CovID-19 nº 2/2020, aos seguintes servidores: vânia Maria de 
Oliveira, Masp. 1193393-4, 01 mês referente ao 2º quinquênio de 
exercício, pelo período de 19 .03 .2020 a 19 .04 .2020, restando 02 
meses para gozo oportuno; Maria Ângela de Lima Nascimento, 
Masp. 0795520-6, 01 mês referente ao 1º quinquênio de exercício, 
pelo período de 18.03.2020 a 18.04.2020, não lhe restando mês 
algum; Silvano Rosa da Silva, Masp. 1019139-3, 01 mês refe-
rente ao 5º quinquênio de exercício, pelo período de 19.03.2020 a 
19 .04 .2020, restando 02 meses para gozo oportuno; Moisés José 
Rodrigues, Masp. 1084834-9, 01 mês referente ao 2º quinquênio 
de exercício, pelo período de 26 .03 .2020 a 26 .04 .2020, não lhe 
restando mês algum; Maria Laurice de Morais, Masp. 1019164-1, 
01 mês referente ao 2º quinquênio de exercício, restando 01 mês 
para gozo oportuno; Terezinha de Lourdes da Cunha, Masp . 
1159586-5, 01 mês referente ao 1º quinquênio de exercício, não 
lhe restando mês algum; Helvécio Fagundes, Masp. 1159557-6, 
01 mês referente ao 2º quinquênio, pelo período de 23.03.2020 
a 23.04.2020, restando 01 mês para gozo oportuno; Ney de 
Andrade, Masp. 1019186-4, 01 mês referente ao 1º quinquênio, 
pelo período de 24.03.2020 a 24.04.2020, restando 01 mês para 
gozo oportuno; Maria Alice Lopes Braga, Masp . 1159570-9, 
01 mês referente ao 1º quinquênio, pelo período de 19.03.2020 
a 19.04.2020, não lhe restando mês algum; Otacílio Pontífice 
de Araújo, Masp. 1019192-2, 15 dias referentes ao 3º quinquê-
nio, pelo período de 19 .03 .2020 a 02 .04 .2020; Denise da Silva 
Nonato, Masp. 1159560-0, 01 mês referente ao 2º quinquênio de 
exercício, pelo período de 19 .03 .2020 a 19 .04 .2020, restando 01 
mês para gozo oportuno.

27 1340209 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA-GErAL

HoMoLoGAÇÃo
A Secretaria-Geral do Estado torna pública a homologação do Pre-
gão Eletrônico nº 003/2020, referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de coleta, monitoramento e 
análise de matérias jornalísticas pertinentes a atos, fatos, progra-
mas e ações do Governo do Estado de Minas Gerais veiculadas 
em emissoras de rádio e televisão estaduais e nacionais, em canais 
abertos e a cabo, conforme especificações do Edital e a adjudi-
cação feita pelo Pregoeiro . Lote Único: Adjudicatária: Myclipp 
Serviços e Informações Ltda, no valor total de R$ 47.250,00. Belo 
Horizonte . 27/03/2020 .

3 cm -27 1340013 - 1

ADvocAciA-GErAL Do EStADo
ExTrATo Do 1º TErMo ADITIvo 

Ao CoNTrATo N° 9212821 . 
Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a 
empresa ASSoCIAÇÃo ProFISSIoNALIZANTE Do MENor 
APrENDIZ DE BELo HorIZoNTE - ASSProM . objeto: Pror-
rogação de vigência do contrato com valor. Vigência: 12/04/2020 
a 11/04/2021 . valor Global: r$ 1 .732 .581,43 . Dotação orçamen-
tária: 1081 .03 .092 .711 .4259 .0001 .3390 .37-02 .0 .10 .1 . Belo Hori-
zonte, 27 de março de 2020 .

2 cm -27 1340074 - 1

DEFENSoriA PúBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e PETroBrAS DISTrIBuIDorA S/A . Espécie: Sexto Termo 
Aditivo ao Contrato nº 9216918/2019 . oBJETo: reequilíbrio 
econômico-financeiro (aumento do valor unitário do álcool com-
bustível) do Contrato nº 9216918/2019, derivado do Sexto Termo 
Aditivo da Ata de registro de Preços nº 78/2019/SEPLAG-MG . 
valor Total: r$ 830,40 (oitocentos e trinta reais e quarenta cen-
tavos) . Signatários: Gério Patrocínio Soares e Glaucius de Lucca 
Braga . Belo Horizonte, 23 de março de 2020 .

2 cm -27 1340364 - 1

PoLíciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE CoNvÊNIo
PMMG – BPMrv x Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG . 
Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua 
entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento militar 
rodoviário no Município de Guaxupé/MG. Vigência: 01/03/20 a 
31/12/20 . valor: r$ 48 .000,00 .

1 cm -27 1340101 - 1

PuBLICAÇÃo DE ATA rP
CMB/DAL – PMMG - PuBLICAÇÃo da Ata rP 01/2020, Pla-
nejamento 10/2020 - A PMMG torna público que rEGISTrou 
o PrEÇo dos lotes 01 a 05, para a empresa Condor S/A Indús-
tria Química, CNPJ 30 .092 .431/0001-96, para o fornecimento de 
Pistola de Emissão de Impulsos Elétricos e seus respectivos car-
tuchos e acessórios, no valor unitário dos Lote 01 - r$ 5 .353,46; 
Lote 02 – r$ 142,65: Lote 03 – r$ 208,18; Lote 04 – r$ 553,18 e 
Lote 05 – r$ 1 .756,15 . A integra da Ata do rP encontra-se dispo-
nível aos interessados no site: www .compras .mg .gov .br .

3 cm -27 1340157 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato n° 9245644/2020 - Processo SEI 
1500 .01 .0014717/2020-02 . Processo de Compra: 1501561 
9/2020 . Partes: PMMG e KSN Proteção respiratória Eireli . 
objeto: aquisição de materiais médicos hospitalares, máscara des-
cartável, para atendimento crescente provocada pela pandemia do 
Coronavirus (COVID-19) no Estado de Minas Gerais. Vigência: 6 
meses . valor: r$99 .800,00 . Dotação orçamentária: 1251 10 302 
037 2023 0001 339030 10 49 2 0 . Assinam: Ten . Cel . PM . George 
Luiz de Matos, pela PMMG e Wilson Aparecido de Souza, pela 
empresa .

3 cm -27 1340422 - 1

ExTrATo CoNvÊNIo
PMMG/DF - CoNvÊNIo Nº 18/2020 . PArTES: PMMG e o Con-
selho Comunitário de Segurança Pública de Itaúna/MG . oBJETo: 
Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os con-
venentes, visando a aperfeiçoar a preservação da ordem pública e 
do policiamento ostensivo no Município de Itaúna/MG . vALor: 
R$ 193.200,00 (cento e noventa e três mil e duzentos reais) sendo 
r$161 .000,00 (cento e sessenta e um mil reais)pelo concedente e 
executado pela PMMG r$32 .200,00 (trinta e dois mil e duzen-
tos reais) a título de contrapartida em serviços . ASSINATurA: 
26/03/2020 . vIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020 .

3 cm -26 1339960 - 1

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE CoNvÊNIo
PMMG – BPMrv x Prefeitura Municipal de riachinho/MG . 
Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua 
entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento militar 
rodoviário no Município de Riachinho/MG. Vigência: 01/02/20 a 
31/12/20 . valor: r$ 4 .200,00 .

1 cm -27 1340006 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
PMMG – EM 4ª rPM x Empresa Geotop Serviços LTDA - ME 
– T .A . nº 06 ao Contrato nº 9178087/2018 . objeto: Alteração 
Contratual . valor mensal do contrato: r$ 4 .837,02, retroativo a 
01/01/2020, conforme CCT/2020 . Data: 27/03/2020 .

1 cm -27 1340128 - 1

rESuMo DE CoNTrAToS
PMMG – 46º BPM x Município de Douradoquara/MG . Termo de 
Cessão de uso nº 01/2020 . objeto: cessão de um microcomputa-
dor, um monitor 17”, um mouse óptico, um teclado multimídia, 

caixa de som e estabilizador . valor: r$2 .150,00 (dois mil cento 
e cinquenta reais) . vigência: 20/03/2020 a 20/03/2025. PMMG 
– 46º BPM x Conselho de Defesa Social de Monte Carmelo/MG . 
objeto: rescisão do Contrato de Comodato nº 03/2015 a partir 
de 16/03/2020 .

2 cm -27 1340197 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG – 2ª rPM . Processo de compras nº 1259966 000007 2020; 
objeto: fornecimento de peças e acessórios para a manutenção da 
frota orgânica da 2ª rPM; Propostas: envio ao Portal de Compras 
MG, entre às 09 horas do dia 30/03/2020 até às 08h59min do dia 
09/04/2020, site www .compras .mg .gov .br .

2 cm -27 1340069 - 1

ATo DE HoMoLoGAÇÃo DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃo 002/2020

o Diretor de Apoio Logístico da PMMG torna público que homo-
logou a DISPENSA de LICITAÇÃo 002/2020, Processo de Com-
pra 09/2020, para a aquisição de 12 .000 frascos para acondiciona-
mento de álcool em gel, em caráter emergencial, para segurança 
dos policiais militares, para fazer frente ao enfretamento da epi-
demia de CovID 19 . A empresa vencedora Franklin Embalagens 
Ltda, CNPJ 26 .286 .203/0001-80, no valor unitário de r$ 1,80 
(um real e oitenta centavos) e valor total de r$ 21 .600,00 (vinte 
um mil e seiscentos reais) . o Ato de Dispensa de licitação encon-
tram-se à disposição dos interessados. Maiores informações: tele-
fax (31) 2123-1054, em horário comercial ou nos e-mails: cmi-
licitacao@pmmg .mg .gov .br e cmilicitacao .csc@gmail .com . BH, 
27Mar20 .

3 cm -27 1340350 - 1

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE CoNvÊNIo
PMMG – BPMRv x Prefeitura Municipal de Piumhi/MG. Convê-
nio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os 
convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento militar rodoviá-
rio no Município de Piumhi/MG. Vigência: 01/03/20 a 31/12/20. 
valor: r$ 21 .600,00 .

1 cm -27 1339996 - 1

PoLíciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

DEPArTAMENTo DE TrÂNSITo DE MINAS GErAIS
BoLETIM INForMATIvo

Torna sem efeito publicação das paginas 24, 25 e 26 do dia 24 de 
março de 2020 .
Tendo sido publicadas as sessões 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 
5547, 5548, 5549, 5550, referentes às reuniões da 1°, 2° e 3° Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações deste órgão.

2 cm -27 1340372 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS

-ABM - AvISo N . 88/2020 CurSo DE ForMAÇÃo 
DE SoLDADoS BoMBEIroS MILITAr - 

CFSDBM 2014 - rESuLTADo FINAL DA 3ª 
FASE (TESTE DE AvALIAÇÃo FÍSICA) - 

Candidato convocado por determinação judicial, Curso de For-
mação de Soldados Bombeiros Militar - CFSd BM 2020 - resul-
tado Final da 3ª Fase (Teste de Capacitação Física e Habilidades 
Natatórias) - Candidatos convocados por determinação judicial, 
Convocação para4ª Fase (Exame Toxicológico) e Calendário de 
Atividades da 4ª Fase . o Coronel BM Comandante da Academia 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 
legais previstas no inciso xIII, art . 3º, da resolução n . 690, de 
15Set16, e considerando as determinações exaradas nos respec-
tivos processos judiciais, resolve: Tornar públicoque seencontra
postadonosítioeletrônico”www .bombeiros .mg .gov .br/concursos”, 
oAton. 6158/2020-DCS, que divulga oresultado final da 3ª fase 
(Teste de Avaliação Física) do CFSd BM 2014, o resultado final 
da 3ª fase(Teste de capacitação física e habilidades natatórias) do 
CFSd BM 2020, a convocação para4ª fase (exame toxicológico) 
e o calendário de atividades da 4ª fasedo concurso público ao 
CFSdBM/2020 eCFSdEsp . BM/2020 para os candidatos convo-
cados por determinação judicial . 
Bhte, 24Mar20, (a) Lucioney rômulo da Costa, Cel BM, Cmte .

-BoA-ExTrATo Do 1º TErMo ADITIvo Do 
CoNTrATo Nº 9138601/2017 DE SErvIÇo

Firmado entre o ESTADo DE MINAS GErAIS por meio da SES 
e o fornecedor 48 .090 .120/0001-53 - TurBoMECA Do BrA-
SIL INDuSTrIA E CoMErCIo LTDA, Processo nº 1320139 
000003/2017, Pregão eletrônico . objeto: Serviço de gestão de 
manutenção, com fornecimento de peças e serviços, para os motores 
da frota de aeronaves do Suporte Aéreo Avançado de vida (SAAv) 
operadas pelo CBMMG . Prorrogação a partir de 01/04/2020 até 
30/03/2022 . valor aditivado: r$3 .963 .276,60,referente a2 .760 
horas aditivadas . Dotação orçamentária nº: 4291 .10 .302 .179 .44
91 .0001 .339039 .99 .1 .10 .1 . Assinatura: 26/03/2020 . Signatários: 
pela contratada FrAÇoIS HAAS, rEPrESENTANTE LEGAL; 
pela contratante LuIZ HENrIQuE DoS SANToS, TENENTE 
CoroNEL - orDENADor DE DESPESAS .

-2ª CIA IND – rESuMo DE CoNvÊNIo . 4002/2016 . 
PArTES: o CBMMG e a Fundação Presidente Antônio Carlos 
(FuPAC) . Espécie: 4º Termo Aditivo . objetivo: manutenção e 
limpeza da piscina da 2ª Cia BM/2ª Cia Ind. Vigência: 01/04/2020 
a 31/03/2020 . Foro: Comarca de Belo Horizonte . Barbacena, 26 
de março de 2020. Signatários: Major BM Maycom Elias Alfim e 
Doutor Bonifácio José Tamm de Andrada .

-2º CoB – AvISo DE LICITAÇÃo . PrEGÃo 
ELETrÔNICo Nº 1401806 000004/2020 - 2º CoB . 

A ordenadora de Despesas do Núcleo ADM do 2º CoB torna 
público que estará recebendo propostas para a contratação de 
empresa para a prestação de serviços continuados de manutenção 
e reparo em veículos automotores da linha pesada, linha leve e 
para carretinhas (reboques), por demanda, com fornecimento de 
peças de reposição e acessórios genuínos e originais, borracha-
ria, apoio mecânico e serviço de guincho em regime de plantão 
24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana, para as viatu-
ras multimarcas do 5º BBM – Uberlândia, conforme especifica-
ções detalhadas no Anexo I e demais peças do Edital. A proposta 
deverá ser encaminhada para o site www .compras .mg .gov .br . A 
Sessão Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 09h00min do 
dia 13/04/2020, no Portal de Compras do Estado . A íntegra do edi-
tal e outras informações poderão ser obtidas na Seção de Licitação 
do Núcleo ADM do 2º CoB, à Av . dos Eucaliptos, nº 800, Bairro 
Jardim Patrícia, uberlândia/MG ou através do telefone (34) 4009-
3660 e o edital no site: www .compras .mg .gov .br . 

uberlândia/MG, 26/03/20 . Ana Paula Borges, Maj BM, 
ordenadora de Despesas do Núcleo ADM do 2º CoB .

-2º CoB – AvISo DE LICITAÇÃo . PrEGÃo 
ELETrÔNICo Nº 1401806 000005/2020 - 2º CoB . 

A ordenadora de Despesas do Núcleo ADM do 2º CoB torna 
público que estará recebendo propostas para a contratação de 
empresa para a prestação de serviços continuados de manutenção 
e reparo em veículos automotores da linha pesada e linha leve, por 
demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios 
genuínos e originais, borracharia, apoio mecânico e serviço de 
guincho em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) 
dias da semana, para as viaturas multimarcas do 2º Pel/1ª Cia/12º 
BBM – Patrocínio, conforme especificações detalhadas no Anexo 
I e demais peças do Edital . A proposta deverá ser encaminhada 
para o site www .compras .mg .gov .br . A Sessão Pública deste pre-
gão eletrônico ocorrerá às 09h00min do dia 15/04/2020, no Portal 
de Compras do Estado. A íntegra do edital e outras informações 
poderão ser obtidas na Seção de Licitação do Núcleo ADM do 2º 
CoB, à Av . dos Eucaliptos, nº 800, Bairro Jardim Patrícia, uber-
lândia/MG ou através do telefone (34) 4009-3660 e o edital no 
site: www .compras .mg .gov .br . 

uberlândia/MG, 27/03/20 . Ana Paula Borges, Maj BM, 
ordenadora de Despesas do Núcleo ADM do 2º CoB .

-5º CoB- AvISo DE LICITAÇÃo - PrEGÃo 
ELETrÔNICo Nº 140140800003/2020 – 5º CoB . 

o orDENADor DE DESPESAS Do 5º CoB, torna público que 
estará recebendo propostas para serviços contínuos de Manuten-
ção Preventiva e corretiva das viaturas da frota da 2ª CIA/11º BBM 
localizadasno Município de Manhuaçu/MG,com fornecimento de 
peças e acessórios, genuínos, originais e 1ª linha para o CBMMG, 
conforme especificações detalhadas no Anexo I, do Edital. A Ses-
são Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 09 h 00 min . do 
dia 15/04/2020, no Portal de Compras do Estado . A íntegra do edi-
tal e outras informações poderão ser obtidas na Seção de Licitação 
do 5º COB, à Av. Minas Gerais, nº 2100, Bairro Maria Eugênia, 
Governador valadares/MG, através dos telefones (33) 3225-3261 
e o edital no site: www .compras .mg .gov .br . 

Governador valadares, 27 de Março de 2020 . 
Janine Gonçalves de Faria rocha, Major BM .

– 6ºCoB – rESuMo Do ProToCoLo 
DE INTENÇÕES ANo 2020 . 

Partes: CBMMG e o Município Andradas . objeto: execução pelo 
CBMMG, dos serviços de Prevenção e de Combate a Incêndio, 
Busca e Salvamento, resgate e Defesa Civil no Município de 
Andradas/MG, impondo assim condições para que o CBMMG 
preste serviços de qualidade na região, mediante a locação e ade-
quação de imóvel, apto a sediar a Fração BM no citado Município, 
conforme orientações do CBMMG. Vigência 31/12/2020. 

Belo Horizonte 02 de março de 2020 . 
Edgard Estevo da Silva, Coronel BMCmt-Geral e rodrigo Apare-
cido Lopes . Prefeito Municipal de Andradas .

25 cm -27 1340352 - 1

EmPrESA DE PESQuiSA AGroPEcuáriA 
DE miNAS GErAiS - EPAmiG

ExTrATo DoS INSTruMENToS JurÍDICoS
Nº . 026/2020 - Contrato -Partes: EPAMIG e Evaldo Luis Marson 
& Cia Ltda . objeto: Serviços de Manutenção de Autoclave . Assi-
natura: 20/03/2020. Vigência: 20/03/2020 a 20/09/2020. Valor : 
r$11 .000,00 . DL-Processo 305100200002/2020 . Assinam: (a)
Leonardo Brumano Kalil- EPAMIG,(b)Evaldo L . Marson – 
Evaldo L . Marson & Cia Ltda .

2 cm -27 1340355 - 1

FuNDAÇÃo cLóviS SALGADo - FcS

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
3º Termo Aditivo de Autorização de uso - Contrato de nº . 
304/2019 . Entre a Fundação Clóvis Salgado/FCS e Bruno rizzo 
ME; objeto: Alteração de data do evento para: 16 de agosto/2020, 
e vigência de 09 (nove) meses, a partir da publicação do presente 
Termo Aditivo no Diário Oficial; Signatários: Eliane Denise Par-
reiras oliveira/FCS e Bruno rizzo .

2 cm -27 1340179 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto EcoNÔmico

ExTrATo DE CESSÃo DE uSo TErMo 
DE CESSÃo ELETrÔNICo N° 03/2020 – 
ProCESSo SEI 1220 .01 .0000506/2020-54; 

Partes: SEDE e o Município de SANTA rITA Do SAPuCAÍ . 
OBJETO: A cessão gratuita de 153 (cento e cinquenta e três) bens 
móveis, no valor de r$ 164 .742,50 (cento e sessenta e quatro mil 
setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) . Assinado 
em 27/03/2020 pelo Superintendente de Planejamento, Gestão e 
Finanças, Fernando Henrique Guimarães rezende, CEDENTE, e 
o Prefeito Municipal Wander Wilson Chaves, CESSIoNárIo . 
Vigência 27/03/2022.

3 cm -27 1340093 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExTrATo Do CoNTrATo DE rECoNHECIMENTo 
DE CoTITuLArIDADE, DIrEIToS E DEvErES - Nº 
010/2019 (Nº uFu), uFTM e 02/2020 (N° FAPEMIG) .

Partícipes: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais – FAPEMIG, a universidade Federal de uberlândia - uFu 
e a universidade Federal do Triangulo Mineiro – uFTM . objeto: 
regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direi-
tos e obrigações sobre a tecnologia inicialmente intitulada “FIL-
TroS CELuLÓSICoS CoMPÓSIToS PArA rEMoÇÃo DE 
CoNTAMINANTES DE áGuA Por FILTrAÇÃo uSANDo 
BAIxo váCuo”, processo INPI nº Br 10 2020 000311 9 . 
Vigência: O presente instrumento vigorará a partir da data da sua 
assinatura até o término de vigência da última patente ou do arqui-
vamento definitivo do pedido de patente; no caso de indeferimento 
ou nulidade do pedido de Patente pelos órgãos competentes, as 
partes definirão em instrumento específico as condições relativas 
ao know-how . Data de assinatura:12/03/2020 . Signatários: Car-
los Henrique Carvalho; Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
uFu; Luiz Fernando resende dos Santos Anjo; representante 
Legal da UFTM; Paulo Sérgio Lacerda Beirão;Diretor de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da FAPEMIG .

5 cm -27 1340097 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003272343410151.

Publicação contrato (12878662)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 142

CARLA
Realce



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Central de Compras

Belo Horizonte, 28 de março de 2020.

NOTA EXPLICATIVA

RETIFICAÇÃO DE CÓDIGO DE ITEM DE MATERIAL - MÁSCARA N95 - CORREÇÃO DE
ERRO MATERIAL

 

Foi constatado erro material no âmbito do processo SEI! 1500.01.0014717/2020-
02. Após a assinatura do contrato, evento SEI! 12746856, verificou-se utilização de código de
item de material CATMAS, código que identifica o objeto, de forma equivocada. O referido
processo SEI! tratou da aquisição de máscaras de características PFF2 (N95) sem válvulas ou
filtro de carvão ativado. Apesar disso, utilizou-se o seguinte código de item de material e
seguinte especificação:

 

1647385 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95 COM CARVAO
ATIVADO; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-
PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO
FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO;COMPLEMENTAÇÃO DA
ESPECIFICAÇÃO: MASCARA COM OU SEM VALVULA DE EXALAÇÃO.
CONFECCIONADA COM 2 CAMADAS DE FIBRA SINTETICA, 1 CAMADA DE FILTRO E 1
CAMADA DE CARVAO ATIVADO. INODORA, HIPOALERGENICA. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE,
NUMERO DO LOTE. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVACAO DO MTE

 

Entretanto, o código correto, referente à contratação realizada é o seguinte:

 

125628 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; FORMATO:
CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA;
GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO;
AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO;

 

Desta forma, em função do equívoco, todo o processo, desde elaboração do
Termo de Referência à elaboração do Contrato, informaram o código 1647385, porém, toda a
instrução processual, desde o ofício 19 da PMMG, evento SEI!12697191, passando por todas
as pesquisas de preços realizadas, documentação da proposta, registro na ANVISA, evento
SEI! 12753412 e informações do Termo de Referência tratam da máscara N95 correta (com
exceção do código de item de material), uma vez que a máscara contratada visa o atendimento
à profissionais de saúde no âmbito do combate à pandemia de coronavírus e as características
de válvulas e carvão ativado não são necessárias à proteção de profissionais de saúde do
Hospital da Polícia Militar.

Assim, a pesquisa de preços foi realizada de forma correta e a contratação obteve
também o item correto.
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Ressalta-se que o contrato será retificado de modo a contemplar o descritivo de
item de material correto contratado, com base nas pesquisas de preços realizadas e com base
na proposta do fornecedor.

Informa-se que toda a contratação foi realizada com enorme urgência, respaldada
pelo Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 12651967, que dispõe sobre
medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais em função da pandemia mundial de doença
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando
a  necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos a saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de
2020, evento SEI! 12651651, que estabeleceu critérios para contratações emergenciais de
EPIs e outros insumos utilizados para enfrentamento da pandemia de COVID-19.

A retificação informada será publicada para garantir transparência dos atos.
Informa-se também a não ocorrência de qualquer dano ao erário, uma vez que houve motivação,
instrução processual, busca por economicidade e formalidade para os atos praticados. Informa-
se que empenho será emitido imediatamente para garantir o abastecimento frente a um quadro
instável de disputa entre países, entes federados e instituições privadas para obter os poucos
insumos restantes em fabricantes ou distribuidores. Qualquer morosidade de ações e atos pode
gerar desabastecimento e consequente risco concreto de morte a agentes, pacientes e
cidadãos mineiros.

Portanto, diante do respeito à isonomia, à obtenção da proposta mais vantajosa à
Administração e à tempestividade que o caso requer, a retificação do extrato do contrato será
publicada e o atendimento emergencial será realizado pela empresa contratada nas mesmas
condições firmadas anteriormente. Há a anuência da Administração Estadual para manutenção
dos atos praticados. Qualquer ação diferente, implicaria em perda dos produtos para o Estado
de Minas Gerais, seja por demandas de outros entes federativos ou mercado privado, seja por
requisições administrativas realizadas por Estados e prefeituras.

Uma vez que a finalidade buscada foi concretizada de modo efetivo, o objeto
desejado foi aquele de fato contratado, a motivação para aquisição foi amplamente elucidada,
as competências para os atos foram respeitadas e exercidas e o procedimento para aquisição
foi devidamente adotado em função da urgência requerida, a retificação dos atos corrige o erro
material ocorrido. Reforça-se que a consequência de uma rescisão contratual, seguida de novo
procedimento para replicar as mesmas informações significariam o atraso do recebimento do
produto, ou ainda sua não obtenção devido ao instável e escasso mercado de saúde no
momento de pandemia e corrida pela aquisição de EPIs. Seria um claro desrespeito ao direito
à vida e ao interesse público, uma vez que não há empresas ou produtos para atendimento em
curto prazo com os insumos em questão.

Será também mantida a anuência para que o fornecedor realize a entrega dos
objetos, garantindo a proteção à vida de policiais militares e dos pacientes do Hospital da
Polícia Militar. 

 

 

Atenciosamente,

 

 

 

Rafael Mayrink Ferreira
Superintendência Central de Compras Governamentais

Centro de Serviços Compartilhados - SEPLAG 
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente,
em 29/03/2020, às 17:12, 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
12873487 e o código CRC 811D7C7F.

 

Central de Compras - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Rodovia Papa João
Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1500.01.0014717/2020-02 SEI nº 12873487
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Contratos

 

ERRATA

Belo Horizonte, 30 de março de 2020.

 

O Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG, Rodrigo Ferreira Matias,
no uso da competência delegada pelo Decreto n.º 43.817/2004 e pela Resolução nº56/2019, e 
em conformidade com a Lei Federal nº13.979/2020 e com o Decreto Estadual NE nº 113/2020,
tendo em vista a necessidade de correção de erro material no uso equivocado do código de
item de material do Catálogo de Materiais e Serviços-CATMAS, e na citação do inciso IV do
Art. 24 da Lei nº8.666/1993 no ato de ratificação de dispensa de Licitação, no âmbito do
processo SEI! 1500.01.0014717/2020-02 RETIFICA com base no documento SEI nº 12873487
o processo de compra nos seguintes termos

Onde se lê  (ato de Ratificação de dispensa de licitação - Documento SEI Nº12765861):
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEI
nº1500.01.0014717/2020-02,referente ao Processo de Compras nº
1501561-09/2020, APROVO os procedimentos administrativos e, no uso
da competência delegada pelo Decreto n.º 43.817/2004 e pela Resolução
SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº12660095, AUTORIZO e RATIFICO,
com fulcro nas disposições contidas no artigo 24, incisos IV da Lei Federal
n°8.666/1993, na hipótese de dispensa de licitação, bem como em
conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020 e o Decreto Estadual NE
nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico Referencial da AGE/MG nº
16.198/2020 evento SEI nº 12746476, cujo objeto é aquisição de máscaras
N95 (...)

Leia-se:
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEI
nº1500.01.0014717/2020-02,referente ao Processo de Compras nº
1501561-09/2020, APROVO os procedimentos administrativos e, no uso
da competência delegada pelo Decreto n.º 43.817/2004 e pela Resolução
SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº12660095, AUTORIZO e RATIFICO,
com fulcro na hipótese de dispensa de licitação contida na Lei Federal nº
13.979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do
Parecer Jurídico AGE Referencial n.º 16.198/2020, evento SEI nº
12746476,cujo objeto é aquisição de máscaras N95 (...)
 

Onde se lê:

1647385 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95  COM
CARVAO ATIVADO; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS:
4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO
APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO;
AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO; COMPLEMENTAÇÃO DA
ESPECIFICAÇÃO: MASCARA COM OU SEM VALVULA DE
EXALAÇÃO. CONFECCIONADA COM 2 CAMADAS DE FIBRA
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SINTETICA, 1 CAMADA DE FILTRO E 1 CAMADA DE CARVAO
ATIVADO. INODORA, HIPOALERGENICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL,
COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DE
VALIDADE, NUMERO DO LOTE. REGISTRO NA ANVISA E
CERTIFICADO DE APROVACAO DO MTE

Leia-se:
125628 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95 ;
FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS;
MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL;
FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL:
SIM; ESTERIL: NAO.
 
 

RODRIGO FERREIRA MATIAS
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 

 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 30/03/2020, às 21:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12881231 e o código CRC F42ABE76.

 

Central de Contratos - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Rodovia Papa João
Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1500.01.0014717/2020-02 SEI nº 12881231
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 22 – terça-feira, 31 de Março de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
ExTrATo DE TErMo ADITIvo

Segundo termo aditivo ao contrato nº 9197277/2018, de prestação de 
serviços que celebram entre si a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e a CoBrAPE - CIA Brasileira de Pro-
jetos e Empreendimentos S .A . objeto: Prorrogação de vigência por 24 
(vinte e quatro) meses, a partir de 29/03/2020 . valor: 1 .572 .362,77 (um 
milhão, quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais 
e setenta e sete centavos) . Dotação: 1371 .17 .512 .120 .4321 .0001 .3 .3 .90
 .39 .56 .0 .60 .2 . Data de assinatura: 27 de Março de 2020 .

a) rodrigo Gonçalves Franco - Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Delegação de 

Competência/resolução Semad nº 2 .927, 10 de Janeiro de 2020
b) rafael Decina Arantes - CoBrAPE - Companhia 

Brasileira de Projetos e Empreendimentos
3 cm -30 1340522 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
SoLICITAÇÃo DE AuTorIZAÇÃo PArA 

INTErvENÇÃo AMBIENTAL
o Supervisor regional da urFBio Nordeste do IEF torna público 
que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) solicitou(ram) Autoriza-
ção para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autorizativo 
para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme o (s) processo(s) abaixo 
identificado(s):
*BD PArTICIPAÇÕES E ADMINISTrAÇÃo S .A ./Fazenda Bom 
Sossego - CNPJ 29 .035 .969/0001-02 - Tipo de Intervenção: Corte ou 
aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas/Processo Simplifi-
cado – Nanuque/MG – Processo Nº 03000000188/20 .
Luiz Cláudio Pena Ferreira - Supervisor regional urFBIo Nordeste .

TErMo ADITIvo
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9219202 de prestação de ser-
viços de auditoria para avaliar as prestações de contas referentes ao 
fundo de disposição do Promata II, apresentadas por IEF/SEMAD ao 
Banco KFW, no ano de 2018 e no ano de 2019, celebrado entre o Ins-
tituto Estadual de Florestas – IEF e a empresa Teixeira & Associados 
Auditores Independentes . objeto do Termo: prorrogação da vigência 
por mais 03(três)meses, contados a partir de02 de abrilde 2020, visando 
ocumprimento de escopo . valor Global permanece inalterado . Dota-
ções orçamentárias: 2101 .18 .543 .104 .4276 .0001 .3 .3 .90 .35 .02 .0 .61 .1 . 
Data de Assinatura: 27 de março de 2020 . 

(a) Antônio Augusto Melo Malard - Diretor Geral - Contratante 
(a) Adriano Rezende Thomé – Sócio Diretor – Contratada

6 cm -30 1340763 - 1

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
INTErvENÇÃo AMBIENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do Instituto Estadual 
de Florestas – IEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o art . 38, 
§ único, I, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna público 
que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) solicitou(ram) Autori-
zação para Intervenção Ambiental, conforme o(s) processo(s) abaixo 
identificado(s):
* Cervam – Cervejaria Amazonas S .A ./Fazenda rosa velha – CNPJ nº 
08 .937 .335/0003-04 – Intervenção sem supressão de cobertura vegetal 
nativa em área de preservação permanente – Cláudio/MG – Processo 
Nº 13020000146/20;
* Seleta Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda./Fazenda Vista Alegre – 
CNPJ nº 18.270.550/0001-96 – Corte simplificado de árvores isoladas 
vivas em meio rural – oliveira/MG – Processo Nº 13020000154/20;
* Márcio José do Amaral – ME/Fazenda Santa Virgínia – CNPJ nº 
19 .415 .991/0001-00 – Supressão de cobertura vegetal nativa com 
destoca e Intervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa 
em área de preservação permanente – Itaguara/MG – Processo Nº 
13020000116/20: em 30/03/2020 .
* Arvoredo Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda– CNPJ nº 
32 .142 .534/0001-49- supressão vegetação nativa e corte ou aproveita-
mento de árvores isoladas nativas vivas – Nova Serrana/MG – Processo 
Nº 0201000264/20: em 16/03/2020 .

(a) Cristina Martins Simões Carvalho, 
Supervisora regional – urFBio Centro oeste

INForMA DA CoNCESSÃo DE AuTorIZAÇÃo
PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do Instituto Esta-
dual de Florestas – IEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
art . 38, § único, I, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna 
público a concessão de Autorização para Intervenção Ambiental do(s) 
processo(s) abaixo identificado(s):
*Luis Lincoln de Lacerda –supressão vegetação nativa, com destoca – 
Nova Serrana/MG- PA/Nº 02010000837/15 .

(a) Cristina Martins Simões Carvalho, 
Supervisora regional – urFBio Centro oeste

8 cm -30 1340916 - 1

INForMA SoLICITAÇÃo DE AuTorIZAÇÃo 
PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

o Supervisor regional da urFBio Centro Sul do IEF, torna público 
que o requerente abaixo identificado solicitou Autorização para Inter-
venção Ambiental por meio de Documento Autorizativo para Inter-
venção Ambiental - DAIA, conforme o processo identificado: *CSN 
Mineração S .A - Mina Casa de Pedra, CNPJ Nº: 08 .902 .291/0001-15, 
Intervenção em APP com e sem supressão de vegetação nativa; Supres-
são de vegetação nativa com destoca; e Corte ou aproveitamento de 
árvores nativas isoladas vivas . Congonhas/Belo vale - MG, Processo nº 
09020000125/20, em: 27/03/20 . 

Barbacena, 30 de Março de 2020 . 
ricardo Ayres Loschi – Supervisor regional do IEF .

3 cm -30 1340713 - 1

AuTorIZAÇÃo PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL
o Supervisor regional do IEF/urFBio Alto Paranaíba torna público 
que foi concedida Autorização para Intervenção Ambiental por meio 
de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental no processo 
abaixo identificado.
onildo Fernandes de Melo / Fazenda Lagoa Formosa – Supressão Corte 
ou Aproveitamento de árvores Isoladas – Patos de Minas-MG – PA/Nº 
11030000051/20. DAIA nº 0038406-D. Fitofisionomia: Cerrado. Está-
gio de regeneração: não possui . Data de Emissão: 26/03/2020 .

(a) Frederico Fonseca Moreira 
- Supervisor da unidade regional Alto Paranaíba .

3 cm -30 1340456 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Processo SEI nº1500 .01 .0016171/2020-29
Processo de Compras nº1501561-13/2020

Com base em toda documentação acostada ao Processo SEI 
nº1500 .01 .0016171/2020-29, bem comoProcesso de Compras nº 
1501561-13/2020, AProvo os procedimentos administrativos e, no 
uso da competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 e pela reso-
lução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº12872446AuTorIZo 
e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas no atrigo 4º daLei 
Federal nº 13 .979/2020, na hipótese de dispensa de licitação,e no 
Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do ParecerJurídico refe-
rencial da AGE/MG n.ºevento SEI nº12872472, cujo objeto é aquisição 
aquisição deTNT (Tecido não tecido/texturizado), branco, para fabrica-
ção de máscaras cirúrgicas descartáveis,em atendimento de demanda da 
Secretaria de Estado de Saúde,visando equipar e proteger os profissio-
naisenvolvidos noatendimento e combate àpandemiado CovID-19 no 
âmbito do Estado de Minas Gerais por meio da contratação da realizada 
junto aempresa JMS Industria e Comércio-EIRELI.O valorda contra-
tação é correspondente aR$286.167,34(duzentos e oitenta e seis mil, 
cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos)que correrão por 
conta dasseguintes dotaçõesorçamentárias: 4291 10 305 150 4439 0001 
339030 10 1; 4291 10 305 150 4439 0001 339030 37 .1 e 4291 10 305 
150 4439 0001 339030 92 .1 . 

rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário do Centro 
de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Processo SEI nº1500 .01 .0016168/2020-13
Processo de Compras nº1501561-12/2020

Com base em toda documentação acostada ao Processo SEI 
nº1500 .01 .0016168/2020-13, bem comoProcesso de Compras nº 
1501561-12/2020, AProvo os procedimentos administrativos e, no 
uso da competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 e pela reso-
lução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº12872009AuTorIZo 
e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas no atrigo 4º daLei 
Federal nº 13 .979/2020, na hipótese de dispensa de licitação,e no 
Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do ParecerJurídico refe-
rencial da AGE/MG n.ºevento SEI nº12872035, cujo objeto é aquisição 
aquisição deTNT (Tecido não tecido/texturizado), branco, para fabrica-
ção de máscaras cirúrgicas descartáveis,em atendimento de demanda 
da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,visando equipar e prote-
ger os profissionaisenvolvidos noatendimento e combate àpandemiado 
CovID-19 no âmbito do Estado de Minas Gerais por meio da contrata-
ção da realizada junto aempresa JMS Industria e Comércio-EIRELI.O 
valorda contratação é correspondente aR$80.800,00 (oitenta mil e oito-
centos reais)que correrão por conta dasseguintedotaçãoorçamentária: 
1511 06 181 005 4025 0001 3390 30 01 .0 .10 .1 . 

rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário do Centro 
de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

11 cm -30 1340966 - 1

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
ProCESSo SEI Nº1500 .01 .0015098/2020-94

ProCESSo DE CoMPrAS Nº1501561-11/2020
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo 
SEI1500 .01 .0015098/2020-94Processo de Compras nº 1501561-
11/2020, AProvo os procedimentos administrativos e, no uso da 
competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 e pela resolu-
ção SEPLAG nº 56 de 2019, evento SEI nº 12696229,AuTorIZo 
e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas naLei Federal nº 
13 .979/2020 e no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do 
ParecerJurídico referencial da AGE/MG n .ºevento SEI nº12844679, 
cujo objeto é aquisição deTNT (Tecido não tecido/texturizado), branco, 
para fabricação de máscaras cirúrgicas descartáveis,em atendimento 
de demanda daSecretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública  
(SEJUSP),visando equipar e proteger os profissionaisenvolvidos noa-
tendimento e combate àpandemiado CovID-19 no âmbito do Estado 
de Minas Gerais por meio da contratação da realizada junto aempresa 
JMS Industria e Comércio-EIRELI.O valorda contratação é o corres-
pondente ar$252 .500,00, correrão por conta da seguintedotaçãoorça-
mentária: 1451 10 421 145 4429 0001 339030 01 0 10 1 . rodrigo Fer-
reira Matias, Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados da 
SEPLAG .

ErrATA DE ExTrATo DE ATo DE rATIFICAÇÃo 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

Retifica por erro material o extrato do Ato de Ratificação de Dispensa 
de Licitação do processo SEI!1500 .01 .0014240/2020-77, Processo de 
Compras 1501561-06/2020, publicado em 27 .03 .2020, pág . 23: onde 
se lê: “ . . .com fulcro nas disposições contidas no art . 24,inciso Iv da 
Lei nº8 .666/1993, na hipótese de dispensa de licitação . . .”; Leia-se: “ . 
com fulcro na hipótese de dispensa de licitação contidas na Lei Federal 
nº 13 .979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020 . . .” . onde se lê: 
“Item 1647385 ( . . .); Leia-se: 125628 ( . . .) .rodrigo Ferreira Matias, Sub-
secretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

ErrATA DE ExTrATo DE ATo DE rATIFICAÇÃo 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

Retifica por erro material o extrato do Ato de Ratificação de Dispensa 
de Licitação do processo SEI!1500 .01 .0014717/2020-02, Processo de 
Compras 1501561-09/2020, publicado em 28 .03 .2020, pág . 53: onde 
se lê: “ . . .com fulcro nas disposições contidas no art . 24,inciso Iv da 
Lei nº8 .666/1993, na hipótese de dispensa de licitação . . .”; Leia-se: “ . . 
com fulcro na hipótese de dispensa de licitação contidas na Lei Federal 
nº 13 .979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020 . . .” . onde se lê: 
“Item 1647385 ( . . .); Leia-se: 125628 ( . . .) .rodrigo Ferreira Matias, Sub-
secretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

ErrATA DE ExTrATo DE ATo DE rATIFICAÇÃo 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

Retifica por erro material o extrato do Ato de Ratificação de Dispensa 
de Licitação do processo SEI!1500 .01 .0014880/2020-63, Processo de 
Compras 1501561-10/2020, publicado em 28 .03 .2020, pág . 53: onde 
se lê: “ . . .com fulcro nas disposições contidas no art . 24,inciso Iv da 
Lei nº8 .666/1993, na hipótese de dispensa de licitação . . .”; Leia-se: “ . . 
com fulcro na hipótese de dispensa de licitação contidas na Lei Federal 
nº 13 .979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020 . . .” . onde se lê: 
“Item 1647385 ( . . .); Leia-se: 125628 ( . . .) .rodrigo Ferreira Matias, Sub-
secretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

13 cm -30 1340965 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
6º TA ao Contrato nº 9197515/2018 Partes: SEPLAG e Anete Maria 
Torga Braga objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por 
12(doze) meses . valor: r$ 30 .778,89 (trinta mil, setecentos e setenta 
e oito reais e oitenta e nove centavos) . Dotação orçamentária: 1501 
04 122 095 4385 0001 3 3 90 36 11 . Fonte de recursos: 0 10 1 . Data 
de assinatura: 27/03/2020 . Assinam: Kennya Kreppel Dias Duarte pela 
SEPLAG e Anete Maria Torga Braga como locadora .

2 cm -30 1340543 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS
CrEDENCIAMENTo Nº 004/2013

credenciamento de Instituições Bancarias ou financeiras para concessão 
de emprestimos e cartões de credito aos empregados da mgs com adim-
plemeto mediante desconto em folha de pagamento .A MGS - Minas 
Gerais Administração e serviços S/A torna público o credenciamento 
do Banco Bradesco S .A .

Belo Horizonte, 30 de março de 2020 .
Comissão de Credenciamento da MGS .

2 cm -30 1340813 - 1

ExTrATo Do 3º TErMo ADITIvo Ao 
CoNTrATo Nº J .013 .0 .2018 .

Partes: MGS e versa Locadora de veículos Ltda, CNPJ nº 
15 .772 .746/0001-90 . objeto: Prorrogação da vigência do contrato por 
mais 03 meses a contar de 02/04/2020 . valor: r$ 11 .047,05 . Assina-
tura: 30/03/2020 .

2 cm -30 1340908 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
rESuLTADo Do EDITAL DE SELEÇÃo DE CoNSÓrCIoS 

PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE Nº 02/2020
rEDE DE CooPErAÇAo INTErMuNICIPAL PArA 

ENFRENTAMENTO DAS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA.
Em conformidade com o Edital de Seleção de Consórcios Intermuni-
cipais de Saúde nº 02/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais (DoE-MG) em 20/03/2020, págs . 17 e 18, divulga-se o 
resultado final referente à habilitação e inabilitação das entidades inte-
ressadas em formalizar contrato de programa com a SES-MG, para a 
gestão associada de serviços de saúde aos usuários do SuS . ressalta-se 
que o prazo para recurso é de 03 (três) dias úteis, nos termos do item 
13 .2 do edital .
relação das Entidades Habilitadas:

NoME DA ENTIDADE CNPJ
CIS ALP - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Alto Paranaíba 02 .319 .394/0001-70

ICIS MEP - Instituição de Cooperação Intermu-
nicipal do Médio Paraopeba 05 .802 .877/0001-10

CoNSAuDE - Consorcio Intermunicipal de 
Saúde da Microrregião do vale do Aço 00 .853 .908/0001-48

CoNvALES - Consórcio de Saúde e Desenvol-
vimento dos vales do Noroeste de Minas 06 .070 .075/0001-25

CIS ruN - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da rede de urgência do Norte de Minas 11 .636 .961/0001-03

CIS NES - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Entorno de Salinas 07 .333 .598/0001-80

CIS uM - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
união da Mata 00 .877 .406/0001-57

CIS rEC - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da região do Calcário 01 .272 .081/0001-41

CIS união Geral - Consórcio Intermunicipal 
união Da Serra Geral 12 .333 .051/0001-14

CoNSurGE - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da rede de urgência e Emergência do 
Leste de Minas Gerais

20 .101 .246/0001-67

CIS AME - Consorcio Público Intermunicipal 
de Saúde do Médio Espinhaço 31 .974 .558/0001-00

CIS ArvG - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Microrregião do Alto rio verde Grande 01 .906 .088/0001-78

CIS vErDE - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde verde 02 .034 .350/0001-02

CIS NorTE - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Norte de Minas 00 .095 .312/0001-44

CIS vAS - Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do vale do Suaçuí 00 .794 .962/0001-60

CIS APvP - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Alto Paraopeba e vale do Piranga 02 .041 .218/0001-83

CIS MArG - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto 
rio Grande

00 .079 .634/0001-81

CIS LAP - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
dos Municípios do Lago de Peixoto 01 .256 .507/0001-73

relação das Entidades inabilitadas:

NoME DA ENTIDADE CNPJ Motivo da 
Inabilitação

CoDANorTE - Consórcio 
Intermunicipal de Desen-
volvimento Ambiental 
Sustentável

19 .193 .527/0001-08

o CIS não se 
configura con-
sórcio de saúde 
conforme Pro-
tocolo de Inten-
ções, clausula 
7ª .

Ficam desde já notificados do prazo recursal, nos termos dos itens 12.2 
e cláusula 13 do edital .

Antônio Cipriano das Neves Silva
MASP 1 .254 .055-5

Presidente Comissão Especial de Avaliação (CEA)

Ana Carolina Ferreira da Silva
MASP 1 .378 .464-0

Membro CEA

Eliana Martins Cesari Gonçalves
MASP 371 .393-0

Membro CEA

Francyellen Luiz Simões Campos
MASP 366 .118-8

Membro CEA
19 cm -30 1340951 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE 
HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

ExTrATo Do SEGuNDo TErMo ADITIvo 
Ao CoNTrATo Nº 9210 .426/18

Partes: FuNDAÇÃo HEMoMINAS e a empresa BECKMAN CouL-
TEr Do BrASIL CoMÉrCIo E IMPorTAÇÃo DE ProDuToS 
DE LABorATÓrIoS LTDA . objeto: Prorrogação de vigência do 
contrato em por 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da execução 
do contrato. Permanecem em vigor e ratificadas as demais disposições 
do contrato original que não conflitarem com este Termo Aditivo.

2 cm -30 1340634 - 1

FuNDAÇÃo EzEQuiEL DiAS - FuNED
ExTrATo DE CoNTrATo

Espécie: Contrato nº. 9245566/2020. Processo SEI nº 
2260 .01 .0009577/2019-19 . objeto: Aquisiçãode unidade Filtrante . 
Dotação orçamentária: 2261 .10 .303 .116 .4288 .0001 .339030 .13 .0 .1
0 .1 . Pregão Eletrônico nº327/2019 . vigência: 12 meses . valor: r$ 
44 .965,00 . Contratante: Fundação Ezequiel Dias - Funed . Contratada: 
rhones Tecnologia Têxtil Eireli . Assinatura: 30/03/2020 . 

Maurício Abreu Santos - Presidente/FuNED .
2 cm -30 1340630 - 1

AvISo DE rETIFICAÇÃo
A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – torna público realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032 362/2019, objeto: Equipamentos, Artigos 
de Laboratório e Componentes . o edital rETIFICADo está disponível 
nos sites www.compras.mg.gov.br. RETIFICA-SE também a publica-
ção veiculada no ‘Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” no dia 
22/02/2020, p . 52 . Portanto, oNDE SE LÊ: o prazo para o envio das 
propostas comerciais será até às 08h00min do dia 16/03/2020, e início 
da sessão de lances será às 09h00min do dia 17/03/2020 . LEIA-SE: 
O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min 
do dia 15/05/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min do 
dia 18/05/2020, mantendo-se inalteradas as demais informações . Belo 
Horizonte, 30 de março de 2020 .

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – torna público realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032 010/2020, objeto: Material para Laborató-
rio. O edital RETIFICADO (1ª Retificação) está disponível nos sites 
www .compras .mg .gov .br ., mantendo-se inalteradas as datas veiculada 
no ‘Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” no dia 26/03/2020, p. 22 
e demais informações . Belo Horizonte, 30 de março de 2020 .

5 cm -30 1340633 - 1

ExTrATo DE DECISÃo
Espécie: Decisão: Processo Administrativo Apurador 001/2020 
(2260 .01 .0001812/2020-54) . A Diretora de Planejamento, Gestão e 
Finanças da Fundação Ezequiel Dias, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, em especial, legitimada pelo disposto no inc . xIII, do art . 
3º, da Portaria FuNED nº: 031 de 23 junho de 2017, DECIDE aplicar 
ao fornecedor Ademir Pereira de Freitas, a sanção de ADvErTÊNCIA, 
nos termos do inciso I do Art . 38 do Decreto Estadual 45 .902/2012 e 
sanção de MuLTA no valor de r$ 984,87(novecentos e oitenta e quatro 
reais e oitenta e sete centavos), nos termos da alínea “c”, do inciso II 
do Art . 38 do Decreto Estadual 45 .902/2012 . Fundação Ezequiel Dias . 
Assinatura: 27/03/2020 . Hilda Maria Silveira Mesquita Zschaber .

3 cm -27 1340390 - 1

FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - FHEmiG

AvISo DE LICITAÇÃo
A Administração Central da FHEMIG torna público que realizará Pre-
gão Eletrônico para registro de Preços de prestação de serviços de 
Exames de radiologia e Diagnóstico por Imagem – Planejamento nº 
336/2019, Pregão 336/2019, dia 16/04/2020 às 09:00h . Edital: www .
compras .mg .gov .br . BH, 30/03/2020 .

2 cm -30 1340613 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
HoSPITAL JoÃo xxIII/ FHEMIG .

unidade de Compras: 0501044 - processo 218/2020, Pregão eletrônico, 
objeto: Serviços de Assessoria em radiodiagnóstico, em 17/04/2020, 
às 09:00 horas . Edital a disposição no site: www .compras .mg .gov .br . 
Serviço de Compras .BH, 30/03/2020 .

2 cm -30 1340467 - 1

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 08/2020.
A Diretoria de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais - FHEMIG, no uso de suas atribuições, conferidas pela 
Portaria nº 1479 de 24/08/2018, publicada no Diário Oficial dos Pode-
res de Minas Gerais em 25/08/2018, e nos termos da Lei 18 .185/2009 
e Decreto Estadual 45.155/2009, TORNA PÚBLICA a HOMOLOGA-
ÇÃo do Processo Seletivo regulamento 08/2020 . 

Belo Horizonte, 30 de março de 2020 . 
Alice Guelber Melo Lopes, Diretora de Gestão de Pessoas (DIGEPE) .

2 cm -30 1340761 - 1

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 04/2020. 
A Diretoria de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais - FHEMIG, no uso de suas atribuições, conferidas pela 
Portaria nº 1479 de 24/08/2018, publicada no Diário Oficial dos Pode-
res de Minas Gerais em 25/08/2018, e nos termos da Lei 18 .185/2009 
e Decreto Estadual 45.155/2009, TORNA PÚBLICA a HOMOLOGA-
ÇÃo do Processo Seletivo regulamento 04/2020 . 

Belo Horizonte, 30 de março de 2020 . Alice Guelber Melo 
Lopes, Diretora de Gestão de Pessoas (DIGEPE) .

2 cm -30 1340786 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
SrE CoNSELHEIro LAFAIETE

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE EDITAL 
E CHAMADA PÚBLICA

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGRICULTURA FAMILIAR.

A Caixa Escolar São Braz realiza Chamada Pública nº 01/2020 para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empre-
endedor rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . 
os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista no artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, que alte-
rou a resolução CD/FNDE Nº 26/2013, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 28/04/2020, às 17h00m, na EE Desembargador Aprígio 
ribeiro de oliveira, localizada na rua Francisco Carlos n°563 – São 
Brás do Suaçuí/MG – CEP 35 .495-000 – Telefone (031) 37381102, 
e-mail: escola .194425@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www .
portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br/

EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE 

A Caixa Escolar São Braz torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 29/04/2020, às 09h00m, Processo 
licitatório nº 01/2020, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Desembargador 
Aprígio ribeiro de oliveira, localizada na rua Francisco Carlos n°563 
– São Brás do Suaçuí – CEP 35 .495-000 – Telefone (031) 37381102, 
e-mail: escola.194425@educacao.mg.gov.br, até o dia 28/04/2020, às 
17h00m .

EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS RECURSOS ESTADUAIS. 

A Caixa Escolar São Braz torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 29/04/2020, às09h00m, Processo 
licitatório nº 01/2020, Modalidade convite, para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos Estaduais . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Desembarga-
dor Aprígio ribeiro de oliveira, localizada na rua Francisco Car-
los n° 563 – São Brás do Suaçuí/MG – CEP 35 .495-000 – Telefone 
(031) 37381102, e-mail: escola.194425@educacao.mg.gov.br, até o dia 
28/04/2020, às 17h00m .

9 cm -30 1340820 - 1

SrE NovA ErA 
- AvISo DE LICITAÇÃo

rEF .: PrEGÃo ELETrÔNICo N° 01/2020- ProCESSo DE CoM-
PrAS N° 1261024-01/2020 . A Secretaria de Estado de Educação de 
Minas Gerais, por intermédio de sua Superintendência Regional de 
Ensino Nova Era, torna pública a Licitação Pregão Eletrônico N° 
01/2020, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviços de vigilância e segurança eletrônica . As propostas comerciais 
deverão ser enviadas através do site: www.compras.mg.gov.br na opção 
“PREGÃO”, até o dia 23/04/2020, às 09:59. A sessão pública terá início 
no dia 23/04/2020, às 10:00h . uma cópia do Edital poderá ser obtida no 
site www .compras .mg .gov .br . Maiores informações poderão ser obtidas 
pelo e-mail: sre .novaera .compras@educacao .mg .gov .br .

3 cm -30 1340697 - 1

FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
AvISo DE LICITAÇÃo

A Fundação Helena Antipoff Comunica aos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço por lote único, 
nº . 2151004_2/2020 . objeto: Aquisição de Lâmpadas de LED Tubu-
lares para utilização na Escola Técnica Sandoval Soares de Azevedo 
- ETSSA. O envio das propostas comerciais será até as 09h00 do dia 
16/04/2020 . Início da sessão será dia 16/04/2020, às 09h00min, no site 
www .compras .mg .gov .br . o edital poderá ser obtido no mesmo site 
ou através do e-mail: compras@fha.mg.gov.br ou telefone (31) 3521-
9514 .

Ibirité, 30 de março de 2020.
vicente Tarley Ferreira Alves

Presidente da Fundação Helena Antipoff
3 cm -30 1340818 - 1

uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

rEvoGAÇÃo DE LICITAÇÃo
ToMADA DE PrEÇoS Nº 002/2020

A universidade Estadual de Montes Claros - unimontes - torna 
público aos interessados na ToMADA DE PrEÇoS 002/2020, Pro-
cesso 2311021-009/2020, que tem por objeto “contratação de empresa 
especializada para a realização de reparo/restauração e recupera-
ção do telhado do Prédio do Campus da UNIMONTES, na cidade de 
Bocaiuva/MG”, que o referido processo foi rEvoGADo, em razão 
de conveniência e oportunidade, e considerando a indisponibilidade 
do interesse público, com a necessidade de se evitar aglomerações, em 
face do acometimento da pandemia pelo CovID-19 . Ainda, a unimon-
tes informa que este processo, por se tratar de um serviço comum de 
engenharia, deverá ser remarcado para ser realizado através da moda-
lidade Pregão Eletrônico, que será devidamente publicado, conforme 
exigências legais . 

Montes Claros MG, 30 de março de 2020 . 
Professor Aloysio Afonso rocha vieira - 

Pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças .
4 cm -30 1340832 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003302359210122.
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Objeto

Unidades

Página inicial Serviços

Licitações

Transparência nas contas da Polícia Militar.

Todos

CSC-SAUDE

CSC-SAÚDE - DISPENSA DE LICITAÇÃO / MÁSCARAS N95

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE SAÚDE / PROCESSO SEI: 1500.01.0014717/2020-02

PROCESSO DE COMPRAS: 1501561-00009/2020 (Compra Centralizada vi SEPLAG)./ OBJETO:

aquisição emergencial de materiais médicos hospitalares para atendimento a demanda crescente

provocada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Estado de Minas Gerais. / Empresa: KSN

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI. / CNPJ nº 68.176.544.0001-42. / Quantidade: 10.000 unidades.

Valor unitário: R$ 9,98 (nove reais e noventa e oito centavos). Valor total: R$ 99.800,00 (noventa e nove mil

e oitocentos reais). / CONTRATO nº 9245644/2020. / Vigência: 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado,

enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde

pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020. /Prazo de Entrega:  conforme contrato. /DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.33.90.30.10.49.2.0. /Link :http://compras.mg.gov.br/

CSC-SAÚDE - DISPENSA DE LICITAÇÃO/TNT PARA

FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE SAÚDE / PROCESSO SEI: 1500.01.0016170/2020-56 /

PROCESSO DE COMPRAS: 1501561 000014/2020. (Compra Centralizada via SEPLAG) / OBJETO:

aquisição de TNT (Tecido não tecido/texturizado), branco, para fabricação de máscaras cirúrgicas

descartáveis, em atendimento de demanda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), visando equipar e

proteger os policiais, no âmbito de suas competências bem como àqueles da área de saúde, segurança e

administrativa que atuam no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais no enfrentamento da PANDEMIA

Geral Notícias Policiais Serviços Sobre a PM

Fique Seguro Unidades

PMMG - Licitação https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action
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do novo Coronavírus (COVID-19). / Empresa: J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - CNPJ nº

84.951.649/0001-88. / Quantidade: 125.000m2 Valor Unitário: R$2,02 (dois reais, dois centavos). Valor

Total: R$ 252.500,00 (Duzentos e cinquenta dos mil e quinhentos reais). / Prazo de Entrega: Integral em

até 05 (Cinco) dias úteis, contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho. / Dotações

Orçamentárias: 1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 30 01 1 10 1;1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 30 01

0 49 2. Link:http://compras.mg.gov.br/

PREGÃO ELETRÔNICO PARA RP 48/2020

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, realizará a licitação

para aquisição, sob consignação, de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) para cirurgias de

coluna, em atendimento à demanda dos órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais. Propostas através

do site www.compras.mg.gov.br até às 08:59 do dia 15/04/2020 A sessão do pregão iniciará no dia

15/04/2020, às 09h00min, no site www.compras.mg.gov.br Planejamento para RP 48/2020 Mais

informações: licitasaude@pmmg.mg.gov.br Belo Horizonte, 02 de abril de 2020. George Luiz de Matos

Chefe do Centro de Serviços Compartilhados de Saúde

Edital 48-2020 final.pdf 697 kb

caderno1_2020-04-02-11.pdf 1968 kb

Aviso de Licitação

Prezado fornecedor, A Policia Militar de Minas Gerais pelo CSC-SAUDE/DS, informa que encontra-se

aberto o Processo Compras nº 1255302 000370/2019 através de COTEP,para aquisição de 01 unidade de

PORTA CORTA-FOGO - MEDIDAS: 800 X2100 MM COM VÃO DE LUZ; FINALIDADE: SEPARAÇÃO

ENTRE AMBIENTES, valor máximo R$ 926,00. Os interessados poderão cadastrar suas propostas do dia

23/12/2019 até o dia 26 de dezembro as 11:00hs pelo site compras http://www.compras.mg.gov.br/

Salientamos ainda que as empresas deverão ser cadastradas para poderem inserir as propostas.

Pregão Eletrônico 125/2019- Insumos e Acessórios Médico-

Cirúrgico-Hospitalares

AVISO DE LICITAÇÃO - O CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE SAÚDE - CSC-SAÚDE DA

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS torna público o Edital de Licitação referente ao Pregão nº 125/2019

- Modalidade: Eletrônica. OBJETO: Aquisição de insumos e acessórios médico-cirúrgico-hospitalares, para

atender as necessidades do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, com julgamento por menor

preço, por item, de acordo com a descrição, especificações e detalhamentos consignados no Edital, no

Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos.

Edital INSUMOS MÉDICO HOSPITALAR 29-07-19-1.pdf 742 kb

DOU PROCESSO DE COMPRA 125-2019 INSUMOS MÉDICOS -1.pdf 3836 kb

Publicação Portal 125-2019-1.pdf 41 kb

PMMG - Licitação https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action
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