
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Termo de Abertura PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO nº. 13129434/2020
Belo Horizonte, 03 de abril de 2020.

  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO

 

1. Setor solicitante  1252122 - Almoxarifado de Medicamentos do HPM

2. Descrição do produto/serviço Contratação de Serviço de confecção de máscaras PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3. Sugestão de tipo de processo

Dispensa de Licitação.

LEI FEDERAL N° 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019
DECRETO NE Nº 113, DE 12 DE MARÇO DE 2020 . Declara situação de emergência em Saúde
Pública no Estado em razão de surto de doença respiratória – 1 .5 .1 .1 .0 – Coronavírus

    4. Número(s)do(s)pedido(s)        
    SIAD 152

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

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

     7. Justificativa Atender a demanda dos usuários do SISAU.

     8. Disponibilidade                        
   Orçamentária (Dotação)

1251.10.302.037.2023.0001.3390.39.99.0.49.2
Há previsão de disponibilidade orçamentária na fonte citada. O gasto foi previamente programado junto
ao gestor do crédito. A contratação atende a finalidade do gasto, bem como as demandas necessárias
ao cumprimento dos objetivos da Unidade, conforme determinação legal.

     9. Sugestão de membros         
      técnicos Não se aplica.

     10. Haverá amostra Não se aplica.

 

 

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

Agente de Atividade

           

Márcio Antônio Gonçalves, Maj PM
Nº081.994-6

Agente Coordenador de Projeto ou Correspondente
 
 

Alex Louzada de Souza, Ten Cel PM
Nº116.270-0

Diretor Geral do HPM
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Documento assinado eletronicamente por Márcio Antônio Gonçalves, Major, em
07/04/2020, às 08:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Santos Angonesi Mendes, 1º
Tenente, em 07/04/2020, às 08:57, 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
07/04/2020, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alex Louzada de Souza, Tenente Coronel,
em 07/04/2020, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13129434 e o código CRC 5ACE698D.

Referência: Processo nº 1250.01.0002027/2020-26 SEI nº 13129434
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais�

Seção de Licitação do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS

 

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

      Belo Horizonte, 03 de abril de 2020.

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA Órgão Solicitante
Número do
Pedido de
Compra

Número da
Unidade de
Compra

03/04/2020 POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS

1252122 - 152/2020 1255302

 

 

1. OBJETO:
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de Serviço
de confecção de máscaras descartáveis, em atendimento de demanda da Polícia Militar
de Minas Gerais (PMMG), visando proteger os profissionais e usuários do Sistema de
Saúde PMMG/CBMMG/IPSM, no âmbito de suas competências e particularidades, durante
a pandemia do COVID-19. A contratação será realizada conforme as especificações,
exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

 

DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE DE
AQUISIÇÃO QUANTIDADE CÓDIGO

SIAD
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

SERVICOS DE CONFECCAO
DE ITENS EM TNT (TECIDO
NAO TECIDO)

UNIDADE 01 32212 R$
125.000,00

R$
125.000,00

1.2. O serviço contempla a confecção de 250.000 (duzentos e cinquenta mil)
máscaras descartáveis, segundo as especificações a seguir

1.2.1. A máscara deve conter 3 pregas horizontais confeccionadas de cima
para baixo;

1.2.2. Altura do recorte do tecido: 17,5 cm;

1.2.3. Altura aproximada da máscara após confecção das pregas: 9,5 cm;

1.2.4. Largura da máscara: 21 cm;

1.2.5. Clipe nasal de comprimento mínimo de 13 cm incluído na cobertura da
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máscara sem projetar-se para fora desse material. Deve ser constituído de um
material maleável, tal como uma única tira de alumínio, ou outro material similar
adequado, que possa ser facilmente flexionado para se ajustar e manter o contorno
do nariz e das bochechas do usuário. 

1.2.6. Sistema de fixação: 2 (duas) tiras inteiriças medindo 0,5 cm de largura
e 80 cm de comprimento, produzidas com dupla camada de TNT branco e costuradas
verticalmente às  laterais do corpo da máscara, de forma que sobressaia de cada
uma das suas extremidades uma tira de mesmo comprimento, permitindo a
amarração atrás da cabeça do indivíduo. Esse sistema poderá ser confeccionado
utilizando tecido branco que permita resistência no ato da fixação.

1.2.7. As máscaras deverão ser acondicionadas em embalagens plásticas
lacradas, sendo 100 unidades por embalagem.

1.3. Para a confecção das máscaras, será fornecida pelo Hospital da Polícia
Militar a quantidade suficiente da matéria prima a ser utilizada, a saber: TNT 50 Gr SMMMS
x 175 mm HFO, cujo laudo de eficiência consta no evento SEI 12872306. Esse material
deverá ser utilizado EXCLUSIVAMENTE para produção do corpo da máscara. A
CONTRATADA deverá utilizar material próprio para confecção do sistema de fixação,
descrito no item 1.2.6 deste documento.

1.4. A entrega da matéria-prima para a CONTRATADA ocorrerá às expensas da
contratante, assim como a retirada do produto acabado.

1.5. A produção das máscaras deve ocorrer em acordo com os requisitos para a
fabricac�a�o estabelecidos pela RDC ANVISA n° 356 (13149449), de 23 de março de
2020, e conforme as seguintes condições:

1.5.1. A equipe de costura deve higienizar as mãos no início da rotina de
trabalho com água e sabão. Também, antes e após ir ao banheiro e antes e após se
alimentar;

1.5.2. A equipe de costura deve proceder à higienização de todo o seu
equipamento e máquinas, com solução alcoólica a 70% ou solução mais indicada
para este fim.

1.5.3. A equipe de costura deve manter rotina de higiene das mãos com
solução alcoólica a 70% a cada duas horas, ou sempre que necessário (quando tocar
no rosto, tocar na máscara de seu uso, entre outros); 

1.5.4. A equipe de costura deve utilizar máscara comum durante a produção e
realizar a troca quando a máscara apresentar sujidade ou umidificação e sempre que
necessário.

1.5.5. A equipe de costura deve utilizar touca comum durante a produção.

1.6. O quantitativo a ser produzido é baseado em demanda de proteção individual
de profissionais e usuários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM, em ambientes
que sabidamente são propícios à disseminação de agentes infecciosos, durante a
pandemia do novo Coronavirustanto, no âmbito das ações desse Sistema. Este
quantitativo visa o atendimento e proteção por um período de cerca de 4 meses da
corporação exposta aos riscos de contaminação de COVID-19. Poderá haver necessidade
de aquisições adicionais para o combate ao coronavírus, mas trata-se de garantir aos
profissionais de saúde e de segurança pública do Estado de Minas Gerais o insumo
necessário à execução da suas atividades com redução dos riscos inerentes a elas.

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 13149733,

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
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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! 13149779, 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,
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!
13150022. Em seguida, esgotaram-se rapidamente, como demonstrado em reportagens
diversas, evento SEI! 13150135, expondo os agentes públicos de saúde e segurança pública
ao risco de contaminação e expansão do número de mortos e contaminados.No Brasil, já são
9056 casos confirmados e 359 mortes confirmados em 03/04/2020, e uma previsão de
crescimento exponencial ao longo dos meses de  abril e maio 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 Polícia Militar de Minas Gerais que, com a
escassez de material e da dificuldade de entregas de equipamentos de EPIs, como as máscara
cirúrgicas descartáveis, passa por dificuldades para equipar seus agentes públicos no âmbito
de suas respectivas competências. 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! 13152642. 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! 13151970 e 13152012 outros
sequer responderam às tentativas, como nos casos dos eventos SEI! 13152184 e 13152088. 
Após grande esforço das equipes de compras, conseguiu-se a negociação de máscaras
descartáveis pelo valor unitário R$ 3,82 em contratação voltada para agentes de saúde. No
entanto, considerando a gravidade da pandemia em tela e das previsões de pico da infecção,
continuou-se os trabalhos com vistas a evitar ao máximo o desabastecimento, tanto das
unidades de saúde como das demais áreas de risco, sobretudo na área de segurança, uma vez
que nenhuma outra empresa conseguiu estoque para atendimento à demanda em tempo hábil.

Quanto ao serviço de confecção, obtivemos cotação de mais uma empresa,
conforme evento SEI! 13217071, com valor mais alto que aquele ofertado pela empresa EAGLE
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES. Devido à urgência da disponibilização dos
EPIs e à crescente demanda no mercado por esse tipo de serviço e eminente sobrecarga
desse setor de confecção, não foi possível realizar outras cotações.

Desta forma, a contratação em questão será realizada, sendo desconsiderados
preços de contratações similares em bancos de preços 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 (quando há o EPI) e escassez de produtos. Trabalhou-
se com o foco em obtenção de três orçamentos, conforme demonstrado anteriormente, porém,
tais serviços não foram encontrados no mercado, devido à sobrecarga causada pela pandemia.
Fato é que, neste momento, há a necessidade de obtenção dos itens, 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. Assim, o Estado não pode se manter inerte e precisa garantir
à sua força de trabalho os EPIs essenciais ao combate da pandemia, apoderando-se, então, de
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seu papel fomentador de política de controle e prevenção em saúde.

Informa-se que a contratação contemplará entrega de todo o quantitativo de
máscaras confeccionadas em até (sete) dias, pelo valor TOTAL de R$125.000,00, garantindo
então abastecimento, e proteção aos servidores da Polícia Militar de Minas Gerais. 

 

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

SEI! 13149779:
"Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição."

Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando
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. As entregas serão realizadas em até 07 (sete) dias, contados do dia
seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou
documento equivalente.

4.2. Condições de recebimento:
4.2.1. Os produtos serão recebidos:

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

4.2.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 2 (dois) dias
úteis, contados a partir do recebimento provisório.

4.2.2. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de
quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações
estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as
faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

 

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 30 (trinta) dias corridos a partir da data da entrega,
com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE, em função da urgência e da excepcionalidade que esta aquisição requer,
para enfrentamento da pandemia mundial de COVID-19, coronavírus.

5.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará
à CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota
fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o
pagamento se referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva
comprovação da execução do objeto, se houver.

5.3.  A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
(DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da assinatura
digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à disposição o
aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da
Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o
Portal Nacional da NF-e.

5.4. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.

5.5. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas
à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data
da reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE. 

5.6. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o
valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC.

5.7. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado.
Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento
da empresa e rescisão contratual.

5.8. Informações complementares e orientações operacionais a respeito
do faturamento eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores
por meio do e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

 

6. DA ORDEM DE SERVIÇO:
6.1. O representante legal  será convocado a aceitar ou retirar a ordem de serviço,
de acordo com o art. 62, da Lei 8.666/93.
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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 fornecimento, como representante da Administração.

7.1.1. Será designado como Gestor/Fiscal do Contrato o Chefe da Seção de
Central de Abastecimento Farmacêutico do HPM, que será o responsável pelo
acompanhamento do contrato quanto aos aspectos administrativos, tratando de
questões relativas ao planejamento da contratação, aspectos econômicos,
prorrogações, além de promover as medidas necessárias à fiel execução das
condições previstas no ato convocatório e no instrumento de contrato, sendo também
o responsável pela fiscalização do cumprimento das disposições contratuais, tendo
por parâmetro os resultados previstos, visando à qualidade da prestação e adotando
providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato. 

7.1.2. A forma como se dará a substituição do Fiscal de contrato em caso de
férias, licenças médicas e demais impedimentos legais do titular de cada função,
será regulado por meio de ato administrativo próprio.

7.2.  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução da autorização de fornecimento, o agente fiscalizador dará ciência à
fornecedora, 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 fornecedora 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
serviço objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus
anexos e da proposta da fornecedora.

7.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal da
Execução 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. 

7.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento da autorização de fornecimento.

 

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:

1251.10.302.037.2023.0001.3390.39.99.0.49.2
 

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/serviço, sem prejuízo de outra garantia
complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

 

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

11.     OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
11.1. Da Contratada: 

11.1.1. Realizar os serviços e as entregas 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. 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.

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

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

11.1.9. 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.

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

11.1.11. 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 e a entrega, 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 à 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 72 (setenta e duas) horas, 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.
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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 entrega do material.
 

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 da autorização de
fornecimento, 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
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 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. A sanção de suspensão do direito de participar em licitações poderá ser
também aplicada àqueles que:
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12.8.1. Retardarem a execução do objeto;

12.8.2. Comportarem-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

 

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 07/04/2020, às 08:56, 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
07/04/2020, às 09:13, 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
13132673 e o código CRC 54E0AFEF.

Referência: Processo nº 1250.01.0002027/2020-26 SEI nº 13132673
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Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020 

(Publicada no DOU Extra nº 56 – C, de 23 de março de 2020) 

Dispõe, de forma extraordinária e 

temporária, sobre os requisitos para a 

fabricação, importação e aquisição de 

dispositivos médicos identificados 

como prioritários para uso em serviços 

de saúde, em virtude da emergência de 

saúde pública internacional 

relacionada ao SARS-CoV-2.  

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso 

da atribuição que lhe confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno 

aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 

2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e 

determinar a sua publicação. 

Art. 1° Esta Resolução dispõe, de foma extraordinária e temporária, sobre os 

requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados 

como prioritários, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao 

SARS- CoV-2. 

Art. 2° A fabricação e importação de máscaras cirúrgicas, respiradores particulados 

N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de proteção, protetores faciais (face shield), vestimentas 

hospitalares descartáveis (aventais/capotes impermeáveis e não impermeáveis), gorros e 

propés, válvulas, circuitos e conexões respiratórias para uso em serviços de saúde ficam 

excepcional e temporariamente dispensadas de Autorização de Funcionamento de Empresa, 

da notificação à Anvisa, bem como de outras autorizações sanitárias. 

Art. 3° A dispensa de ato público de liberação dos produtos objeto deste regulamento 

não exime: 

I - o fabricante e importador de cumprirem as demais exigências aplicáveis ao 

controle sanitário de dispositivos médicos, bem como normas técnicas aplicáveis; e 

II - o fabricante e importador de realizarem controles pós-mercado, bem como de 

cumprirem regulamentação aplicável ao pós-mercado. 

Art. 4° O fabricante ou importador é responsável por garantir a qualidade, a 

segurança e a eficácia dos produtos fabricados em conformidade com este regulamento. 

Art. 5° As máscaras cirúrgicas devem ser confeccionadas em material 

Tecido-Não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, possuir, no mínimo, uma 
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camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante, de forma 

a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: 

I - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar 

- máscaras cirúrgicas - Requisitos; e 

II - ABNT NBR 14873:2002 - não tecido para artigos de uso 

odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica. 

§ 1° A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de 

fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). 

§ 2° A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do 

nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleaìvel que 

permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas. 

§ 3° O TNT utilizado deve ter a determinação(*) da eficiência da filtração 

bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência 

de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 

95%. 

§ 4° É proibida a confecção de máscaras cirúrgicas com tecido de algodão, tricoline, 

TNT ou outros têxteis que não sejam do tipo "Não tecido para artigos de uso 

odonto-médico- hospitalar" para uso pelos profissionais em serviços de saúde. 

Art. 6° Os protetores faciais do tipo peça inteira devem atender aos requisitos 

estabelecidos na seguinte norma técnica: 

I - ABNT NBR ISO 13688:2017 - Proteção ocular pessoal - Protetor ocular e facial 

tipo tela - Requisitos. 

§ 1° Os protetores faciais não podem manter saliências, extremidades afiadas, ou 

algum tipo de defeitos que podem causar desconforto ou acidente ao usuário durante o uso. 

§ 2° Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que o protetor facial 

permaneça estável durante o tempo esperado de utilização. 

§ 3° As faixas utilizadas como principal meio de fixação devem ser ajustáveis ou 

autoajustáveis e ter, no mínimo, 10 mm de largura sobre qualquer parte que possa estar em 

contato com o usuário. 

§ 4° O visor frontal deve ser fabricado em material transparente e possuir dimensões 

mínimas de espessura 0,5mm, largura 240 mm e altura 240mm. 

Art. 7° Os respiradores filtrantes para partiìculas (PFF) classe 2, N95 ou equivalentes 

devem ser fabricados parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e 
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uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos 

estabelecidos nas seguintes normas teìcnicas: 

I - ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória - peça semifacial 

filtrante para partículas; e 

II - ABNT NBR 13697:2010 - Equipamento de proteção respiratória - Filtros para 

partículas. 

§ 1° Os materiais utilizados não podem ser conhecidos como causadores de irritação 

ou efeitos adversos à saúde, como também não podem ser altamente inflamáveis. 

§ 2° Qualquer material liberado pelo meio filtrante e pelo fluxo de ar através deste 

meio não pode constituir risco ou incômodo para o usuário. 

§ 3° Todas as partes desmontaìveis, se existentes, devem ser facilmente conectadas e 

mantidas firmemente na peça. 

§ 4° A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a 

mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: 

I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min; 

II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min;e 

III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min; 

§ 5° A penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da PFF não pode exceder 

em momento algum a 6%. 

§ 6° A válvula de exalação, se existente, deve ser protegida ou ser resistente às 

poeiras e danos mecânicos. 

§ 7° A concentração de dióxido de carbono no ar inalado, contido no volume morto, 

não pode exceder o valor médio de 1% (em volume). 

Art. 8° As vestimentas hospitalares devem ser fabricadas em material 

Tecido-não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, ser resistentes à penetração 

de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos) e atender aos requisitos estabelecidos 

nas seguintes normas técnicas, conforme aplicável: 

I - ABNT NBR ISO 13688:2017 - Vestimentas de proteção - Requisitos gerais; 

II - ABNT NBR 16064:2016 - Produtos têxteis para saúde - Campos cirúrgicos, 

aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para 

equipamento - Requisitos e métodos de ensaio; 
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III - ABNT NBR 14873:2002 - não tecido para artigos de uso 

odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica; e 

IV - ISO 16693:2018 - Produtos têxteis para saúde - Aventais e roupas privativas para 

procedimento não cirúrgico utilizados por profissionais de saúde e pacientes - Requisitos e 

métodos de ensaio. 

§ 1° Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que a vestimenta permaneça 

estável durante o tempo esperado de utilização, por meio de (*)sistema de ajuste ou faixas 

de tamanhos adequados. 

§ 2° Para maior proteção do profissional, a altura do avental deve ser de, no mínimo, 

1,5 cm, medindo-se na parte posterior da peça do decote até a barra inferior, e garantir que 

nenhuma parte dos membros superiores fique descoberta por movimentos esperados do 

usuário. 

§ 3° A vestimenta deve fornecer ao usuário um nível de conforto adequado com o 

nível requerido de proteção contra o perigo que pode estar presente, as condições 

ambientais, o nível das atividades dos usuários e a duração prevista de utilização da 

vestimenta de proteção. 

§ 4° Vestimentas (avental/capote) não impermeáveis com barreira para evitar a 

contaminação da pele e roupa do profissional devem ser fabricadas com gramatura mínima 

de 30g/m2. 

§ 5° Vestimentas (avental/capote) impermeaìveis devem ser fabricadas com 

gramatura mínima de 50g/m2 e possuir eficiência de filtração bacteriológica (BFE) > 99%. 

Art. 9° Fica permitida a aquisição de equipamentos de proteção individual, 

ventiladores pulmonares, circuitos, conexões e válvulas respiratórios, monitores 

paramétricos e outros dispositivos médicos, essenciais para o combate à COVID-19, novos 

e não regularizados pela Anvisa, desde que regularizados e comercializados em jurisdição 

membro do International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), por órgãos e 

entidades públicas e privadas, bem como serviços de saúde, quando não disponíveis para o 

comércio dispositivos semelhantes regularizados na Anvisa. 

§ 1° A indisponibilidade de produtos regularizados na Anvisa deve ser evidenciada e 

arquivada à documentação do processo de aquisição. 

§ 2° Os dispositivos médicos devem ser expostos ao uso com suas instruções de uso 

traduzidas para a língua portuguesa quando essas forem essenciais ao adequado 

funcionamento do produto. 
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§ 3° O serviço de saúde em que o equipamento eletromédico seja instalado é 

responsável pela instalação, manutenção, rastreabilidade e monitoramento durante todo o 

período de vida útil do dispositivo, incluindo seu descarte. 

Art. 10. Fica permitido o recebimento, em doação, de equipamentos de proteção 

individual, ventiladores pulmonares, circuitos, conexões e válvulas respiratórios, monitores 

paramétricos e outros dispositivos médicos essenciais para o combate à COVID-19, novos 

regularizados e comercializados em jurisdição membro do International Medical Device 

Regulators Forum (IMDRF), por órgãos e entidade públicas e serviços de saúde públicos e 

privados. 

§ 1° Quando os produtos previstos no caput não atender ao requisito da regularização 

e comercialização em jurisdição de membro do IMDRF, o responsável pela doação, antes 

da importação, deve solicitar prévia autorização da Anvisa; 

§ 2° A solicitação deve ser acompanhada da ficha técnica e das especificações do 

produto, país de origem e fabricante. 

§ 3° Os dispositivos médicos devem ser expostos ao uso com suas instruções de uso 

traduzidas para a língua portuguesa quando essas forem essenciais ao adequado 

funcionamento do produto. 

Art. 11. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ANTONIO BARRA TORRES 

Diretor-Presidente Substituto 

Resolução RDC ANVISA 356/2020 (13149449)         SEI 1250.01.0002027/2020-26 / pg. 16



Caderno 1 – diário do exeCutivo

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

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

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

DIárIo Do ExECuTIvo
Governo do Estado

Governador: romeu Zema Neto

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

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

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

DEcrEtA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

roMEu ZEMA NETo

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

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

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

DEcrEtA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

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

Secretaria de Estado de Saúde

Diretoria de Vigilância em Medicamentos e Congêneres

Nota Técnica nº 24/SES/SUBVS-SVS-DVMC/2020

PROCESSO Nº 1500.01.0016171/2020-29
Assunto: Resposta ao Ofício SEPLAG/SCL nº. 4/2020, oriundo da Superintendência

Central de Logística, a qual solicita informações sobre o processo de aprovação, junto à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, do material adquirido para a finalidade de fabricação de
máscaras descartáveis, especificamente quanto ao atendimento ao item 6.1.1 do termo de referência.

 
 
CONSIDERANDO:

- Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que
ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos,
Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências;

- Lei nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências;

- RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC n°16, DE 28 DE MARÇO DE 2013
que aprova o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos
e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro e dá outras providências;

- RESOLUÇÃO - RDC nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020, que dispo�e, de forma
extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a fabricac�a�o, importac�a�o e
aquisic�a�o de dispositivos me�dicos identificados como priorita�rios para uso em
servic�os de sau�de, em virtude da emerge�ncia de sau�de pu�blica internacional
relacionada ao SARS-CoV-2. (Republicada no DOU nº 62, de 31 de março de 2020);

- Farmacopeia Européia - UNE EN 14683:2019+AC:2019 - Medical face masks -
Requirements and test methods.

- DECRETO NE nº 113, DE 12 DE MARÇO DE 2020 que declara SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Estado em razão de surto de doença respiratória –
1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

- DECRETO nº 47.886, DE 15 DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre medidas de
prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder
Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19), institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e
Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 e dá
outras providências;

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICAS. NBR 14873: Não tecido para
artigos de uso odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração
bacteriológica. Rio de Janeiro. 2002;

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICAS. NBR 15052: Artigos de não tecido
de uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras cirúrgicas – Requisitos. Rio de Janeiro. 2004;

-  A necessidade de adoção de ações coordenadas para enfrentamento da Emergência
em Saúde Pública de Importância Estadual e Internacional, decorrente do “coronavírus” na
proteção dos profissionais de saúde e da população;

- Ofício SEPLAG/SCL nº. 4/2020, oriundo da Superintendência Central de Logística, a qual
solicita informações sobre o processo de aprovação, junto à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA, do material adquirido para a finalidade de fabricação de
máscaras descartáveis, datado de 31/03/2020;

- TERMO DE REFERÊNCIA, datado de 26/03/2020, referente ao número de pedido de
compra 1321092-26/2020, número da unidade de compra 1501561-13/2020;

- O Parecer Jurídico, número 16.198, datado de 22/03/2020 (SEI/GOVMG - 12592235);

- A escassez, no mercado Brasileiro e internacional, de máscaras cirúrgicas,
consideradas equipamento de proteção individual (EPI) essencial para o trabalho
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assistencial na saúde, especialmente no caso do tratamento direto da “COVID-19”, aliado
ainda a necessidade de contenção da propagação do vírus causador da patologia;

- A constatação da falta no mercado mundial do insumo “meltblown”, para produção do
elemento filtrante para máscaras cirúrgicas de tecido não tecido de uso odonto-médico-
hospitalar;

-  A verificação de possibilidade, apresentada por fornecedor do Estado de Minas Gerais,
de material alternativo para a produção de máscaras cirúrgicas de “Tecido não Tecido
(TNT) calandrado, GRAMATURA 50 – BRANCO - SMMMS composto de uma (1) camada
do TNT comum (Spunbonded) + três camadas de “meltblown” + uma camada de TNT
comum (spunbonded)”;

- O Laudo de Ensaio do referido material apresentando teste de eficiência de filtragem
bacteriana (BFE) com resultado igual a 95,9% e pressão diferencial, conforme laudo
emitido em 02/03/2020, por Nelson Laboratories, LLC 6280 S. Redwood Rd. Salt Lake
City, UT 84123 U.S.A (pv FRT0004-0001 Rev 22), devidamente juntado no Processo SEI nº
1500.01.0016171/2020-29;

- Que os ensaios de performance, previsto no subitem 4.3.2 da ABNT NBR 15052 “Artigos
de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras cirúrgicas – Requisitos”
incluem os ensaios de Eficiência de filtragem de partículas (EFP), Eficiência de filtragem
bacteriana (BFE), Pressão diferencial (P) (respirabilidade), entre outros;

- O documento "Perguntas & Respostas" - 1ª edição - referente a RDC nº 356, de 23 de
março de 2020 - Requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos
médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da
emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2, publicado pela
Anvisa em 01/04/2020;

- A extrema emergência de saúde pública e excepcional interesse público para proteção
da saúde coletiva, especialmente dos trabalhadores a frente dos serviços hospitalares
empenhadas diretamente no enfrentamento do COVID 19;

- A RDC 16/2013 dispõe  essencialmente da atividade de fabricação de produtos para
saúde, não abrangendo direta e essencialmente a fabricação de insumos usados na
fabricação dos mesmos.

- Que o art. 2° da RDC 356/2020, dispensa, em caráter excepcional e temporário, a
Autorização de Funcionamento de Empresa, da notificação à Anvisa, bem como de outras
autorizações sanitárias, a fabricação e importação de “máscaras cirúrgicas, respiradores
particulados N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de proteção, protetores faciais (face
shield), vestimentas hospitalares descartáveis (aventais/capotes impermeáveis e não
impermeáveis), gorros e propés, válvulas, circuitos e conexões respiratórias” para uso em
serviços de saúde.

- Que o art. 4° da RDC 356/2020 dispõe que o fabricante ou importador é responsável por
garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos fabricados em conformidade
com este regulamento.

- O Ofício SEPLAG/SCL nº. 4/2020, oriundo da Superintendência Central de
Logística, solicita informações sobre o processo de aprovação, junto à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA, do material adquirido para a finalidade de fabricação de
máscaras descartáveis. Dessa forma, considerando o art. 9° da RDC 356/2020, a
Superintendência de Vigilância Sanitária de Minas Gerais, enquanto órgão público
responsável pela atividade de Vigilância Sanitária no âmbito dos limites de Minas
Gerais, emite o posicionamento abaixo, em resposta a solicitação recebida.

- O § 3°, art. 5º da RDC 356/2020, dispõe que o TNT utilizado na fabricação de máscaras
cirúrgicas deve ter a determinação da eficiência da filtração bacteriológica pelo fornecedor
do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP)
> 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. 

- O Laudo de Qualidade, emitido em 02/03/2020, por Nelson Laboratories, LLC 6280 S.
Redwood Rd. Salt Lake City, UT 84123 U.S.A (pv FRT0004-0001 Rev 22) referente
ao material objeto deste documento, apresenta teste de eficiência de filtragem bacteriana
(BFE) igual a 95,9%  (> 95%) sendo portanto, considerado aprovado quanto a este
ensaio, e referencia a EN 14683: 2019, anexo B, mas não contempla o ensaio de
Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP), exigido na referida norma da Anvisa.

- Entretanto, no "Perguntas & Respostas" - 1ª edição - referente a RDC nº 356, de 23 de
março de 2020, publicado pela própria Anvisa dispõe, no item seu 3.7 que
"um entendimento compartilhado entre a Anvisa, ABNT e ABNT/CB-017 - Comitê
Brasileiro de Têxteis e do Vestuário, podem ser consideradas equivalentes, do ponto
de vista técnico, para fins de aquisição, importação e fabricação, as seguintes normas
europeias: b) Para máscaras: BS EN 14683:2019, Medical face masks. Requirements and
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test methods.

Informamos que o próprio documento de orientação quanto a RDC nº 356/2020 publicado
pela Anvisa, reconhece a possibilidade de utilização no material em tela, logo, esta Superintendência de
Vigilância do Estado de Minas Gerais, recomenda que os locais onde serão fabricadas as máscaras
atenda as demais exigências dispostas na RDC nº 356/2020, de forma a produzir a mascara cirúrgica
de qualidade para utilização nos estabelecimentos de saúde.

 
 

 

Belo Horizonte, 06 de abril de 2020

 

 

FAM

Documento assinado eletronicamente por Alessandro de Souza Melo, Diretor(a), em
06/04/2020, às 23:04, 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 Filipe Curzio Laguardia, Superintendente,
em 06/04/2020, às 23:15, 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
13206943 e o código CRC 6F1AC09B.

Referência: Processo nº 1500.01.0016171/2020-29 SEI nº 13206943
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PUBLICIDADE

A Federação e o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Pa

ofício ao Ministério da Saúde denunciando aumento abusivo de preços de materiais 

medicamentos de uso dos serviços de saúde relacionados ao coronavírus.

Produtos como a máscara tripla com elástico tiveram o preço da caixa com 50 unidad

aumentado de R$ 4,50 em janeiro para R$ 35 no começo de março e R$ 140 na últim

17. Há ainda falta dos produtos. Diante do cenário, o Procon-SP noti�cou nesta quar

plataformas de vendas online para coibir valores abusivos.

As entidades somam 55 mil serviços privados de saúde no Estado, responsáveis por 6

assistência à saúde, como a�rmam em nota. Segundo o levantamento, estão em falta

álcool gel a 70%, máscaras e vários medicamentos, inclusive muitos não relacionados

coronavírus. O problema atinge principalmente serviços de saúde de pequeno e méd

O sumiço levou o preço da luva descartável de procedimento (200 pares) a subir de R

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

mas não há previsão de entrega. Uma ampola de Omeprazol de 40 mg custava R$ 5,7

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

PUBLICIDADE

Cuponomia | Patrocinado

O segredo para comprar na Adidas que as
pessoas não sabem

Leia o artigo a seguir

Comprovante Alta de Preços de EPI (13150022)         SEI 1250.01.0002027/2020-26 / pg. 33

mailto:?subject=Coronav%C3%ADrus:%20Caixa%20de%20m%C3%A1scara%20sobe%20de%20R$%204,50%20para%20R$%20140,%20denunciam%20Hospitais&BODY=%20https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/coronavirus-caixa-de-mascara-sobe-de-r-450-para-r-140-denunciam-hospitais/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsstO14Kicp9chyBt5GENPo_WKoBtCk0yN27GlFyRgWIKarVzeU4_UdU89MSygewLDwkvLOsmRCtjbDkZvxtMoPEnuzMfw2ilTwiOEpMOP7h7xb2nQxH2lf5zKnXcqg0XH-ltwIuEy151kS2qdK6AuPej4ftaPAhy3GqrrZIILUF2Ngac12qQL699Ibk9iMgrvSvWFnpsXLcjPFyucX99zxo7D_sBgOaEVfj_Mf4WDLLTdULB5agavd70YnzL5rzacyEFMvtSt6JH9s9mpNDQXTVA34&sig=Cg0ArKJSzGm-B5XTcIyG&adurl=http://bit.ly/2TTqF5i
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstX9AlU-skfqv-mUmMWmkXqv9nyGk4lqxgnVISZhYmgsLipdC-DGang-x5mH9giZu3ewCioENwjZOwRj3XMIGkR490x8kxXGpxasfAzvPrSafylxIv2ic57IUXs4sxNTBneM7bWSb314W_y931et8CLqXau_cFzTXRiY5aNDF39-7Cf517h6eNG2ienPcsZ4hhpDWBFny6hO24JiSsksjNNEYxe_C9YlgnrOKQhgCwBUG8WwVvmeoqZwad8koNhMKZbgVYnGCeDhNorhxYMIdt5PnL7lwEfKxeKoTY_pxqRgsVaji3cPaQ3sMNhexzHei6bihULFsSw6M9nhrdd7bZYCf7ilo-KYdSCavNJApmfCeOLaBts6N7XEyUk-Oa-IDGXBFNweyFHpaSnokZ30xAqOH-xLrpIDZhnSnyNCOXgtL8XSEnclfgYiMA_XPxRs8z33KPiOEYP8wgh1DWD8WSgbDmsJZ6EonagR8GDUFGOXVP_1rmL3OO35D21mXVx83dgdk9ohrkwrAiP3mMTQmyBA1aFs3eRlbFrIksrUgrw91kGjVy3Ubi57IZXg47miNKtNmh7TKvAmAtyKeKsxp78sg-8nhmASiaLPS78MSeN-donm9VJT2pwQHRdFhJSFKPuh4aX3-ITqR86XosHfMLGgnqz6UrAYI-IcJqEPcm2g5QY33D8JcmQkCzxVNQf6dDa53WhPzBCvunNflLeDH0CR1vYqAGNAdgP4gTj0idVktLRkbQZNCEFfsugxjXoTwfRJ-MKWnisao2HZbz4vwKYsJ8jrEf8_chOxoSl5XNU0Ov3GqZQQy6AFT9d68fwEy8-G9RnLQbvW1uN5E842HDyWys9-DUpD46iIf8hiKa4WndTVirzhjZAUmQS_FOBBFsE1Ng3uA2IcthF_OSJRnOTLCvKPLlvgmOWxcDgd3x7sZZrmsg9BDlc8AKNtENCKLRgv1eGXqz6ILmJdAp4wQmbbpnyXv--t4EWIHybXddoN5hRbCym4SQOsppGwnp7KBFmFe83l_wVqm9-0__2yBZIJ1buNNYdqDyEld5dDRjU1zUe3WG9NVhX7OaRPMhVf6ETRYQYXqdBvYqBjGaqBzZtl1OUb_9F4rbuvwaG0EW9enDzQrgqJ9oFV0k6n4KHKwDr6w96T1613zymbgPdnqx4bNkISr0L_x7fW3dhBdaeIYMSRdK8aFo6CaGHNPVjedfJHaUXo3s5ZKDiURYy3p7zCtwQbAkYNlgfVVyZlCa2yIy12im7_CrSIw&sai=AMfl-YQXKPnvg8xX4Tym4YUg6arpWNWFbOzC6BHMmutF0U9LipkfdqoVrJDsSqjsVwtx_hzEjtWQ4cmwqrpGrMa3CRU0SHiteAlaxpJz0BUCi1PG4roHDdDR46nT8ysNRX2t95aB3cWC-CDrDrdKdlk54I6ieENFPNn9jEcZG5Yg&sig=Cg0ArKJSzNBfywgQPk8C&urlfix=1&adurl=https://www.paypal.com/br/home%3Fdclid%3D%25edclid!
https://www.cuponomia.com.br/lpage/dincriveis_adidas?utm_source=taboola&utm_medium=Display&utm_campaign=EXT_SPORTS_D_AUD&utm_content=DSecretos_Netshoes&utm_term=jornaldebrasilia&utm_content=jornaldebrasilia.com.br
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=jornaldebrasilia&utm_medium=referral&utm_content=blend-next-up-a:Next%20Up:


24/03/2020 Coronavírus: Caixa de máscara sobe de R$ 4,50 para R$ 140, denunciam Hospitais

https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/coronavirus-caixa-de-mascara-sobe-de-r-450-para-r-140-denunciam-hospitais/ 3/6

medicamento usado para inalação, custava R$ 2,45 há duas semanas e subiu para R$

cateter 22 usado para aplicação de soro passou de R$ 0,65 para R$ 2,46, mas continu

Conforme o presidente da Federação, o médico Yussif Ali Mere Jr , é necessário evita

abusos prejudiquem o atendimento de qualidade à população. “Precisamos que as au

saúde �scalizem o que está ocorrendo e deem solução emergencial”, alertou. As duas

encaminharam a denúncia ao Ministério Público de São Paulo ao Ministério da Econo

Desde a última quinta-feira, 12, a equipe de trabalho da recepcionista hospitalar, Pris

de 27 anos, foi orientada a usar máscara e usar o álcool em gel, justamente por �care

contato direto com os pacientes que passam pelo pronto atendimento. “A unidade de

cedeu uma quantia para que todos pudéssemos usar e nos proteger de um eventual c

porém como trabalho em uma terceirizada, quem deve prover o equipamento de seg

empresa, mas está praticamente impossível conseguir comprar mais unidades de má

pessoas que não são do grupo de risco compraram quase todo o estoque das farmáci

Priscila demonstra preocupação. “Nossa receio é de que a troca de máscaras deve oc

4 horas, mas por causa dessa alta demanda, as fábricas não estão dando conta de pro

“Desde a semana passada, não há máscaras no mercado dental, onde procuramos. Co

relataram, que quando encontraram, nos últimos dias, os preços eram abusivos. A ma

a máscara N95, recomendada, usa a máscara cirúrgica normal, que também está em f

a�rmou Gustavo Gomes de Oliveira, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Odo

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

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

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

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

produtos esgotados”.

Mesmo antes da pandemia, a cirurgiã dentista Pâmela Cristina de Oliveira, de 29 ano

hábito de estocar máscaras para pelo menos um ano. Recentemente, ela pesquisou o

�cou assustada. “A maioria dos meus fornecedores já não tem o produto disponível. D

ainda que as últimas caixas (com 50 unidades), que custavam R$ 15, chegaram com a

preços. O preço subiu para R$ 49”, disse Pamela. Ela acrescenta que muitos estabele

dão previsão de chegada de novos artigos. “Muitas redes estão sem máscaras e sem p

chegar, mas já avisaram que o preço das últimas unidades já tinham subido”.

O Procon-SP a�rmou que irá noti�car todas as plataformas de vendas online para qu

suas ofertas preços que sejam desproporcionais e abusivos para máscaras, álcool em
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outros produtos utilizados como prevenção ao novo coronavírus.

“O preço médio será estabelecido por pesquisa efetuada pela Escola de Proteção e D

Consumidor do Procon-SP, que será informado às plataformas. Aquelas que mantive

de produtos muito acima do mercado serão multadas”, a�rmou, em nota, a entidade.

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

coronavírus que considere abusivo pode fazer sua denúncia pela internet, aplicativo 

sociais, marcando @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.
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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, 17. Há ainda falta dos

produtos. Diante do cenário, o Procon-SP notificou nesta quarta-feira, 18, plataformas de vendas online para

coibir valores abusivos.

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

Caixa de máscara sobe de R$ 4,50 para R$ 140, denunciam hospitais

Imagem: LucaLorenzelli/Getty Images/iStockphoto

São Paulo
18/03/2020 19h31

Renata Okumura e José Maria Tomazela

TCU permite ampliação de benefício social por 15 dias devido ao coronavírus

Sem máscaras, UPA de Copacabana tem demora de atendimento e banheiro sujo
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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 e ao Ministério da Economia.

Coronavírus liga alerta pelo mundo

Coronavírus: Bolsonaro volta a atacar imprensa e a negar que tenha convocado protestos

23.mar.2020 - Italianos cantam das janelas durante quarentena em casa para evitar a propagação

do novo coronavírus... mais
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Desde a última quinta-feira, 12, 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 nos 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", conta.

Priscila demonstra preocupação. "Nossaoreceio 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 tinha

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.

Massimo Pinca/Reuters
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Economia

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.
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Coronavírus  Notícias

Clientes antecipam compras, e supermercados reforçam abastecimento em SP

Coronavírus: Brasileiros isolados no Peru relatam preocupações e incertezas

Pandemia pode causar desemprego de 25 milhões de pessoas e aumentar pobreza

Dono do Madero diz que foi mal interpretado ao minimizar 7 mil mortes
24/03/2020 16h43

do UOL

'O rico vai ter que ajudar o pobre' para proteger empregos na crise do coronavírus, diz dono da TNG
24/03/2020 16h42
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Madero, Havan, Giraffas: empresários criticam medidas de combate à pandemia
24/03/2020 16h27

Senador do PSDB quer taxar grandes fortunas para bancar combate à covid-19
24/03/2020 16h18

do UOL

Medidas econômicas de Bolsonaro contra o coronavírus são inferiores às de outros países, aponta FGV
24/03/2020 15h48

BBC News Brasil

Acordo com Embraer continua estrategicamente importante, diz Boeing
24/03/2020 15h47

Reuters

Aeroporto de BH tem mais suspensões e fica sem voos internacionais
24/03/2020 14h51

UOL Notícias - Cotidiano

BB reduz horário de agências e abre mais cedo para atender aposentados
24/03/2020 14h32

do UOL

Vendas online de álcool em gel crescem mais de 4700% no Brasil, diz estudo
24/03/2020 14h28

do UOL

Estados querem que Bolsonaro cubra perda com ICMS por causa do coronavírus
24/03/2020 14h11

do UOL

Ibaneis diz que desconhece omissão na lista de contaminados por coronavírus
24/03/2020 13h57

Carla Araújo

MP abre brecha para que funcionário contaminado no trabalho seja demitido
24/03/2020 13h37

do UOL

Especialistas e produtores de itens básicos dizem que abastecimento vai bem
24/03/2020 13h31
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Gol e Azul fazem corte drástico em oferta de voos; ações disparam
24/03/2020 13h30
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Avianca suspende completamente o transporte de passageiros por coronavírus
24/03/2020 13h13

AFP

Petrobras reduz preço da gasolina em 15% nas refinarias a partir do dia 25
24/03/2020 13h13

Estadão Conteúdo

Vice-governador do Texas sugere que idosos arrisquem a vida pela economia
24/03/2020 13h03

UOL Notícias - Internacional

Brasil envia aviões da FAB para trazer brasileiros retidos no Peru
24/03/2020 12h46

Reuters

Avanço do novo coronavírus provoca onda global de golpes digitais
24/03/2020 12h25

Estadão Conteúdo

Notícia de cadastro para auxílio cidadão de R$ 200 é falsa, alerta governo
24/03/2020 12h08
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Web se revolta com declaração de Durski, dono do Madero, e pede boicote
24/03/2020 12h02
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Lei que amplia limite BPC é publicada no Diário Oficial e já está valendo
24/03/2020 11h22
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Bolsonaro edita MP que muda regras trabalhistas durante pandemia de coronavírus
24/03/2020 11h09

Companhias aéreas globais encaram emergência e precisam de resgate urgente, diz IATA
24/03/2020 10h44

Reuters

Receita Federal prorroga prazo de validade de certidões de débito para PJ
24/03/2020 10h24
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INSS suspende atendimento presencial até 30 de abril
24/03/2020 09h50
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Gol reduz malha aérea para 50 voos diários ligando as capitais brasileiras
24/03/2020 09h27

Estadão Conteúdo

Bolsa dispara 10%; dólar opera em baixa, vendido perto de R$ 5,09
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do UOL

Vendas no varejo caem 1% em janeiro, mas sobem 1,3% em um ano, diz IBGE
24/03/2020 09h10

Reuters

Planalto reagiu após edição de mais de 820 normas estaduais e municipais
24/03/2020 09h05

Carla Araújo

Brasileiros estão preocupados em perder renda durante crise, diz pesquisa
24/03/2020 09h03

Estadão Conteúdo

Confiança do consumidor no Brasil cai em março a menor nível em 3 anos e aponta preocupação, diz FGV
24/03/2020 08h49

Reuters

OCDE diz a Guedes que coronavírus é ameaça sem precedentes para economia
24/03/2020 08h48
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Vale adiantará R$ 160 mi a fornecedores em pacote de ajuda por crise do coronavírus
24/03/2020 08h43

Reuters

'Tira isso daí, está dando mais confusão que solução', disse Bolsonaro a Guedes
24/03/2020 08h33

Estadão Conteúdo

Cemig flexibiliza pagamento de contas de luz para baixa renda e hospitais em MG
24/03/2020 08h20

Reuters

Visão míope de Bolsonaro sobre efeitos da pandemia deixa país desprotegido
24/03/2020 08h00

José Paulo Kupfer

Bolsas da China acompanham mercados da Ásia e fecham em alta após suporte do Fed
24/03/2020 07h44
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Bolsas europeias operam em alta; Japão fecha com ganhos de 7,13%
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SAÚDE

Suspeita de coronavírus em BH faz procura
por máscaras aumentar; produto está em falta
no mercado
Caso suspeito na manhã desta quarta fez com que a demanda crescesse, diz
gerente de fornecedora de artigos hospitalares

AM Ana Mendonça* (https://www.em.com.br/busca?autor= Ana Mendonca*)

Matheus Muratori (https://www.em.com.br/busca?autor=Matheus Muratori)

postado em 26/02/2020 18:23 / atualizado em 26/02/2020 18:52

A procura por máscaras de proteção cresceu em Belo Horizonte nas últimas horas,
após o anúncio do primeiro caso no Brasil de contaminação pelo novo
coronavírus. A reportagem do Estado de Minas ouviu 17 farmácias da capital
mineira, contemplando todas as nove regionais da prefeitura, e constatou que já

Máscaras de proteção estão em falta no mercado

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A. Press)
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falta o equipamento de proteção no mercado. O diretor-executivo da Associação
Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), Sergio Mena Barreto,
confirmou à reportagem a escassez das máscaras.

“Nenhuma farmácia tem mais máscara para vender. E ninguém se planejou para
essa demanda, até porque 30 dias atrás a demanda já tinha aumentado, e os
distribuidores não tinham para entrega”, afirmou Sergio Mena Barreto. Das 17
farmácias procuradas pela reportagem, somente nove têm o produto em estoque,
sendo que quatro estabelecimentos já o vendem de forma unitária devido à falta
do material.

Um dos estabelecimentos procurados e que não tem mais as máscaras à venda é a
loja da Cirúrgica Gervásio, localizada no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de
BH. Gislene Moreira, gerente da unidade, conta que a procura pelo produto
aumentou nesta quarta-feira, mas que ele já estava em falta no estoque.

“A máscara já há uns meses não é encontrada no mercado. O nosso estoque foi
zerado desde que começou a se falar em contaminação por coronavírus. Mas a
procura aumentou muito hoje (quarta), principalmente depois da divulgação
dessa suspeita em BH. De dez pedidos, nove eram de máscaras. Os clientes já
chegam procurando a máscara, tocam no assunto do coronavírus, já têm quase
um nome específico. Álcool em gel também aumentou a procura, mas ainda
temos”, disse, ao Estado de Minas.

No início da tarde desta quarta-feira, uma paciente foi internada no Hospital
Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Bairro Milionários, no Barreiro, com
suspeita de infecção pela doença respiratória. A gerente da loja especializada em
artigos hospitalares disse, ainda, que não há previsão de entrega do produto,
assim como informado por outras drogarias.

“A previsão é da fábrica, de quem fornece o produto. A questão parece mais de
preferência de mercado, os fornecedores nos passam que não há previsão.
Inclusive, a marca 3M começou a dar exclusividade para outros países, onde está
mais concentrado o foco do coronavírus”. A Abrafarma, em nota oficial, informou
que “na condição de entidade representativa do varejo farmacêutico nacional, está
atenta aos possíveis problemas de fornecimento de produtos como máscaras e gel
antisséptico, por conta da elevação da procura. A indústria farmacêutica, que
utiliza matéria-prima e princípios ativos importados da China, também pode ser
influenciada por esse cenário. Porém, ainda não é possível mensurar um impacto
efetivo”.
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Antes do caso desta quarta-feira em BH, pelo menos outros dois foram
descartados anteriormente na capital. Nesta manhã, o Ministério da Saúde
confirmou o primeiro caso de um brasileiro contaminado pela doença. Trata-se de
um paciente de 61 anos, que esteve na Itália a trabalho e se encontra internado na
cidade de São Paulo. Há outros 20 casos em investigação no país, contando o de
BH.

Segundo a pasta, já foram registrados mais de 80,2 mil casos do coronavírus em
34 países. São 2,7 mil mortes causadas pela doença, sendo que os casos mais
graves são aqueles que afetam pessoas com mais de 60 anos. Os casos mais graves
tiveram início na China, no fim de 2019.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Marta Vieira
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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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VOLTAR (/)

IMPRIMIR (/imprime.php?cid=64373&sid=26)

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
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O MP protege Emanuel? Até quando?
(/artigos/o-mp-protege-emanuel-ata-quando/64385)

Por: Antero Paes de Barros
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Quando um país tem motivo para se orgulhar de seu presidente
(/artigos/quando-um-paa-s-tem-motivo-para-se-orgulhar-de-seu-presidente/64279)

Por: Amauri Teixeira
(/artigos/quando-um-paa-s-tem-motivo-para-se-orgulhar-de-seu-presidente/64279)

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.
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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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últimas notícias
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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
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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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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

NÃO ACEITO

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

Você pode cancelar quando quiser

Comprovante Falta de EPIs (13150135)         SEI 1250.01.0002027/2020-26 / pg. 86

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/03/20/grow-suspende-servicos-de-compartilhamento-de-patinetes-no-brasil.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/03/20/governo-estuda-reducao-do-iof-sobre-financiamentos-por-crise-com-coronavirus.htm
https://www.uol.com.br/carros/noticias/reuters/2020/03/20/fiat-renault-e-toyota-engrossam-paradas-de-producao-de-veiculos-no-brasil.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/lancepress/2020/03/20/em-meio-a-pandemia-de-coronavirus-napoli-anuncia-volta-aos-treinos.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/20/prevent-senior-nao-fara-mais-relatorio-de-pacientes-apos-bronca-da-uip.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/03/20/mp-de-santa-catarina-pede-uso-da-pm-para-fechar-lojas-da-havan.htm
https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/afp/2020/03/20/nba-lanca-campanha-global-para-ajudar-na-resposta-ao-coronavirus.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/03/20/ministro-da-saude-admite-que-paraguai-pode-estender-a-quarentena-no-pais.htm


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-pau… 11/12

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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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.

Pronto para Usar Helpdesk

Melhor em Ticket,
Automações, Telefone,
Chat e Mais. Comece
Usar Hoje Gratuitamente.

Acesse também:

 Versão para folhear

 Podcasts

 Vídeos

 Newsletter

 Whatsapp
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21/03/2020 ENC: Demanda Consolidada Corona - Rafael Mayrink Ferreira (CSC)

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGY5ZTA0Y2UyLWMwNDgtNDNiMi1hNmNkLTlhOGQ1ZTc4OGUw… 1/2

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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21/03/2020 ENC: Demanda Consolidada Corona - Rafael Mayrink Ferreira (CSC)

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGY5ZTA0Y2UyLWMwNDgtNDNiMi1hNmNkLTlhOGQ1ZTc4OGUw… 2/2

 
 
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;

Cotação sem retorno Dupatri (13152184)         SEI 1250.01.0002027/2020-26 / pg. 95



22/03/2020 Demanda Consolidada Corona - Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
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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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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… 1/7

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

ouça este conteúdo readme.ai
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25/03/2020 Governo recolhe máscaras de proteção em loja de Boa Viagem para reforçar estoque
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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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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
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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:
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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

 

[1] Disponível em <http://www.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/1278275>, acesso em
20/03/2020.

[2] Justen Filho, Marçal. Efeitos Jurídicos Da Crise Sobre As Contratações Administrativas. 2020.
Disponível em http://jbox.justen.com.br/s/Ynd6jfdCnWFwX32#pdfviewer, acesso em 20/03/2020.

[3] Jacoby Fernandes, J.U. Contratação direta sem licitação. 10. ed. rev. atual. ampl. Belo
Horizonte: Fórum, 2016.

[4] Idem.

[5] Parecer Referencial ESP/MG nº 01/2020. Raquel Melo Urbano de Carvalho.
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[6] Jacoby Fernandes, J.U. Contratação direta sem licitação. 10. ed. rev. atual. ampl. Belo
Horizonte: Fórum, 2016, pp 275-276.

[7] Advocacia-Geral da União, no Parecer Referencial n. 00011/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU.

[8] Parecer Referencial ESP/MG nº 01/2020. Raquel Melo Urbano de Carvalho.

[9] http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?
fileId=8A8182A24D6E86A4014D71A8CEA96335 , acesso em 21/03/2020.

[10] Raquel Melo Urbano de Carvalho. Parecer Referencial ESP/MG nº 01/2020.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Grossi Franco Neto, Procurador(a)
do Estado, em 22/03/2020, às 14:48, 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 Wallace Alves dos Santos, Procurador(a) do
Estado, em 22/03/2020, às 14:56, 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 Sergio Pessoa de Paula Castro, Advogado
Geral do Estado, em 22/03/2020, às 15:01, 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
12592235 e o código CRC 286B3350.

Referência: Processo nº 1500.01.0014225/2020-94 SEI nº 12592235
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

 

 

Para fins do disposto no artigo 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04/05/2000,
declaro que as despesas decorrentes da obrigação a ser contraída em razão da contratação a
ser firmada entre o Centro de Serviços Compartilhados de Saúde e a empresa EAGLE
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, cujo objeto é aquisição de filtro para
sistema respiratório que será utilizado no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, apresenta
adequação orçamentária e financeira com o corrente orçamento aprovado, bem como
compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com base na Lei
Orçamentária Anual nº23.290 de 09/01/2019 e na Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000,
que este Centro de Serviços Compartilhados de Saúde possui disponibilidade
orçamentária para cobrir as despesas.

 

A despesa será custeada pela dotação orçamentária: 
1251.10.302.037.2023.0001.3390.39.99.0.49.2.0 Fonte 0.49.2 tendo esta saldo suficiente para
cumprir o valor total da contratação de R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais).

 

 

Belo Horizonte, 07 de abril 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 07/04/2020, às 10:23, 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
13157010 e o código CRC 5CDBD819.

Referência: Processo nº 1250.01.0002027/2020-26 SEI nº 13157010
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Seção de Licitação do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS

 
Belo Horizonte, 04 de abril de 2020.

  

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr Cel PM Diretor de Saúde

 

ASSUNTO: Contratação de serviço de confecção de máscaras descartáveis que serão
utilizadas no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, com endereço na Avenida do
Contorno, n.º 2787, Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG.

 

Trata-se da contratação de serviço de confecção de máscaras descartáveis que serão
utilizadas para atender a demanda dos usuários do SISAU no Hospital da Polícia Militar.

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

Entretanto, diante do gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, equipamentos, tais como
máscaras, luvas, aventais e toucas, primeiro tiveram grande aumento de demanda e com
consequente aumento de preços. No Brasil, já são 9056 casos confirmados e 359 mortes
confirmados em 03/04/2020, e uma previsão de crescimento exponencial ao longo dos meses
de  abril e maio 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.

Diante de tais fatos, a administração optou pela aquisição do tecido não tecido (TNT)
apropriado para a fabricação de máscaras descartáveis, o que foi executado por meio do
processo SEI 1500.01.0016170/2020-56. Concluída essa etapa, resta a contratação do serviço
de confecção para que se possa abastecer os estoques e assegurar um dos materiais
necessários à biossegurança dos profissionais e usuários do Sistema de Saúde
PMMG/CBMMG/IPSM

Com base no exposto acima, e nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020 e
suas alterações, tem-se o respaldo a presente Justificativa:

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

Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando
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.

 

 

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 07/04/2020, às 10:24, 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
13156953 e o código CRC DB36C15B.

Referência: Processo nº 1250.01.0002027/2020-26 SEI nº 13156953
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Rodovia Papa João Paulo II, S/N - Prédio Minas, 6º Andar  - Bairro Serra Verde / Belo

Horizonte - CEP �

Versão v.20.08.2019.

 

Processo nº 1250.01.0002027/2020-26

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
 

MINUTA DO CONTRATO Nº       
 , DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS E
A EMPRESA EAGLE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA, NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                     

A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ sob o n° 16.695.025/0001-97, por
meio do Centro de Serviços Compartilhados de Saúde, com sede na Rua Pacífico
Mascarenhas, s/ nº, Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, endereço de correio eletrônico: licitasaude@pmmg.mg.gov.br, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Chefe do Centro de Serviços Compartilhados
de Saúde, Ten Cel PM George Luiz de  Matos, portador da Carteira de Identidade RG
nº 5890624 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 EAGLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA, endereço de correio eletrônico: eagleconfeccoes@hotmail.com; inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número 24.765.194/0001-84, com
sede em Mantena/MG, neste ato representado pelo Sr. Danilo Resende Coelho, portador(a) da
Carteira de Identidade RG nº MG-11.320.172, expedida pela Secretaria de Segurança Pública
de Minas Gerais, e CPF nº 042.509.106-60, doravante denominada CONTRATADA, celebram
o presente Contrato, decorrente da Dispensa de licitação nº 1255302-43/2020, 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, no que couber, a Lei 8.666/1993, o Decreto nº
113/2020 e as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas
expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de Serviço de
confecção de máscaras descartáveis, que serão prestados nas condições
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estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Este instrumento de Contrato vincula-se à Proposta Comercial e ao Termo de
Referência, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:
 

CÓDIGO
SIAD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DE

AQUISIÇÃO QUANTIDADE VALOR
TOTAL

32212 SERVICOS DE CONFECÇÃO DE ITENS EM
TNT (TECIDO NÃO TECIDO) UNIDADE 01 R$

125.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1.  A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, inclusive no tocante a prazos.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1. Este contrato tem vigência de 6 (seis) meses, a partir da publicação de seu
extrato no órgão oficial de imprensa, podendo ser prorrogado nos termos do art. 4°-H, da
Lei 13.979/2020, por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. O valor total da contratação é de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil
reais).

4.2. 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.

4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da dotação
orçamentária, e daquelas que vierem a substituí-las:

1251.10.302.037.2023.0001.3390.39.99.0.49.2
5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no Termo de Referência.
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 
7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.

7.2. 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.

7.2.1. O direito a que se refere o item 7.2 deverá ser efetivamente exercido
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mediante pedido formal da contratada até 180 dias após o atingimento do lapso de
12 meses a que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do direito ao
seu exercício.

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

7.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial
descrito no item 7.2.

7.2.4. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no Termo
Aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o
encerramento do vínculo contratual.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo
de Referência.

 

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada na forma estabelecida no
Termo de Referência.
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
10.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA
e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no Termo de Referência.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E
DA CONTRATADA

11.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
12.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.

12.2. 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:

12.2.1. “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;

12.2.2. “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;

12.2.3. “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
não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

12.2.4. “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;

12.2.5. “prática obstrutiva” significa:

12.2.5.1. 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;
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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

12.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

12.3. 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.

12.4. 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.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ANTINEPOTISMO
13.1. É vedada a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no
órgão Contratante.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1. 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.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3. Indenizações e multas.

15.5. 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.

15.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

15.7. 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.
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES
16.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo no art.4º-I
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da Lei nº 13.979/2020,  desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.

16.2. 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.
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1. 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.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
18.1. 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.
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. 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, as partes firmam este contrato eletronicamente, para os devidos
efeitos legais.

 

 

Ten Cel. PM. George Luiz de Matos
Chefe do CSC/Saúde

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
 
 
 

Danilo Resende Coelho
Representante Legal

Eagle Ind. E Com. de Confecções Ltda
 
 

Karina de Pinho M. Lelis
OAB/MG 88.322

Assessoria Jurídica – CSC-Saúde

 

Documento assinado eletronicamente por Karina de Pinho Lelis, Assessora Jurídica,
em 07/04/2020, às 11:54, 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
13154442 e o código CRC 457DF814.

Referência: Processo nº 1250.01.0002027/2020-26 SEI nº 13154442
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                             Rua Pitangui 604 Divinópolis MG CEP: 35 501 151 

Sulminas indústria e comercio de confecções Ltda                                     TEL : 37 3214 56 66 
CNPJ : 18.625. 083/0001-70                                                                         comercial@drazzo.com.br 
 

A Sulminas indústria de confecção situada em Divinópolis MG 

CNPJ:18.625.083/0001-70 e IE 0021981100075 apresenta proposta comercial 

prestação de serviço. 

Considerando contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO de serviço. 

 

O serviço contempla a confecção de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) 
máscaras descartáveis, segundo as especificações a seguir: 
 

 A máscara deve conter 3 pregas horizontais 
confeccionadas de cima para baixo; 

 Altura do recorte do tecido: 17,5 cm; 
 Altura aproximada da máscara após confecção das pregas: 

9,5 cm; 
 Largura da máscara: 21 cm; 
 Sistema de fixação: 2 (duas) tiras inteiriças medindo 1 cm 

de largura e 80 cm de comprimento, produzidas com dupla 
camada de TNT e costuradas às laterais da máscara, de 
forma que fiquem 4 rebarbas de mesmo comprimento 
permitindo a amarração atrás da cabeça do indivíduo; 

 As máscaras deverão ser acondicionadas em embalagens 
plásticas, sendo 100 unidades por embalagem. 

 Para a confecção do material, será fornecida pelo Hospital 
da Polícia Militar a quantidade suficiente do material para 
confecção, a saber: TNT 50 Gr SMMMS x 175 mm HFO. 

 Costura e fixação de arame frontal. O arame de fixação da 
máscara será fornecido pela Sulminas. 

 A entrega da matéria-prima bem como a entrega do 
produto acabado será feita pela Sulminas. 

 A produção será de 30.000 máscaras por dia, sendo 
a primeira entrega será 7 dias após a entrega da 
matéria prima. 

 

 
CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO: 

 A equipe de costura deve higienizar as mãos no início da 
rotina de trabalho com água e sabão. Também, antes e 
após ir ao banheiro e antes e após se alimentar; 

 A equipe de costura deve proceder à higienização de 
todo o seu equipamento e máquinas, com solução 
alcoólica a 70% ou solução mais indicada para este fim. 

 A equipe de costura deve manter rotina de higiene das 
mãos com solução alcoólica a 70% a cada duas horas, 
ou sempre que necessário (quando tocar no rosto, tocar 
na máscara de seu uso, entre outros);  

 A equipe de costura deve utilizar máscara comum 
durante a produção e realizar a troca quando a máscara 
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                             Rua Pitangui 604 Divinópolis MG CEP: 35 501 151 

Sulminas indústria e comercio de confecções Ltda                                     TEL : 37 3214 56 66 
CNPJ : 18.625. 083/0001-70                                                                         comercial@drazzo.com.br 
 

apresentar sujidade ou umidificação e sempre que 
necessário. 

 A equipe de costura deve utilizar touca comum durante a 
produção. 

 
 

CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

 

 Preço unitário R$ 0,90 (noventa centavos) totalizando R$ 
225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) pelo serviço 
total. 

 Condição de pagamento : À vista após a entrega do 
pedido . 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210630138 em 10/05/2016 da Empresa EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, Nire
31210630138 e protocolo 163208191 - 09/05/2016. Autenticação: 3758DBD2E533918B29FA3B20DC6EE9EF591B25A5. Marinely de Paula Bomfim
- Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/320.819-1 e o código de segurança
Q6Od Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31210630138 2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

1

1

021

2247

MANTENA

3 Setembro 2018

Nº FCN/REMP

J183383705897

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6986964 em 04/09/2018 da Empresa EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, Nire
31210630138 e protocolo 184775621 - 03/09/2018. Autenticação: 7259C3A4B2213AAF15EAC3B3D2AFFDE2D4413FD2. Marinely de Paula Bomfim
- Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/477.562-1 e o código de
segurança Z7Qz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/477.562-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183383705897

Data

03/09/2018

040.371.916-01 JANIO COELHO REZENDE JUNIOR

042.509.106-60 DANILO RESENDE COELHO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6986964 em 04/09/2018 da Empresa EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, Nire
31210630138 e protocolo 184775621 - 03/09/2018. Autenticação: 7259C3A4B2213AAF15EAC3B3D2AFFDE2D4413FD2. Marinely de Paula Bomfim
- Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/477.562-1 e o código de
segurança Z7Qz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME 

 

Página – 01/02 

 

JANIO    COELHO REZENDE   JUNIOR, brasileiro, casado sob 

o regime de comunhão parcial de bens , empresário, nascido em 

Mantena - MG, no dia 26 de agosto de 1978,    filho de Jânio Coelho 

de Souza e Roselia Rezende de Souza, residente à Rua Sete de 

Setembro , n° 482 – Centro, CEP: 35.290-000, em Mantena – MG, 

portador do CPF nº 040.371.916-01 e cédula de Identidade nº MG - 

10.897.629 SSP/MG , DANILO RESENDE COELHO, brasileiro, 

casado sob o regime de comunhão parcial de bens , empresário, 

nascido em Mantena - MG, no dia 28 de dezembro de 1981, filho de  

Jânio     Coelho de Souza e Roselia Rezende de Souza, residente à 

Rua Candido Ilhéus, 201 – Centro – CEP: 35.290-000 em Mantena 

- MG, portador do CPF nº 042.509.106-60 e cédula de identidade nº 

MG-11.320.172 SSP/MG , respectivamente sócios componentes da 

sociedade denominada “ EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO 

DE CONFECÇÕES LTDA ”, inscrita junto ao Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica sob o nº 24.765.194/0001-84, resolvem de 

comum acordo, por este instrumento, alterar seu Contrato Primitivo, 

registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 

31210630138 em 10 de maio de 2016, e o fazem mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Continua a sociedade situada a Avenida General Dutra, nº 100, Galpão 

01 – Vila Nova – Mantena-MG, CEP: 35.290-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social era R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 

50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, e passa nesta data 

para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) divididos em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor 

nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelos 

sócios: 

O sócio JANIO COELHO REZENDE JUNIOR, integraliza neste ato a quantia de R$ 375.000,00 

(trezentos e setenta e cinco mil reais), divididos em 375.000 (trezentos e setenta e cinco mil) quotas 

no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente nacional. 

O sócio DANILO RESENDE COELHO, integraliza neste ato a quantia de R$ 375.000,00 (trezentos 

e setenta e cinco mil reais), divididos em 375.000 (trezentos e setenta e cinco mil) quotas no valor 

nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente nacional. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Face a presente alteração contratual o quadro social da empresa passa a 

expressar-se da seguinte forma:  

DANILO RESENDE COELHO 50% 400.000 QUOTAS R$ 400.000,00 

JANIO COELHO REZENDE JUNIOR 50% 400.000 QUOTAS R$ 400.000,00 

TOTAL 100% 800.000 QUOTAS R$ 800.000,00 

 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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Cont. da 1 Alt. Cont. da Empresa: “Eagle Ind. E Com. de Confecções Ltda - ME”CNPJ: 24.765.194/0001-84 

Página – 02/02 

 

CLÁUSULA QUARTA: Continua a administração da sociedade exercida pelos sócios JANIO 

COELHO REZENDE JUNIOR e DANILO RESENDE COELHO, que assinam pela empresa, 

podendo fazer uso do nome empresarial, podendo ainda representar ativamente e passivamente a 

sociedade, os quais tem o direito de assinar pela empresa em conjunto ou individualmente, a qual no 

interesse da sociedade pode firmar todos e quaisquer documentos para todas e quaisquer finalidades; 
 

CLÁUSULA QUINTA: Por exercer a administração da sociedade, os quotistas JANIO COELHO 

REZENDE JUNIOR e DANILO RESENDE COELHO, fazem jus a uma retirada mensal, que 

poderá variar entre um salário mínimo, até o máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda; 

 
CLÁUSULA SEXTA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido 

de exercerem a administração da sociedade bem como atividade empresarial, por lei especial, ou em 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou conta a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
 

CLÁSULA SETIMA: Continuam em pleno vigor todas as disposições contidas no Contrato Social, 

desde que aqui não tenham sofrido modificações. 

                                                                          E, por estarem justos e contratados, obrigam-se por si  

e  seus  sucessores a respeitarem mutuamente as normas estabelecidas neste convênio, lavrando-se o 

presente em 01 (uma) via que ficará arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 

  

Mantena-MG, 31 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

                          Danilo Resende Coelho                            Jânio Coelho Rezende Junior  

                                        Sócio                                                             Sócio 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/477.562-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183383705897

Data

03/09/2018

040.371.916-01 JANIO COELHO REZENDE JUNIOR

042.509.106-60 DANILO RESENDE COELHO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1
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Certifico registro sob o nº 6986964 em 04/09/2018 da Empresa EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, Nire
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA - ME, de nire 3121063013-8 e protocolado sob o número 18/477.562-1 em
03/09/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6986964, em 04/09/2018. O ato foi
deferido digitalmente pelo examinador Carla Campos Carvalho. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

040.371.916-01 JANIO COELHO REZENDE JUNIOR

042.509.106-60 DANILO RESENDE COELHO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

040.371.916-01 JANIO COELHO REZENDE JUNIOR

042.509.106-60 DANILO RESENDE COELHO

Belo Horizonte. Terça-feira, 04 de Setembro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6986964 em 04/09/2018 da Empresa EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, Nire
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- Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/477.562-1 e o código de
segurança Z7Qz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CARLA CAMPOS CARVALHO054.982.346-86

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Terça-feira, 04 de Setembro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6986964 em 04/09/2018 da Empresa EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, Nire
31210630138 e protocolo 184775621 - 03/09/2018. Autenticação: 7259C3A4B2213AAF15EAC3B3D2AFFDE2D4413FD2. Marinely de Paula Bomfim
- Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/477.562-1 e o código de
segurança Z7Qz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 24.765.194/0001-84
Razão Social:EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
Endereço: AV GENERAL DUTRA 100 / VILA NOVA / MANTENA / MG / 35290-000

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:24/03/2020 a 22/04/2020 

Certificação Número: 2020032405053661027800

Informação obtida em 06/04/2020 15:11:59

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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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
24.765.194/0001-84
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
10/05/2016 

 
NOME EMPRESARIAL 
EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 

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

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV GENERAL DUTRA 

NÚMERO 
100 

COMPLEMENTO 
GALPAO01 

 
CEP 
35.290-000 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA NOVA 

MUNICÍPIO 
MANTENA 

UF 
MG 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTEC@BRSITE.COM.BR 

TELEFONE 
(33) 3241-3227 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/05/2016 

 
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 06/04/2020 às 15:21:20 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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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: EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ: 24.765.194/0001-84

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 15:17:42 do dia 20/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2020.
Código de controle da certidão: FAE0.C709.7D7A.BFED
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
06/04/2020

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
05/07/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002757214.00-
09 CNPJ/CPF: 24.765.194/0001-84 SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA GENERAL DUTRA NÚMERO: 100

COMPLEMENTO: GALPAO01, BAIRRO: VILA NOVA CEP: 35290000

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: MANTENA UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários =>

certificar documentos

2020000392472475
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.765.194/0001-84
Certidão nº: 7943606/2020
Expedição: 06/04/2020, às 15:11:11
Validade: 02/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
24.765.194/0001-84, 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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De : eagle confecções <eagleconfeccoes@hotmail.com>

Assunto : [spam] ENC: CONTRATO MÁSCARAS

Para : licitasaude@pmmg.mg.gov.br

Zimbra licitasaude@pmmg.mg.gov.br

[spam] ENC: CONTRATO MÁSCARAS

Seg, 06 de abr de 2020 16:05

2 anexos

Boa Tarde,Ta�ana
Estamos de acordo com os termos de referencias.
Seguindo todos as solicitações como os tamanhos de medidas das mascaras.
Forma de está sendo manuseadas e com higienização do ambiente de trabalho e também dos
colaboradores que vai trabalhar na produção das máscaras.
Previsão de entregas é 7 dias depois que a matéria prima es�ver em nossa empresa.

Estamos a disposição para qualquer duvidas.

Danilo Coelho

Tel ( 33) 988620084

Diretor

De: Eagle Financeiro <financeiro.eagle@hotmail.com>

Enviado: segunda-feira, 6 de abril de 2020 16:24

Para: eagle confecções <eagleconfeccoes@hotmail.com>

Assunto: CONTRATO MÁSCARAS

Minuta TR.pdf.pdf
85 KB 

Zimbra https://webmail.policiamilitar.mg.gov.br/h/print...

1 of 1 07/04/2020 07:22
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1252122 000152/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1252122 - CAF/HPM

Aprovado

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data de criação: 07/04/2020

Autor(a): KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Unidade de compra: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

SERVICOS DE CONFECCAO DE ITENS DE COURO,PLASTICO,MADEIRA E

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

Cidade: Belo Horizonte

Justificativa de aquisição:

Confecção de insumo para enfrentamento da pandemia de COVID-19 no SISAU

Observação:

Dispensa de licitação conforme processo SEI 1250.01.0002027/2020-26

Não

Unidade contábil: 1250014

1251 - PMMGUnidade orçamentária:

Centralizado:

R$ 125.000,00Valor 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 39 99 0 49 2

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

07/04/2020

Itens do Pedido

Processo de compra / SIAD

07/04/2020   08:33

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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Número:

Especificação do item de material ou serviço:

SERVICOS DE CONFECCAO DE ITENS EM TNT (TECIDO NAO TECIDO)

Código do item de material ou serviço: 0000322121252122 000152/2020 - 1

Quantidade: 1,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 125.000,0000

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 125.000,00

Aceita similar: Não

Número:

1,0000Quantidade:

1252122 000168/2020

Unidade solicitante: 1252122 - CAF/HPM

Justificativa:

Confecção de insumo para enfrentamento da pandemia de COVID-19 no SISAU

Observações:

Dispensa de licitação conforme processo SEI 1250.01.0002027/2020-26

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

07/04/2020   08:33

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa: 1252122 000150/2020 Pedido de material e serviço: 1252122 000152/2020

Data de criação: 07/04/2020

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 000032212
SERVICOS DE CONFECCAO DE
ITENS EM TNT (TECIDO NAO
TECIDO)

1,00 UNIDADE 1,0000 125.000,0000 125.000,0000 125.000,0000 125.000,00 5

Total orçado: 125.000,00

Detalhamento do preço de referência

Código do item de material ou serviço: 000032212 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 1

Descrição do item:

SERVICOS DE CONFECCAO DE ITENS EM TNT (TECIDO NAO TECIDO)

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

-  - 07/04/2020  - -
24.765.194/0001-84 - Eagle

Indústria e Comércio de
Confecções LTDA

125.000,0000  -
Inserção manual /

Pesquisa com
fornecedores

1

Itens desconsiderados

nenhum item desconsiderado

Itens desativados

0Total de preços homologados-ratificados desativados:

07/04/2020 08:34
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(*) Justificativas para desabilitação de valor utilizado no cálculo do preço de referência:

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

(*) Justificativas para menos de 3 orçamentos:

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

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

Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

Data da assinatura:

CPF:

Nome:

07/04/2020 08:07:58

I1433978

Emissor do certificado:

040.224.576-86

KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Masp:

Assinatura digital - Signatário:

Código verificador: 230000090939459816862020

Código de Autenticidade:

07/04/2020 08:34
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

PARECER JURÍDICO No 18/2020

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

Processo SEI No 1250.01.0002027/2020-26 – Dispensa de Licitação

 

Assunto: ANÁLISE DE PROCESSO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO
DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA.

 

I – Finalidade e Abrangência do Parecer Jurídico

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

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

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

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

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

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

II – Da Análise do Processo

Trata-se de análise do processo de dispensa de licitação, fundamentada em legislação especial,
art. 4º, da Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e art. 3º, do Decreto NE nº 113, de 12 de março
de 2020, por situação de emergência em saúde pública, para contratação de serviços de
confecção de máscaras descartáveis, em atendimento de demanda da Polícia Militar de Minas
Gerais (PMMG), visando proteger os profissionais e usuários do Sistema de Saúde
PMMG/CBMMG/IPSM, no âmbito de suas competências e particularidades, durante a
pandemia do COVID-19, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no
Termo de Referência (13132673).

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

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 13149733, 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! 13149779, 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, 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! 13150022. Em
seguida, esgotaram-se rapidamente, como demonstrado em reportagens diversas, evento
SEI! 13150135, expondo os agentes públicos de saúde e segurança pública ao risco de
contaminação e expansão do número de mortos e contaminados.No Brasil, já são 9056
casos confirmados e 359 mortes confirmados em 03/04/2020, e uma previsão de
crescimento exponencial ao longo dos meses de  abril e maio 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 Polícia Militar de Minas Gerais que, com a
escassez de material e da dificuldade de entregas de equipamentos de EPIs, como as
máscara cirúrgicas descartáveis, passa por dificuldades para equipar seus agentes públicos
no âmbito de suas respectivas competências. 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! 13152642. 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! 13151970 e 13152012 outros sequer
responderam às tentativas, como nos casos dos eventos SEI! 13152184 e 13152088.  Após
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grande esforço das equipes de compras, conseguiu-se a negociação de máscaras
descartáveis pelo valor unitário R$ 3,82 em contratação voltada para agentes de saúde. No
entanto, considerando a gravidade da pandemia em tela e das previsões de pico da
infecção, continuou-se os trabalhos com vistas a evitar ao máximo o desabastecimento,
tanto das unidades de saúde como das demais áreas de risco, sobretudo na área de
segurança, uma vez que nenhuma outra empresa conseguiu estoque para atendimento à
demanda em tempo hábil.

Desta forma, a contratação em questão será realizada, sendo desconsiderados preços de
contratações similares em bancos de preços ou sítios oficiais, uma vez tratar-se situação
emergencial, nos termos da Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, em que há
constante instabilidade de preços (quando há o EPI) e escassez de produtos. Trabalhou-se
com o foco em obtenção de três orçamentos, conforme demonstrado anteriormente, porém,
tais serviços não foram encontrados no mercado, devido à sobrecarga causada pela
pandemia. Fato é que, neste momento, há a necessidade de obtenção dos itens, 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. Assim, o Estado não pode
se manter inerte e precisa garantir à sua força de trabalho os EPIs essenciais ao combate
da pandemia, apoderando-se, então, de seu papel fomentador de política de controle e
prevenção em saúde.

Informa-se que a contratação contemplará entrega de todo o quantitativo de máscaras
confeccionadas em até (sete) dias, pelo valor TOTAL de R$ 125.000,00, garantindo então
abastecimento, e proteção aos servidores da Polícia Militar de Minas Gerais. 

A justificativa da modalidade adotada foi a seguinte:

Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento SEI! 13149779:

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

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

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

Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando em
consideração a complementação realizada pela Medida Provisória nº 926 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,
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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.

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

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

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Entretanto, a Lei 8.666/93 prevê duas possibilidades de não realização do devido processo
licitatório, quais sejam dispensa e inexigibilidade de licitação. Na primeira, a licitação não é
exigível, uma vez que há inviabilidade de competição. Já no caso de dispensa, existe a
possibilidade de realização do certame, mas pelas circunstâncias e particularidades do caso, o
legislador decidiu deixar à discricionariedade do gestor a realização do processo.

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

Consoante a Lei Geral de Licitações nº 8.666/93, a licitação é dispensada nos termos do art. 24.
E, como se segue, o inciso IV se aplica à contratação nas hipóteses de emergência:

Art. 24.  É dispensável a licitação:

(...)

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

Nessa linha, a Lei Especial nº 13.979/2020, traz a previsão:
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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. (grifa-se)

Da mesma forma, o Decreto Estadual nº 113/2020 prevê:

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. (grifa-se)

O art. 26, da Lei 8.666/93, traz as comprovações imprescindíveis à instrução do processo de
dispensa de licitação:

Art. 26. (…)

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

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

II – razão da escolha do fornecedor ou executante;

III – justificativa do preço.

(…) (grifa-se)

A despeito da previsão do art. 4º-B, da Lei 13.979/2020, pelo qual “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”, faz-se, neste estudo, breve análise sobre a situação de
emergência.

Conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

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

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

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

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

Além disso, a Administração obteve somente um orçamento do objeto da dispensa, sendo que
obteve informações de empresas de não haver o item em estoque e outras nem sequer
retornaram resposta.

Em vista do art. 26, III, da Lei 8.666, é dever do Administrador justificar o preço, que tem por
finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo probidade e moralidade
ao ato, enquanto afasta abusos, especialmente em período de escassez de determinados
materiais. Por isso, deve verificar a compatibilidade dos preços praticados no mercado, referente
ao mesmo objeto, atentando para o inciso III, art. 15, da Lei 8.666/93.

Desta forma, a pesquisa de preços (13150022, 13151970, 13152012, 13152184 e 13152088) foi
realizada da forma como possível, com a solicitação de orçamento a diversas empresas, dentre
as quais apenas duas têm o material em estoque. Além dessa pesquisa, a Administração
comprovou a alta dos preços desse material, bem como a falta do mesmo no mercado, inclusive
mostrando a adoção da medida extrema de apreensão desses equipamentos em loja, pelo
Governo de outro Estado, confirmando a escassez do produto em todo o mercado nacional,
estando em falta até mesmo no mercado internacional.

Ademais, o preço ofertado pelo fornecedor escolhido foi o melhor obtido, além da concordância
em atender a todas as exigências e quantidade constantes no Termo de Referência.

Pode-se observar que o contrato social da empresa é confecção de peças do vestuário, sem
menção a qualquer fabricação de material de uso médico. No entanto, verifica-se no art. 2º da
RDC 356/2020 da ANVISA, a dispensa excepcional e temporária de Autorizac�a�o de
Funcionamento de Empresa, da notificac�a�o a� ANVISA, bem como de outras autorizac�o�es
sanita�rias, em razão da situação de emergência, da necessidade e da escassez das máscaras
cirúrgicas, com anuência da Secretaria de Estado de Saúde (Nota Técnica documento SEI nº
13221010).

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

Em observância do art. 3º da Resolução nº 3720-CG/2003, verifica-se, no processo, solicitação
(13129434) de abertura de processo de aquisição, com descrição genérica do objeto,
Declaração de Disponibilidade Orçamentária (13157010), esta última em atendimento ao art. 14
da Lei 8.666, Pedido Regular (13156953) do Ordenador de Despesas, Relatório de Detalhes do
Pedido de Compra (13218583), documentos demonstrativos da pesquisa de preços (13150022,
13150135, 13151970, 13152012, 13152184, 13152088, 13152642 e 13217071), Proposta do
Fornecedor (13217020), Contrato Social do Fornecedor (13228733 e 13217024), Certidões de
Regularidade Fiscal e Trabalhista (13217129, 13217135, 13217159, 13217230 e 13217237),
manifestação de concordância da empresa (13217278), com documento do representante
(13217244), Nota Técnica da Secretaria de Estado de Saúde (13221010), normas especiais
aplicáveis (13149449, 13149733 13149779 e 13153697), Parecer Referencial da AGE
(13154421), Termo de Referência (13132673), assinado pelos responsáveis, e Ofício (13219499)
de encaminhamento do processo do Ordenador de Despesas para a Diretoria de Saúde.

No que concerne ao Termo de Referência (13132673), constitui documento preambular do
processo, na medida em que deve definir, em um documento formal e escrito, de maneira clara,
sucinta e suficiente o objeto da contratação, trazendo as informações necessárias para o
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prosseguimento do certame.

No caso ora analisado, o Termo de Referência, embora seja documento precipuamente técnico,
cuja avaliação cabe à área técnica correspondente do órgão assistido, foi analisado e verificou-se
que contém as previsões necessárias, atendendo às prescrições legais pertinentes, considerando
a urgência da aquisição e a previsão constante no §1º, art. 4º-E, da Lei 13.979/20.

O Termo de Referência deve observar, ainda, a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº
356/2020, da ANVISA, que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para
a fabricac�a�o, importac�a�o e aquisic�a�o de dispositivos me�dicos identificados como
priorita�rios para uso em servic�os de sau�de, em virtude da emerge�ncia de sau�de pu�blica
internacional relacionada ao SARS-CoV-2. Tratando-se de norma técnica, esta Assessoria
Jurídica não tem competência para identificar o pleno atendimento das condições nela previstas.

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

Assim, analisado todo o processo, verifica-se o atendimento aos ditames legais, com aplicação
subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, considerando-se que o processo se faz por
meio eletrônico, conforme Decreto 47.222/2017.

Desta forma, considerando principalmente os princípios da moralidade, da legalidade, da
finalidade e da eficiência e atendidos os requisitos da Lei Federal nº 13.979/20, do Decreto
Estadual NE 113/2020, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes em vigor,
entende-se regular a contratação direta, por dispensa de licitação, mediante autorização da
autoridade competente.

III – Da Conclusão

Diante do exposto, atendendo ao Parágrafo Único e inciso VI, do art. 38, da Lei 8.666/1993 e
suas alterações, fica APROVADA a contratação direta, por dispensa de licitação, pelo Processo
SEI No 1250.01.0002027/2020-26, por estar em consonância com os dispositivos legais de
regência.

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

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

É o parecer. À consideração superior.

Belo Horizonte, 07 de abril de 2020.

 

 Karina de Pinho M. Lelis

OAB/MG 88.322

Assessoria Jurídica – CSC-Saúde
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Aprovado em: 06/04/2020

 

Documento assinado eletronicamente por Karina de Pinho Lelis, Assessora Jurídica,
em 07/04/2020, às 11:51, 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
13232602 e o código CRC 5E03B357.

Referência: Processo nº 1250.01.0002027/2020-26 SEI nº 13232602
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Militar de Minas Gerais�
Seção de Licitação do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS

 

Ofício PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO nº. 24/2020

Belo Horizonte, 07 de abril de 2020.

Senhora Kerley da Silva Almeida, Cel QOPM
Diretor de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais
Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-900

  

Assunto: Processo de compra por dispensa de licitação

Referência:  Processo nº 1250.01.0002027/2020-26

 
Senhora Diretora,

 

O Almoxarifado de Medicamentos do HPM solicitou  contratação de serviço de confecção
de máscaras descartáveis, e  tal objeto será executado pela empresa EAGLE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ: CNPJ: 24.765.194/0001-84.

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

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

 

 

 

 

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

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 07/04/2020, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13219499 e o código CRC E8206E6D.

Referência: Processo nº 1250.01.0002027/2020-26 SEI nº 13219499

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

 

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

 

INTERESSADO: Hospital da Polícia Militar (HPM)

 

BENEFICIÁRIA: EAGLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA , sediada na
Avenida General Dutra, nº 100, Galpão 01 - Vila Nova - Mantena/MG, CEP. 35.290-000, inscrita
no CNPJ sob o nº 24.765.194/0001-84.

 

HIPÓTESE: Artigo 4º, da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e artigo 3º, do Decreto
Estadual do Estado de Minas Gerais nº 113, de 12 de março de 2020, que declarou a
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão de
epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID - 19 causada pelo agente Novo
Coronavírus - SARS-cOv-2.

 

OBJETO: Contratação da empresa EAGLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA, para serviço de confecção de máscaras descartáveis, em atendimento à demanda da
Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), visando proteger os profissionais e usuários do
Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM, no âmbito de suas competências e particularidades,
durante a pandemia do COVID-19.

 

VALOR TOTAL: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.3390.39.99.0.49-2

                                            

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir da publicação de seu extrato no órgão oficial de imprensa,
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 4º-H, da Lei nº 13.979/2020, por períodos
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.

 

DESPACHO: nos termos do artigo 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 43.817, de 14 de junho
de 2014, Resolução nº 3.720-CG, de 09 de junho de 2003, e com fulcro no artigo 4º, da Lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, bem como no artigo 3º, do Decreto Estadual do Estado de
Minas Gerais nº 113, de 12 de março de 2020, RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação do
HPM.
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Belo Horizonte, 07 de abril de 2020.

 

GIOVANNE GOMES DA SILVA, CEL PM

COMANDANTE-GERAL DA PMMG

Documento assinado eletronicamente por Giovanne Gomes da Silva, Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em 13/04/2020, às 11:30,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13244449 e o código CRC 336C53D4.

Referência: Processo nº 1250.01.0002027/2020-26 SEI nº 13244449
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

PARECER JURÍDICO No 18/2020

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

Processo SEI No 1250.01.0002027/2020-26 – Dispensa de Licitação

 

Assunto: ANÁLISE DE PROCESSO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO
DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA.

 

I – Finalidade e Abrangência do Parecer Jurídico

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

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

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

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

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

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

II – Da Análise do Processo

Trata-se de análise do processo de dispensa de licitação, fundamentada em legislação especial,
art. 4º, da Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e art. 3º, do Decreto NE nº 113, de 12 de março
de 2020, por situação de emergência em saúde pública, para contratação de serviços de
confecção de máscaras descartáveis, em atendimento de demanda da Polícia Militar de Minas
Gerais (PMMG), visando proteger os profissionais e usuários do Sistema de Saúde
PMMG/CBMMG/IPSM, no âmbito de suas competências e particularidades, durante a
pandemia do COVID-19, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no
Termo de Referência (13132673).

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

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 13149733, 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! 13149779, 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, 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! 13150022. Em
seguida, esgotaram-se rapidamente, como demonstrado em reportagens diversas, evento
SEI! 13150135, expondo os agentes públicos de saúde e segurança pública ao risco de
contaminação e expansão do número de mortos e contaminados.No Brasil, já são 9056
casos confirmados e 359 mortes confirmados em 03/04/2020, e uma previsão de
crescimento exponencial ao longo dos meses de  abril e maio 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 Polícia Militar de Minas Gerais que, com a
escassez de material e da dificuldade de entregas de equipamentos de EPIs, como as
máscara cirúrgicas descartáveis, passa por dificuldades para equipar seus agentes públicos
no âmbito de suas respectivas competências. 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! 13152642. 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! 13151970 e 13152012 outros sequer
responderam às tentativas, como nos casos dos eventos SEI! 13152184 e 13152088.  Após
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grande esforço das equipes de compras, conseguiu-se a negociação de máscaras
descartáveis pelo valor unitário R$ 3,82 em contratação voltada para agentes de saúde. No
entanto, considerando a gravidade da pandemia em tela e das previsões de pico da
infecção, continuou-se os trabalhos com vistas a evitar ao máximo o desabastecimento,
tanto das unidades de saúde como das demais áreas de risco, sobretudo na área de
segurança, uma vez que nenhuma outra empresa conseguiu estoque para atendimento à
demanda em tempo hábil.

Desta forma, a contratação em questão será realizada, sendo desconsiderados preços de
contratações similares em bancos de preços ou sítios oficiais, uma vez tratar-se situação
emergencial, nos termos da Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, em que há
constante instabilidade de preços (quando há o EPI) e escassez de produtos. Trabalhou-se
com o foco em obtenção de três orçamentos, conforme demonstrado anteriormente, porém,
tais serviços não foram encontrados no mercado, devido à sobrecarga causada pela
pandemia. Fato é que, neste momento, há a necessidade de obtenção dos itens, 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. Assim, o Estado não pode
se manter inerte e precisa garantir à sua força de trabalho os EPIs essenciais ao combate
da pandemia, apoderando-se, então, de seu papel fomentador de política de controle e
prevenção em saúde.

Informa-se que a contratação contemplará entrega de todo o quantitativo de máscaras
confeccionadas em até (sete) dias, pelo valor TOTAL de R$ 125.000,00, garantindo então
abastecimento, e proteção aos servidores da Polícia Militar de Minas Gerais. 

A justificativa da modalidade adotada foi a seguinte:

Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento SEI! 13149779:

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

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

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

Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando em
consideração a complementação realizada pela Medida Provisória nº 926 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,
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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.

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

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

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Entretanto, a Lei 8.666/93 prevê duas possibilidades de não realização do devido processo
licitatório, quais sejam dispensa e inexigibilidade de licitação. Na primeira, a licitação não é
exigível, uma vez que há inviabilidade de competição. Já no caso de dispensa, existe a
possibilidade de realização do certame, mas pelas circunstâncias e particularidades do caso, o
legislador decidiu deixar à discricionariedade do gestor a realização do processo.

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

Consoante a Lei Geral de Licitações nº 8.666/93, a licitação é dispensada nos termos do art. 24.
E, como se segue, o inciso IV se aplica à contratação nas hipóteses de emergência:

Art. 24.  É dispensável a licitação:

(...)

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

Nessa linha, a Lei Especial nº 13.979/2020, traz a previsão:
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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. (grifa-se)

Da mesma forma, o Decreto Estadual nº 113/2020 prevê:

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. (grifa-se)

O art. 26, da Lei 8.666/93, traz as comprovações imprescindíveis à instrução do processo de
dispensa de licitação:

Art. 26. (…)

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

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

II – razão da escolha do fornecedor ou executante;

III – justificativa do preço.

(…) (grifa-se)

A despeito da previsão do art. 4º-B, da Lei 13.979/2020, pelo qual “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”, faz-se, neste estudo, breve análise sobre a situação de
emergência.

Conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

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

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

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

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

Além disso, a Administração obteve somente um orçamento do objeto da dispensa, sendo que
obteve informações de empresas de não haver o item em estoque e outras nem sequer
retornaram resposta.

Em vista do art. 26, III, da Lei 8.666, é dever do Administrador justificar o preço, que tem por
finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo probidade e moralidade
ao ato, enquanto afasta abusos, especialmente em período de escassez de determinados
materiais. Por isso, deve verificar a compatibilidade dos preços praticados no mercado, referente
ao mesmo objeto, atentando para o inciso III, art. 15, da Lei 8.666/93.

Desta forma, a pesquisa de preços (13150022, 13151970, 13152012, 13152184 e 13152088) foi
realizada da forma como possível, com a solicitação de orçamento a diversas empresas, dentre
as quais apenas duas têm o material em estoque. Além dessa pesquisa, a Administração
comprovou a alta dos preços desse material, bem como a falta do mesmo no mercado, inclusive
mostrando a adoção da medida extrema de apreensão desses equipamentos em loja, pelo
Governo de outro Estado, confirmando a escassez do produto em todo o mercado nacional,
estando em falta até mesmo no mercado internacional.

Ademais, o preço ofertado pelo fornecedor escolhido foi o melhor obtido, além da concordância
em atender a todas as exigências e quantidade constantes no Termo de Referência.

Pode-se observar que o contrato social da empresa é confecção de peças do vestuário, sem
menção a qualquer fabricação de material de uso médico. No entanto, verifica-se no art. 2º da
RDC 356/2020 da ANVISA, a dispensa excepcional e temporária de Autorizac�a�o de
Funcionamento de Empresa, da notificac�a�o a� ANVISA, bem como de outras autorizac�o�es
sanita�rias, em razão da situação de emergência, da necessidade e da escassez das máscaras
cirúrgicas, com anuência da Secretaria de Estado de Saúde (Nota Técnica documento SEI nº
13221010).

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

Em observância do art. 3º da Resolução nº 3720-CG/2003, verifica-se, no processo, solicitação
(13129434) de abertura de processo de aquisição, com descrição genérica do objeto,
Declaração de Disponibilidade Orçamentária (13157010), esta última em atendimento ao art. 14
da Lei 8.666, Pedido Regular (13156953) do Ordenador de Despesas, Relatório de Detalhes do
Pedido de Compra (13218583), documentos demonstrativos da pesquisa de preços (13150022,
13150135, 13151970, 13152012, 13152184, 13152088, 13152642 e 13217071), Proposta do
Fornecedor (13217020), Contrato Social do Fornecedor (13228733 e 13217024), Certidões de
Regularidade Fiscal e Trabalhista (13217129, 13217135, 13217159, 13217230 e 13217237),
manifestação de concordância da empresa (13217278), com documento do representante
(13217244), Nota Técnica da Secretaria de Estado de Saúde (13221010), normas especiais
aplicáveis (13149449, 13149733 13149779 e 13153697), Parecer Referencial da AGE
(13154421), Termo de Referência (13132673), assinado pelos responsáveis, e Ofício (13219499)
de encaminhamento do processo do Ordenador de Despesas para a Diretoria de Saúde.

No que concerne ao Termo de Referência (13132673), constitui documento preambular do
processo, na medida em que deve definir, em um documento formal e escrito, de maneira clara,
sucinta e suficiente o objeto da contratação, trazendo as informações necessárias para o
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prosseguimento do certame.

No caso ora analisado, o Termo de Referência, embora seja documento precipuamente técnico,
cuja avaliação cabe à área técnica correspondente do órgão assistido, foi analisado e verificou-se
que contém as previsões necessárias, atendendo às prescrições legais pertinentes, considerando
a urgência da aquisição e a previsão constante no §1º, art. 4º-E, da Lei 13.979/20.

O Termo de Referência deve observar, ainda, a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº
356/2020, da ANVISA, que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para
a fabricac�a�o, importac�a�o e aquisic�a�o de dispositivos me�dicos identificados como
priorita�rios para uso em servic�os de sau�de, em virtude da emerge�ncia de sau�de pu�blica
internacional relacionada ao SARS-CoV-2. Tratando-se de norma técnica, esta Assessoria
Jurídica não tem competência para identificar o pleno atendimento das condições nela previstas.

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

Assim, analisado todo o processo, verifica-se o atendimento aos ditames legais, com aplicação
subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, considerando-se que o processo se faz por
meio eletrônico, conforme Decreto 47.222/2017.

Desta forma, considerando principalmente os princípios da moralidade, da legalidade, da
finalidade e da eficiência e atendidos os requisitos da Lei Federal nº 13.979/20, do Decreto
Estadual NE 113/2020, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes em vigor,
entende-se regular a contratação direta, por dispensa de licitação, mediante autorização da
autoridade competente.

III – Da Conclusão

Diante do exposto, atendendo ao Parágrafo Único e inciso VI, do art. 38, da Lei 8.666/1993 e
suas alterações, fica APROVADA a contratação direta, por dispensa de licitação, pelo Processo
SEI No 1250.01.0002027/2020-26, por estar em consonância com os dispositivos legais de
regência.

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

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

É o parecer. À consideração superior.

Belo Horizonte, 07 de abril de 2020.

 

 Karina de Pinho M. Lelis

OAB/MG 88.322

Assessoria Jurídica – CSC-Saúde
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Aprovado em: 06/04/2020

 

Documento assinado eletronicamente por Karina de Pinho Lelis, Assessora Jurídica,
em 07/04/2020, às 11:51, 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
13232602 e o código CRC 5E03B357.

Referência: Processo nº 1250.01.0002027/2020-26 SEI nº 13232602

Parecer Jurídico 18/2020 (13232602)         SEI 1250.01.0002027/2020-26 / pg. 8Relatório -PARECER JURÍDICO N. 18/2020 (CSC SAUDE) (13389798)         SEI 1250.01.0002027/2020-26 / pg. 190

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


Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1255302 000043/2020

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

CSC-SAUDE/DS

Concluído

Dispensa de Licitação - Casos de emergência/calamidade pública

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Objeto do processo:

Contratação de Serviço de confecção de máscaras PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
SEI:1250.01.0002027/2020-26

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 07/04/2020

Por item

Valor total homologado: R$ 125.000,00

Valor total previsto: R$ 125.000,00

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

10 302 37 2023 11251 3 3 90 39 99 49 20

Parecer Jurídico: Nº 000018/202007/04/2020

Decisão: Aprovado

Número do item: Código do item:1 000032212

Especificação do item de material ou serviço:

SERVICOS DE CONFECCAO DE ITENS EM TNT (TECIDO NAO TECIDO)

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD
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Demais informações necessárias para contratação:

Atenção:Conforme Item 2 do TR;
Informa-se que a contratação contemplará entrega de todo o quantitativo de máscaras confeccionadas
em até (sete) dias, pelo valor TOTAL de R$125.000,00, garantindo então abastecimento, e proteção aos
servidores da Polícia Militar de Minas Gerais.

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 125000,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 13/04/2020 Frequência de entrega: Diária

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1252122 000152/2020 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3999 - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA

Preço de referência: Origem:125000,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1252122 - CAF/HPM

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

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

Linha de fornecimento:

SERVICOS DE CONFECCAO DE ITENS DE COURO,PLASTICO,MADEIRA E CORRELATOS,PARA
USO DIVERSOS

Justificativa da aquisição:

Confecção de insumo para enfrentamento da pandemia de COVID-19 no SISAU

Observação:

Dispensa de licitação conforme processo SEI 1250.01.0002027/2020-26

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1252122 000168/2020

1,0000

CAF/HPM

Justificativa:

Confecção de insumo para enfrentamento da pandemia de COVID-19 no SISAU

Observação:

Dispensa de licitação conforme processo SEI 1250.01.0002027/2020-26

Propostas vencedoras:

Processo de compra / SIAD

14/04/2020   12:23

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 2 de 3

Relatório de detalhes do processo de compra 43/2020 (13389969)         SEI 1250.01.0002027/2020-26 / pg. 192



Colocação:

Fornecedor:

1

24.765.194/0001-84 - EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

Valor total: R$ 125.000,00 Valor total atualizado: R$ 125.000,00

Nº do contrato: 9245784

Fornecedores:

24.765.194/0001-84 / EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

Vigente não publicadoSituação:

Contratos:

Processo de compra / SIAD
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Rodovia Papa João Paulo II, S/N - Prédio Minas, 6º Andar, - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 

 

Contrato de prestação de serviços

Processo nº 1250.01.0002027/2020-26

  

TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº 9245784/2020,
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE MINAS GERAIS,
POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS E
A EMPRESA EAGLE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA, NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                     

A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ sob o n° 16.695.025/0001-97, por
meio do Centro de Serviços Compartilhados de Saúde, com sede na Rua Pacífico
Mascarenhas, s/ nº, Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, endereço de correio eletrônico: licitasaude@pmmg.mg.gov.br, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Chefe do Centro de Serviços Compartilhados
de Saúde, Ten Cel PM George Luiz de  Matos, portador da Carteira de Identidade RG
nº 5890624 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 EAGLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA, endereço de correio eletrônico: eagleconfeccoes@hotmail.com; inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número 24.765.194/0001-84, com
sede em Mantena/MG, neste ato representado pelo Sr. Danilo Resende Coelho, portador(a) da
Carteira de Identidade RG nº MG-11.320.172, expedida pela Secretaria de Segurança Pública
de Minas Gerais, e CPF nº 042.509.106-60, doravante denominada CONTRATADA, celebram
o presente Contrato, decorrente da Dispensa de licitação nº 1255302-43/2020, 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, no que couber, a Lei 8.666/1993, o Decreto nº
113/2020 e as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas
expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de Serviço de
confecção de máscaras descartáveis, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Este instrumento de Contrato vincula-se à Proposta Comercial e ao Termo de
Referência, independentemente de transcrição.
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1.3. Objeto da contratação:
 

CÓDIGO
SIAD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DE

AQUISIÇÃO QUANTIDADE VALOR
TOTAL

32212 SERVICOS DE CONFECÇÃO DE ITENS EM
TNT (TECIDO NÃO TECIDO) UNIDADE 01 R$

125.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1.  A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, inclusive no tocante a prazos.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1. Este contrato tem vigência de 6 (seis) meses, a partir da publicação de seu
extrato no órgão oficial de imprensa, podendo ser prorrogado nos termos do art. 4°-H, da
Lei 13.979/2020, por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. O valor total da contratação é de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil
reais).

4.2. 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.

4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da dotação
orçamentária, e daquelas que vierem a substituí-las:

1251.10.302.037.2023.0001.3390.39.99.0.49.2
5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no Termo de Referência.
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 
7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.

7.2. 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.

7.2.1. O direito a que se refere o item 7.2 deverá ser efetivamente exercido
mediante pedido formal da contratada até 180 dias após o atingimento do lapso de
12 meses a que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do direito ao
seu exercício.
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7.2.2. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.

7.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial
descrito no item 7.2.

7.2.4. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no Termo
Aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o
encerramento do vínculo contratual.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo
de Referência.

 

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada na forma estabelecida no
Termo de Referência.
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
10.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA
e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no Termo de Referência.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E
DA CONTRATADA

11.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
12.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.

12.2. 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:

12.2.1. “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;

12.2.2. “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;

12.2.3. “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
não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

12.2.4. “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;

12.2.5. “prática obstrutiva” significa:

12.2.5.1. 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
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12.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

12.3. 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.

12.4. 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.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ANTINEPOTISMO
13.1. É vedada a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no
órgão Contratante.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1. 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.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3. Indenizações e multas.

15.5. 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.

15.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

15.7. 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.
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES
16.1. 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.

16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
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os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1. 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.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
18.1. 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.
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. 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, as partes firmam este contrato eletronicamente, para os devidos
efeitos legais.

 

 

Ten Cel. PM. George Luiz de Matos
Chefe do CSC/Saúde

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
 
 
 

Danilo Resende Coelho
Representante Legal

Eagle Ind. E Com. de Confecções Ltda
 
 

Karina de Pinho M. Lelis
OAB/MG 88.322

Assessoria Jurídica – CSC-Saúde

 

Documento assinado eletronicamente por DANILO RESENDE COELHO, Usuário
Externo, em 14/04/2020, às 13:14, 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 George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 14/04/2020, às 13:40, 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 Karina de Pinho Lelis, Assessora Jurídica,
em 14/04/2020, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13340126 e o código CRC 4F7C6C63.
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Referência: Processo nº 1250.01.0002027/2020-26 SEI nº 13340126
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

SEÇÃO DE LICITAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS SAÚDE/DS

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

            

O Tenente Coronel PM Alex Louzada de Souza, Diretor Geral do HPM, no uso de
suas atribuições conferidas pelo art. 94 do R-AFCA, aprovado pela Resolução n° 3.316 de 06
de setembro de 1996, combinado com o art. 67 da Lei Federal n° 8666/93, RESOLVE designar
a partir de 15 de abril de 2020, como gestor, fiscal e substitutos do contrato n° 009245784/2020
que versa sobre a contratação de SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS
DESCARTÁVEIS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Contrato, Termo
de Referência e Proposta Comercial do Processo de Dispensa de Licitação n° 1255302-
00043/2020, os militares abaixo relacionados:

 

a) No encargo de Gestor do Contrato, o n° 081.994-6, Major PM Márcio Antônio Gonçalves.

b) No encargo de Fiscal Setorial do Contrato, o n° 124.208-0, Major PM Fernanda Abreu
Fernandes.

 

Fica definido que o Chefe da Farmácia Satélite de OPME do HPM assumirá
automaticamente a função de Gestor do Contrato em caso de férias, ausência ou outros
impedimentos legais do Gestor Titular.

Fica definido que o nº 143.212-9, 1° Ten PM QOS Daniela Santos Angonesi
Mendes, assumirá automaticamente a função de Fiscal do Contrato em caso do titular assumir a
função de Gestor do Contrato, e em caso de férias, ausência ou outros impedimentos legais do
Fiscal Titular.

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 
 

Belo Horizonte, 14 de abril de 2020.
   
 
 

ALEX LOUZADA DE SOUZA, TEN CEL PM
DIRETOR GERAL - HPM

 

Documento assinado eletronicamente por Alex Louzada de Souza, Tenente Coronel,
em 14/04/2020, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13349809 e o código CRC BA556D33.
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo terça-feira, 14 de abril de 2020 – 21 
TErMo ADITIvo

PMMG – 2ª RPM x Prefeitura de Contagem/MG. Primeiro 
Termo Aditivo ao Termo de Cessão de Uso nº 01/2019; Objeto: 
área institucional n . 04 formada pelo lote n . 15, da quadra n . 03, 
do Distrito Industrial da Ressaca em Contagem/MG. Vigência: 
08/04/2020 a 08/04/2040.

1 cm -10 1344400 - 1

ExTrATo DE ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
PMMG-DS CSC-SAUDE/HPM. ATO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO nº 1255302-43/2020.PROCESSO SEI: 
1250.01.0002027/2020-26 . OBJETO: Contratação de Serviço de 
confecção de máscaras descartáveis, em atendimento de demanda 
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais . Empresa: EAGLE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.CNPJ 
nº 24.765.194/0001-84. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir da 
publicação . valor total: r$ 125 .000,00 (cento e vinte cinco mil 
reais)

2 cm -13 1344769 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

PrIMEIro TErMo ADITIvo Ao 
CONTRATO Nº 9211532/2019

que entre si celebram o IPSM e a empresa Medical Save Loca-
ção de Ambulâncias Ltda; Do objeto: prorrogar a vigência por 
mais 12 (doze) meses e reajustar os valores do Contrato de nº 
9211532/2019 de prestação de serviços de transporte terrestre 
para remoção de pacientes, na cidade de Belo Horizonte e região 
Metropolitana.; Do Preço: O valor global / total estimado desta 
contratação passa de r$ 867 .000,00, para r$ 901 .722,76, para 
os próximos doze meses; Da Dotação orçamentária: 2121 10 
302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1; Da vigência: o Con-
trato Original, ora aditado, fica prorrogado pelo prazo de mais 12 
meses, iniciando-se em 12/04/2020, com previsão de término em 
11/04/2021. Das Demais Cláusulas: Permanecem mantidas, ratifi-
cadas, inalteradas e em plena vigência todas as demais Cláusulas 
e condições do Contrato original e Termo de Apostilamento, não 
sendo alteradas pelo presente Instrumento .; Foro: Belo Horizonte; 
Data: 08/04/2020; Signatários: Fabiano Villas Boas, Cel PM QOR 
Diretor de Saúde do IPSM, por contratante; Ana Luísa Martins 
Prado Magalhães, por contratada .

4 cm -13 1344491 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo - PrEGÃo 
ELETRÔNICO Nº 01/2020-DAI

Processo de Compra nº 2121003 000001/2020. A Autoridade 
Competente do IPSM torna público que estará recebendo pro-
postas para contratação de empresa especializada em serviços de 
limpeza e desinfecção de caixas d’água, conforme especificações 
técnicas discriminadas no Termo de referência - Anexo I do Edi-
tal do Pregão Eletrônico supracitado . A Sessão Pública deste Pre-
gão Eletrônico ocorrerá às 09h30min do dia 05 de maio de 2020, 
no Portal de Compras do Estado: www .compras .mg .gov .br . As 
propostas comerciais deverão ser encaminhadas eletronicamente 
pelo sítio supramencionado na opção “ForNECEDor”, até 
05/05/2020, desde que previamente à abertura da Sessão Pública 
do Certame . A íntegra do Edital encontra-se disponível em www .
compras.mg.gov.br, aba: Pregão/Consulta a pregões, inserindo 
número do processo de compra, ano do processo de compra e 
Órgão ou entidade - 2120-Inst .Prev .Dos Serv . Militares Do Estado 
M . Gerais . Demais informações podem ser obtidas por meio do 
e-mail: cpl@ipsm .mg .gov .br .

Belo Horizonte, 13 de abril de 2020 .
(a) Cláudio roberto de Souza, Cel . BM Qor 

Diretor de Previdência do IPSM
5 cm -13 1344794 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo, 
GESTÃo DE FINANÇAS

ExTrAToS DE CoNTrAToS
ExTrATo Do I TErMo ADITIvo Ao 

CONTRATO Nº 9216810/2019
PROCESSO DE COMPRA: 1510022 000015/2019

PROCESSO Nº 1510.01.0035060/2019-90
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica Sapra Landauer Ser-
viço de Assessoria e Proteção Radiológica S/C LTDA. Do Objeto: 
prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, com início 
em 11/06/2020 e término em 10/06/2021. Valor total R$ 1.782,00 
(um mil setecentos e oitenta e dois reais) . Dotação orçamentá-
ria: 1511.06.181.007.2004.0001.3.3.90.39.99.0.10.1 Foro: B.Hte/
MG. Assinatura: 06/04/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva 
(P/Contratante) e Fabio José Coutinho (P/ Contratada).

ExTrATo Do TErMo ADITIvo Ao 
CONTRATO Nº 780/2013

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1511189 000409/2013
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 1510.01.0059566/2018-68

Partes: EMG/Polícia Civil e as Pessoas Físicas José Magnani 
Machado e Luzia Murari Tocafundo Machado . Do objeto: Pror-
rogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com 
reajuste . valor total r$ 120 .333,72 (cento e vinte mil trezentos e 
trinta e três reais e setenta e dois centavos). Vigência: 01/09/2019 
a 31/08/2020. Dotação Orçamentária: 1511.06.181.005.4025.000
1.3.3.90.39.20.0.10.1. Foro: B. Hte/MG. Assinatura: 08/04/2020. 
Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Contratante) e P/p Marco 
Aurélio Lopes Boson(P/ Contratada).

ExTrATo Do TErMo ADITIvo Ao 
CONTRATO Nº 002/2016 (9054174)

PROCESSO DE COMPRAS Nº 28/2016
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica NOVA ANALÍ-
TICA IMPorTAÇÃo E ExPorTAÇÃo LTDA . Do objeto: 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
equipamento cromatógrafo gasoso da marca Thermo e amostra-
dor da marca Thermo, instalados no Instituto Médico Legal . valor 
total r$ 111 .487,22 (cento e onze mil quatrocentos e oitenta e sete 
reais e vinte e dois centavos). Vigência: 11/04/2020 a 10/04/2021. 
Dotação orçamentária: 1511 .06 .181 .005 .4022 .0001 .3 .3 .90 .39 .21 .
0.10.1 Foro: B.Hte/MG. Assinatura: 08/04/2020. Signatários: Fer-
nando Dias da Silva (P/Contratante) e Jeferson Almeida de Araujo 
(P/ Contratada).

ExTrATo Do vI TErMo ADITIvo Ao 
CONTRATO Nº 9216929/2019

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1511189 000046/2019
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 1510.01.0047203/2019-89

Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica PETROBRÁS DIS-
TRIBUIDORA S/A. Do objeto: reequilíbrio econômico-finan-
ceiro dos itens constantes no Lote 1 da Ata de registro de preços 
n°78/2019. Dotação Orçamentária: 1511.06.181.005.4025.0001.3
.3.90.30.26.0.10.1 Foro: B.Hte/MG. Assinatura:06/04/2020. Sig-
natários: Fernando Dias da Silva (P/Contratante) e Glaucius de 
Lucca Braga (P/ Contratada).

CONVÊNIO N.º 27/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e Lael Varella Educação e Cultura 
Ltda (Faminas – Faculdade de Minas – BH (Conveniada) . objeto: 
Concessão de Estágio obrigatório a estudantes selecionados que 
estejam regularmente matriculados e efetivamente frequentando 
os cursos oferecidos pela Conveniada . vigência: 60 (sessenta) 
meses, contados da data de assinatura. Do Foro: Belo Horizonte/
MG. Assinatura: 07/04/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva 
(P/PCMG) e José dos Santos de Paula e Fabiana Lotti Pinto de 
Paiva (P/ Inst. Ens.).

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 26/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e a Câmara Municipal de Carmo do 
Cajuru/MG. Objeto: Estabelecimento de base de cooperação entre 
a Polícia Civil e o Município . Duração: 08 (oito) meses, contados 
a partir de 01/05/2020 a 31/12/2020. Valores: Estima-se a despesa 
global por parte da Câmara em r$ 7 .041,36 (sete mil e quarenta 
e um reais e trinta e seis centavos) . Dotações orçamentárias: 01
.031.0102.3.3.90.36.00.00.00.00. Do Foro: Belo Horizonte/MG. 
Assinatura: 08/04/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/
PCMG) e Edesio Eustaquio Avelar (P/Câm.).

CONVÊNIO N.º 22/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e a Fundação Educacional de Vargi-
nha, entidade mantenedora da Faculdade de Direito de varginha 
(Fadiva)(Conveniada) . objeto: Concessão de Estágio obrigatório 
a estudantes selecionados que estejam regularmente matriculados 
e efetivamente frequentando os cursos oferecidos pela Conve-
niada . vigência: 60 (sessenta) meses, contados da data de assi-
natura. Do Foro: Belo Horizonte/MG. Assinatura: 07/04/2020. 
Signatários: Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Júnia Bemfica 
Guimarães Cornelio(P/ Inst. Ens.).

ExTrATo Do vII TErMo ADITIvo 
AO CONTRATO Nº 965/2012

Partes: EMG/Polícia Civil e Erlande Rodrigues Diniz. Do Objeto: 
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato do nº 418/2005 por 
mais 12 (doze) meses . valor anual total r$ 72 .337,80 (setenta e 
dois mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) . vigên-
cia: 14/03/2020 a 13/03/2021. Dotação Orçamentária: 1511.06.1
81.005.4025.0001.3.3.90.36.11.0.10.1. Foro: B.Hte/MG. Assina-
tura: 08/04/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Locatá-
ria) e Erlande rodrigues Diniz (Locador) .

rETIFICAÇÃo:
Onde sê Lê: Extrato do VIII Termo Aditivo ao Contrato nº 669/11 
Leia-se: Extrato do VIII Termo Aditivo ao Contrato nº 662/2011
onde sê Lê: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato do 
nº 669/11
Leia-se: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato do nº 
662/11

22 cm -13 1344808 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS
CSM - AvISo DE LICITAÇÃo - PrEGÃo 

ELETRÔNICO Nº 140126900028/2020. 
o ordenador de Despesas do CSM torna público que estará 
recebendo propostas para aquisição de PNEuS PArA 
vIATurAS,visando suprir as necessidades do CBMMG, con-
forme especificações detalhadas no Anexo I, do Edital. A Ses-
são Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 09h00min do dia 
29/04/2020, no Portal de Compras do Estado. A íntegra do edital e 
outras informações poderão ser obtidas na Seção de Licitação do 
CSM, à Rua Vinte e Seis, nº 12, Bairro Tropical, Contagem/MG, 
através dos telefones (31) 3198-5708 ou (31) 3198-5728 e o edi-
tal no site: www .compras .mg .gov .br . Contagem, 13abr20 – Paulo 
Giovani Parreira – Ten-Cel BM .

5ª CIA IND – RESUMO DO3º TERMO 
ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 6225/2018.

Partes: CBMMG e o Município Sete Lagoas .objeto:prorrogação 
doprazo de vigência estipulado na Décima Segunda Cláusula do 
Convênio original, aditando a vigência do convênio até a data de 
29/06/2020.Belo Horizonte 26 de março de 2020. Edgard Estevo 
da Silva, Coronel BMCmt-Geral e Duílio de Castro Faria . Prefeito 
Municipal de Sete Lagoas .

6º CoB-ExTrATo Do TErMo DE ENCErrAMENTo 
DO CONTRATO Nº 9051246/2016 DE SERVIÇO

Firmado entre o Estado de Minas Gerais por meio do(a) CBMMG 
e o(s) fornecedor(es) 25.938.895/0001-30 - Ronaldo Auto Pecas 
Ltda - EPP, Processo nº 1401363 000028/2015, Pregão eletrônico. 
objeto: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em veí-
culos Pesados. Encerramento do contrato a partir de 28/01/2020.

6º CoB-ExTrATo Do TErMo DE 
ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 9222896/2019 

DE SErvIÇo E ForNECIMENTo
Firmado entre o ESTADo DE MINAS GErAIS por meio 
do(a) CBMMG e o(s) fornecedor(es) 86.888.013/0001-64 - R 
r MANuTENCoES E INSTALACoES EIrELI, Processo nº 
1402007 000021/2019, Pregão eletrônico. Objeto: serviço de 
substituição e Instalação, com fornecimento de bomba e filtro de 
combustível para abastecimento de diesel s10 e gasolina comum 
na unidade do 9 BBM varginha MG . Encerramento do contrato a 
partir de 31/12/2019.

9 cm -13 1344818 - 1

FuNDAÇÃo cLóviS SALGADo - FcS
ExTrATo DE TErMo ADITIvo

1º Termo Aditivo de Autorização de uso - Contrato de nº . 
315/2019. Entre a Fundação Clóvis Salgado/FCS e Associação 
Cultural Lua Nova; objeto: Cancelamento dos dias de apresen-
tações: 18,19 e 20 de março, 29 e 30 de abril, 01,27 e 28 de maio 
de 2020 e alteração do valor do contrato, de r$ 89 .600,00, para: 
R$ 53.760,00; Signatários: Eliane Denise Parreiras Oliveira/FCS 
e André ribeiro de Salles Coelho .

2 cm -13 1344574 - 1

iNStituto DE EStADuAL Do 
PAtrimÔNio HiStórico E ArtÍStico 

DE miNAS GErAiS - iEPHA
ExTrATo DE CoNTrATo

Contrato nº 9245704 /2020. IEPHA/MG e PEDRO CARVALHO 
MOREIRA ME. Objeto: Produção de documentários etnográficos 
sobre dois bens culturais protegidos e de interesse de proteção 
localizados na região do vale do Jequitinhonha, a saber:Sistema 
Agrícola Tradicional dos Apanhadores de Flores Sempre-vivase-
Artesanato em barro . Prazo de vigência: 13 (treze) meses . valor: 
r$79 .500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais) . Belo Hori-
zonte, 08/04/2020. Signatários: Michele Abreu Arroyo e Pedro 
Carvalho Moreira

2 cm -08 1344265 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
APQ-00832-15 ; 20/05/2020 ; 19/11/2020 ; Prorrogação ; APQ-
03548-16 ; 10/06/2020 ; 09/02/2021 ; Prorrogação ;

1 cm -13 1344785 - 1

ExTrATo Do QuArTo TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.225/2016. 

Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais – FAPEMIG . Contratada: Centro de Integração Empresa 
Escola de Minas Gerais – CIEE/MG. Objeto: Recomposição do 
Contrato de Prestação de Serviços nº 2.225/2016 em faceda alte-
ração do valor das bolsas de estágio, em decorrência daalteração 
da Lei Estadual nº 12.079, de 12/01/1996, por meio da Lei Esta-
dual nº 23.390, de 22/08/2019. Data de assinatura: 09/04/2020. 
valor global estimado: r$ 83 .099,16(oitenta e três mil noventa 
e nove reais e dezesseis centavos) . Dotação orçamentária: 207
1 .19 .122 .705 .2500 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .10 .1 . Signatários: Thiago 
Bernardo Borges - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da 
FAPEMIG, Antônio Carlos Dias Athayde – representante legal 
da Contratada .

3 cm -09 1344392 - 1

BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

DISPENSA DE LICITAÇÃo
Contratante: BANCo DE DESENvoLvIMENTo DE MINAS 
GERAIS S.A – BDMG. Contrato: 5085/2020. Objeto: Prestação 
de serviços de Biometria Facial (face match), consulta de infor-
mações pessoais (background check) e suporte técnico . Contra-
tada: NExTCoDE TrATAMENTo DE DADoS LTDA . CNPJ: 
28.744.164/0001-42. Valor: R$23.870,40. Dotação Orçamentária: 
2293000057 Softwares - Arquitetura de TI e 8173900043 – outros 
Serviços – Sistemas . Prazo: 12 meses após a integração das API’s, 
que deverá ocorrer em até 60 dias após a assinatura do contrato . 
Data de assinatura: 08/04/2020. Fundamento legal: Artigo 29, II 
da Lei Federal nº 13.303/2016. Aprovação em 31/03/2020.

ADITIvo A CoNTrATo
1º Aditivo ao CT 4975/2019. Contratada: TELEALPHA COMER-
CIAL LTDA. I. Aumentar, a partir de 13/04/2020, o número de 
canais de urA previsto no item 2 .2 .2 .1 .5, alterando seu quantita-
tivo de 08 para 10; II . Acrescer, em razão do aumento, r$5 .990,13 
ao valor do contrato; III . Estimar o valor global da contratação em 
R$1.425.522,88. Data de assinatura: 09/04/2020.

5 cm -09 1344390 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

AvISoS DE LICITAÇÃo
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 40/2020. 

Critério de Julgamento: Menor Preço . Processo Interno n° 
115/2020. Base Legal: Lei n° 13.303/2016. Objeto: Contratação 
de empresa especializada no fornecimento sob demanda, de mate-
riais de escritório, gráficos e suprimentos de informática a fim de 
atender às necessidades da CoDEMGE e de sua subsidiária . Data 
da sessão pública: 29/04/2020, às 09:00 horas, no site www.com-
pras .mg .gov .br . Edital na íntegra disponível em: www .compras .
mg .gov .br; www .codemge .com .br; ou na sede da CoDEMGE, 
à Rua Manaus, 467, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, de 
segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e de 14 as 17 horas .

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020. 
Critério de Julgamento: menor preço por lote . Base Legal: Lei n° 
13.303/2016. Objeto: Fornecimento de ferramentas. Data e hora 
para recebimento das propostas: das 10h00 do dia 15/04/2020 até 
as 09h00 min do dia 28/04/2020. Edital na íntegra disponível no 
site www .licitacoes-e .com .br, Licitação nº 811106 .

ExTrATo DE CoNTrATo
ExTrATo Do 1º TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo 

Nº 10834. PROCESSO INTERNO N° 218/19. 
Contratado: Proseg Eletrificação Ltda, CNPJ n° 01.600.15/0001-21. 
objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e execução por mais 
4 meses. Base Legal: art. 71 da Lei 13.303/16. Data da Assina-
tura: 17/03/2020.

6 cm -13 1344840 - 1

comPANHiA ENErGÉticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

CoMPANHIA ENErGÉTICA DE MINAS GErAIS – CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS 
DE MATErIAL E SErvIÇoS

ExTrATo DE ADITIvo
AG/UT – Central Eólica Praias de Parajuru S.A. e Central Eólica 
volta do rio S .A . x Windcraft Engenharia Eireli . objeto: Pror-
rogação do prazo de vigência por mais 6 meses aos contratos 
4570017778/851 e 4570017779/853. Prazo de 39 meses e 24 dias 
para 45 meses e 24 dias. Data: 01/04/2020

ExTrATo DE CoNTrATo
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA - EO/EG - 4570018276/805, 
4570018277/806 e 4570018279/807. Processo: SL/MS 500-
A13975. Fundamento: Art. 29, inciso VI da Lei 13.303/2016, 
para a contratação direta da Progeo Engenharia Ltda . para Servi-
ços de Investigação Geológico Geotécnicas e Ensaios Associados 
nas PCH’s Neblina, Coronel Domiciano, Paciência, Gafanhoto e 
Marmelos . Prazo: 7 meses e 25 dias . valor: r$430 .800,00 . rati-
ficada em: 03/04/2020.
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras.
cemig .com .br

4 cm -13 1344645 - 1

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ: 06.981.180/0001-16
SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS 

DE MATErIAL E SErvIÇoS
AvISo DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO SL/MS 530-H13999. Objeto: Serviços 
de cobrança administrativa dos débitos de faturas de consumo . 
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras.
cemig .com .br

ExTrATo DE CoNTrATo
EA/EO - 4680005984. Partes: Cemig Distribuição S.A. x Solu-
ções em Engenharia, Montagens e Construções Ltda . Funda-
mento: Pregão Eletrônico - SL/MS 530-H13877. Objeto: serviços 
relacionados à construção, montagem e demais atividades corre-
lacionadas das Linhas de Distribuição . Prazo: 24 meses . valor: 
R$7.888.651,51. Ass.: 30/03/2020. Processo Licitatório homolo-
gado em: 27/03/2020.
SC/IS – 5002001061/530. Partes: Cemig D x Superenge Serviços 
e Construção Ltda . Fundamento: 530-H13724-contratos decor-
rentes das Atas de Registro de Preço 4650000394/530. Objeto 

serviços de engenharia especializada para execução (de instala-
ção de rede laminada, seccionamento e aterramento de cerca na 
Subestação da CEMIG em Congonhas/MG.Prazo:180 dias. Valor: 
R$134.112,34 Ass.: 13/04/2020.
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras.
cemig .com .br

ExTrATo DE ADITIvo
SC/IS – Cemig Distribuição S.A x Brasil Pericias e Engenharia 
Ltda. Objeto: Acréscimo de serviços ao contrato 4570017882/530. 
Valor de 79.575,00 para R$96.825,00. Data: 31/03/2020
DPR/PD - Cemig Distribuição S.A X José Maria Valadão Borges. 
objeto: renúncia ao reajuste de 2020 ao Contrato 5002001017 . 
Data 13/04/2020.

6 cm -13 1344638 - 1

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ: 06.981.180/0001-16
SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS 

DE MATErIAL E SErvIÇoS
AvISo DE EDITAL

Pregão Eletrônico SL/MS 500-G13987. Objeto: OUTSOURCING 
DE SuPrIMENTo DE EPI’s E EPC’s vIA WEB – SEGWEB .
Pregão Eletrônico SL/MS 530-G13997 Objeto: Central 
Telefônica .
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras.
cemig .com .br

2 cm -13 1344639 - 1

CEMIG GErAÇÃo E TrANSMISSÃo S .A .
CNPJ 06.981.176/0001-58

SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS 
DE MATErIAL E SErvIÇoS

AvISo DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO SL/MS 510-H13998. Objeto: Trans-
porte de autotransformador de potência de Barbacena-MG para 
Montes Claros-MG . Edital e demais informações disponíveis no 
site http://compras.cemig.com.br

ExTrATo DE CoNTrATo
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - DPR/PD- 
4570018281/510. Processo: SL/MS 510-E13995. Fundamento: 
Art. Art. 30, inciso II, “c”, da Lei nº 13.303/2016, para a con-
tratação direta da Heidrick & Struggles recrutamento & Consul-
tivo Ltda . para serviços de recrutamento e seleção de candidatos 
para a posição de conselheiros nas empresas do Grupo CEMIG . 
Prazo:52 dias. Valor: R$ 420.000,00. Ratificada em 08/04/2020.
GF/RP–5002001059/510. Partes: Cemig GT x Pottencial Segu-
radora S .A . Fundamento: 530-H13189 -contrato decorrente da 
Ata de Registro de Preço 4650000336/510. Objeto: serviços de 
seguro garantia judicial . Prazo: 24 meses . valor: r$4 .407,67 . 
Ass.: 06/04/2020.
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras.
cemig .com .br

5 cm -13 1344640 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENTo DE MINAS GErAIS
AvISoS DE LICITAÇÃo

LICITAÇÃo Nº CPLI .1120200019
objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das 
obras e serviços de ligações prediais de água e esgoto, bem como 
de manutenção de redes com diâmetros menores que DN 200 para 
água e DN 300 para esgoto, na cidade de Varginha / MG. Dia: 
08/05/2020 às 08:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - 
Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. Mais informações e 
o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através 
de download no endereço: www .copasa .com .br (link: licitações e 
contratos/licitações, pesquisar pelo número da licitação), a partir 
do dia 14/04/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2020/0047 - PES.
objeto: Serviços de renovação do Suporte da unidade de Arma-
zenamento Storage . Dia da Licitação: 30 de abril de 2020 às 
09:00 horas . Edital e demais informações disponíveis a partir do 
dia 15/04/2020 no site: www.copasa.com.br (link: Licitações e 
Contratos/Licitação).

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2020/0077 - PES.
objeto: Serviços de Manutenção em Conjunto Motobomba - 
Ebara . Dia da Licitação: 30 de abril de 2020 às 14:15 horas . Edi-
tal e demais informações disponíveis a partir do dia 15/04/2020 
no site: www.copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/
Licitação) .

A DIrETorIA

CoMuNICADo
A empresa Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 
COPASA MG, CNPJ n° 17.281.106/0001-03, por determinação 
da Secretaria de Meio Ambiente de Extrema, torna público que foi 
concedida, através do Processo nº027/2018/002/2018, Licençade 
operação Corretiva para a atividade de Estação de Tratamento de 
Esgotos – ETE Principal, localizada na margem esquerda do rio 
Jaguari, rodovia Fernão Dias, km 947, Bairro dos Pires, no muni-
cípio de Extrema/MG.

A DIrETorIA

CoMuNICADo
A empresa Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 
COPASA MG, CNPJ n° 17.281.106/0001-03, por determinação 
da Secretaria de Meio Ambiente de Extrema, torna público que foi 
concedida, através do Processo nº031/2017/002/2018, Licençade 
operação Corretiva para a atividade de Estação de Tratamento de 
Esgotos – ETE Mantiqueira, localizada na Rua Loreto Nunes, s/n, 
Bairro Mantiqueira, no município de Extrema/MG.

A DIrETorIA
11 cm -13 1344708 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL

ExTrATo Do CoNv . DE CooPErAÇÃo 
TÉCNICA Nº 02/2020

PROCESSO SEI Nº 2150.01.0000027/2018-49
Partes: EMG/SEDESE e Fundação Helena Antipoff - FHA. 
objeto: Cessão da servidora Elisângela Aparecida Martins 
Machado, Cargo de Analista de Gestão e Políticas Públicas em 
Desenvolvimento – ANGPD I/A MASP 1367455-1, pertencente 
ao quadro da CEDENTE para prestação de serviços mediante 
requisição do CESSIONÁRIO. Vigência: de 01/01/2020 até 
31/12/2020.

2 cm -13 1344472 - 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 3202004132325460121.
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 20 – quarta-feira, 15 de abril de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1

universidade Estadual de montes claros - uNimoNtES
reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

ATO Nº 053 – DDRH/2020 - O Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Universidade Estadual de Montes Claros - UNI-
MONTES, IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do art. 112 do ADCT da CE/1989 aos servidores:

Masp Servidor Cargo Adm . N° Quinq . A partir de
1045611-9 Alfredo Maurício Batista de Paula PES 01 4° (M) 08/03/2020
0850225-4 Carlos rogério Ladislau PES 02 4° (M) 01/03/2020
1045748-9 Cássio André de Souza vieira PES 01 5° (M) 06/03/2020
0665278-8 Cláudia Aparecida rodrigues Andrade TuNIv 02 5° (A) 02/03/2020
1046744-7 Cosme Moreira de Figueiredo TuNIv 01 5° (A) 05/03/2020
1045897-4 Efigênia Gonçalves Oliveira Santos AuNIv 01 9° sendo o 7º (A) 04/03/2020
1045631-7 Fábio Augusto ramos AuNIv 01 4° (A) 28/03/2020
1046782-7 Isael Soares de Queiroz TuNIv 01 5° (A) 03/03/2020
1045754-7 João Luiz de Almeida ANu 02 5° (A) 25/03/2020
1045700-0 Lucimar Fátima Lopes TuS 01 5° (A) 10/03/2020
1045692-9 Madalena de Fátima Ferreira TuS 01 5° (A) 02/03/2020
1046208-3 Maria da Glória ruas TuS 01 5° (A) 10/03/2020
1046968-2 Maria do Carmo Tolentino Figueiredo Guimarães Santos PES 01 5° (M) 28/03/2020
1045856-0 Maria do Perpétuo Socorro rocha Mota TuS 01 5° (A) 07/03/2020
1047090-4 Maria Domingas de Jesus ramos TuS 01 5° (A) 02/03/2020
1046884-1 Maria Ely Durães de Souza AuNIv 01 5° (A) 21/03/2020
0914420-5 Maria Ivanilde Pereira PES 03 5° sendo o 3° (M) 27/03/2020
0985245-0 Maria Jacy Maia velloso PES 02 3° (M) 02/03/2020
1045704-2 Marinalva da Conceição Sacerdote de Souza TuS 01 6° (A) 12/03/2020
1046800-7 Narciso da Hora Lisboa PES 01 4° (M) 19/03/2020
0952080-0 Narciso Ferreira dos Santos Neto PES 03 3° (M) 09/03/2020
1045899-0 raquel de Cássia Pereira veloso AuNIv 01 5° (A) 28/03/2020
1046151-5 rita de Cássia Pereira Costa vieira TuS 01 5° (A) 01/03/2020
1045854-5 rita Leci de Abreu TuS 01 6° (A) 11/03/2020
1045983-2 roberto Coelho Ferreira TuS 01 5° (A) 12/03/2020
1056078-7 roberto rodney Ferreira Júnior AuS 01 3° (A) 24/03/2020
1046081-4 roney versiani Sindeaux PES 01 5° (M) 11/03/2020
1046424-6 Sandra raquel Pereira TuS 01 8° (A) 05/03/2020
1043633-5 Sônia Durães Lima Souza Silva TuS 01 5° (A) 15/03/2020
1046360-2 vanusa Maria Gonçalves da Silva TuNIv 01 5° (A) 03/03/2020

ATO Nº 054 - DDRH/2020 - O Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Universidade Estadual de Montes Claros - UNI-
MONTES, IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 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 da CR/1988, às servidoras:

Masp Servidor Cargo Adm . A partir de
1045704-2 Marinalva da Conceição Sacerdote de Souza TuS 01 12/03/2020
1045854-5 rita Leci de Abreu TuS 01 11/03/2020

ATO Nº 055 – DDRH/2020 - O Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Universidade Estadual de Montes Claros - UNI-
MONTES, IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À DOCÊNCIA DE 5 %, nos temos da Lei nº. 
8.517 de 09/01/1984, da Lei nº. 9.831 de 04/7/1989 e da Lei nº. 9.957 de 18/10/1989 aos professores:

Masp Servidor Adm . N° Biênio A partir de
1046849-4 Belmiro rodrigues da Silva Júnior 01 10° 24/03/2020
1054546-5 Gisele Polete Mizobutsi 03 9° 30/03/2020
1054545-7 Luiz Henrique Arimura Figueiredo 01 9° 30/03/2020

ATO Nº 056 – DDRH/2020 - O Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Universidade Estadual de Montes Claros - UNI-
MONTES, IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, CONCEDE 03 MESES DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos temos do § 4º do art. 31, da CE/1989, a 
serem usufruídas oportunamente, aos servidores:

Masp Servidor Cargo Adm . ref . ao Quinq . A partir de

1054509-3 Alex Sander Freitas PES 03
1° 16/02/2017
2° 16/02/2017
3° 15/04/2018

1045611-9 Alfredo Maurício Batista de Paula PES 01 4° 08/03/2020
1046590-4 André Pires Antunes PES 01 7° 10/03/2020
0850225-4 Carlos rogério Ladislau PES 02 4° 01/03/2020
1045748-9 Cássio André de Souza vieira PES 01 5° 06/03/2020

1067089-1 Christine Martins de Matos PES 03
1° 16/02/2017
2° 16/02/2017
3° 12/04/2019

0665278-8 Cláudia Aparecida rodrigues Andrade TuNIv 02 5° 02/03/2020
1046744-7 Cosme Moreira de Figueiredo TuNIv 01 5° 05/03/2020
1045631-7 Fábio Augusto ramos AuNIv 01 4° 28/03/2020
1046782-7 Isael Soares de Queiroz TuNIv 01 5° 03/03/2020
1045754-7 João Luiz de Almeida ANu 02 5° 25/03/2020
1045700-0 Lucimar Fátima Lopes TuS 01 5° 30/03/2020
1046432-9 Luiz ribeiro dos Santos ANu 01 6° 16/03/2020
0272638-8 Luzimara Silveira Braz Machado PES 03 7° 01/03/2020
1045692-9 Madalena de Fátima Ferreira TuS 01 5° 02/03/2020

1046523-5 Magda Martins Macedo PES 03
1° 16/02/2017
2° 16/02/2017
3° 16/02/2017

0373256-7 Marcos Fábio Martins de oliveira PES 02 6° 25/03/2020
1046208-3 Maria da Glória ruas TuS 01 5° 10/03/2020
1046155-6 Maria do Carmo Peixoto AuNIv 01 5° 21/03/2020
1046968-2 Maria do Carmo Tolentino Figueiredo Guimarães Santos PES 01 5° 28/03/2020
1045856-0 Maria do Perpétuo Socorro rocha Mota TuS 01 5° 07/03/2020
1047090-4 Maria Domingas de Jesus ramos TuS 01 5° 02/03/2020
1046884-1 Maria Ely Durães de Souza AuNIv 01 5° 21/03/2020
0914420-5 Maria Ivanilde Pereira PES 03 5° 27/03/2020
0985245-0 Maria Jacy Maia velloso PES 02 3° 02/03/2020
1046112-7 Maria Terezinha Dourado Santos TuS 01 5° 04/03/2020
1046025-1 Marina de Fátima Brandão Carneiro PES 01 7° 01/03/2020
1045704-2 Marinalva da Conceição Sacerdote de Souza TuS 01 6° 12/03/2020
1045742-2 Marlene Alves da Silva TuS 01 5° 06/03/2020
1046800-7 Narciso da Hora Lisboa PES 01 4° 19/03/2020
0952080-0 Narciso Ferreira dos Santos Neto PES 03 3° 09/03/2020
1045899-0 raquel de Cássia Pereira veloso AuNIv 01 5° 28/03/2020
1046151-5 rita de Cássia Pereira Costa vieira TuS 01 5° 01/03/2020
1045854-5 rita Leci de Abreu TuS 01 6° 11/03/2020
1045983-2 roberto Coelho Ferreira TuS 01 5° 12/03/2020
1056078-7 roberto rodney Ferreira Júnior AuS 01 3° 24/03/2020
1046081-4 roney versiani Sindeaux PES 01 5° 11/03/2020

1051679-7 rosângela ramos veloso Silva PES 05
1° 16/02/2017
2° 16/02/2017
3° 12/10/2018

1045719-0 Simone Guimarães Teixeira Souto PES 04
1° 16/02/2017
2° 16/02/2017
3° 20/03/2017

1046360-2 vanusa Maria Gonçalves da Silva TuNIv 01 5° 03/03/2020

ATO Nº 057 – DDRH/2020 - O Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Universidade Estadual de Montes Claros - UNI-
MONTES, IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, CONCEDE 01 MES DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos temos do § 4º do art. 31, da CE/1989, a serem 
usufruídas oportunamente, à servidora MÂNIA MArISTANE NEvES SILvEIrA MAIA, Masp 1045975-8, PES, Admissão 04, referente ao 1º 
quinquênio de exercício, a partir de 24/01/2018 (data da averbação) por transposição de saldo remanescente da Admissão 01, conforme publicação 
do 2º quinquênio no DOEMG de 10/07/2007.

14 1344995 - 1

ATO Nº 031 - REITOR/2020 - O Reitor da Universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMoNTES, Professor ANToNIo ALvIMAr 
SouZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do 
artigo 7º, inciso Iv, do Decreto nº 45 .799 de 06 de dezembro de 2011, 
APOSENTA, a contar de 06/02/2020, com direito aos proventos inte-
grais calculados com base na última remuneração, nos termos do art . 6º 
da Emenda Constitucional Federal de 19 de dezembro de 2003, c/c art. 
2º da Emenda Constitucional Federal nº . 47 de 05 de julho de 2005, a 
servidora MArIA CLEuSA SoArES DIAS Masp 1045821-4, CPF 
635 .148 .506-15, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo 
universitário, Nível v, Grau C .

ATO Nº 032 - REITOR/2020 - O Reitor da Universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMoNTES, Professor ANToNIo ALvIMAr 
SouZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do 
artigo 7º, inciso Iv, do Decreto nº 45 .799 de 06 de dezembro de 2011, 
APOSENTA, a contar de 03/02/2020, com direito aos proventos inte-
grais calculados com base na última remuneração, nos termos do Art . 
3º da Emenda Constitucional Federal nº . 47 de 05 de julho de 2005, a 
servidora MArIA DE FáTIMA DE MAToS MAIA, Masp 0271417-8, 
CPF 302 .341 .666-49, ocupante do cargo efetivo de Professor de Edu-
cação Superior (Admissão 02), Nível vII Grau B .

ATO Nº 033 - REITOR/2020 - O Reitor da Universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMoNTES, Professor ANToNIo ALvIMAr 
SouZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do 
artigo 7º, inciso Iv, do Decreto nº 45 .799 de 06 de dezembro de 2011, 
APOSENTA, a contar de 03/02/2020, com direito aos proventos inte-
grais calculados com base na última remuneração, nos termos do art . 6º 
da Emenda Constitucional Federal de 19 de dezembro de 2003 c/c art. 
2º da Emenda Constitucional Federal nº . 47 de 05 de julho de 2005, a 
servidora MArIA DE FáTIMA DE MAToS MAIA, Masp 0271417-8, 
CPF 302 .341 .666-49, ocupante do cargo efetivo de Professor de Edu-
cação Superior (Admissão 03), Nível vII .

ATO Nº 034 - REITOR/2020 - O Reitor da Universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMoNTES, Professor ANToNIo ALvIMAr 
SouZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do 
artigo 7º, inciso Iv, do Decreto nº 45 .799 de 06 de dezembro de 2011, 
rEGISTrA AFASTAMENTo PrELIMINAr À APoSENTADorIA, 
nos termos do art . 36, § 6º, da Constituição Estadual, de 21 de setembro 

de 1989, da servidora MArIA ELIANA PIrES, Masp 1045793-5, 
CPF 268 .349 .366-53, ocupante do cargo efetivo de Médico universi-
tário, Nível v, Grau D, lotada no Hospital universitário Clemente de 
Faria, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 6º da Emenda 
Constitucional Federal nº 41 de 19 de dezembro de 2003 c/c art. 2º da 
Emenda Constitucional Federal nº 47 de 05 de julho de 200, a contar de 
07/04/2020, com direito aos proventos integrais calculados com base 
na última remuneração .

ATO Nº 035 - REITOR/2020 - O Reitor da Universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMoNTES, Professor ANTÔNIo ALvIMAr 
SouZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do 
artigo 7º, inciso Iv, do Decreto nº 45 .799 de 06 de dezembro de 2011, 
rEGISTrA AFASTAMENTo PrELIMINAr À APoSENTADorIA, 
nos termos do art . 36, § 6º, da Constituição Estadual, de 21 de setem-
bro de 1989, da servidora MArLuCE BArBoSA SouTo, Masp 
1045567-3, CPF 586 .057 .206-97, ocupante do cargo efetivo de Auxi-
liar Administrativo universitário, Nível vI, Grau D, lotada no Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde, à vista de requerimento de aposenta-
doria pelo art 3º da Emenda Constitucional Federal nº 47 de 05 de julho 
de 2005, a contar de 07/04/2020, com direito aos proventos integrais 
calculados com base na última remuneração .

14 1344993 - 1

ProCESSo ADMINISTrATIvo – CoNCLuSÃo
GovErNo Do ESTADo DE MINAS GErAIS

uNIvErSIDADE ESTADuAL DE MoNTES CLAroS
CONCLUI PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020, referente 
ao servidor Alcino Franco de Moura Junior - Masp 1 .046 .821-3, pro-
cesso administrativo de débito de questão exclusivamente de direito, 
verificada a inexistência de anuência do servidor com a dívida, bem 
como ausência de impugnação específica ao objeto do processo, aos 
documentos ou à planilha de cálculos, deve-se proceder aos descontos 
nos moldes dos cálculos do processo .

14 1345131 - 1

ATO Nº 029 - REITOR/2020 - O Reitor da Universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMoNTES, Professor ANToNIo ALvIMAr 
SouZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do 
artigo 7º, inciso Iv, do Decreto nº 45 .799 de 06 de dezembro de 2011, 
APOSENTA, a contar de 06/02/2020, com direito aos proventos inte-
grais calculados com base na última remuneração, nos termos do art . 6º 
da Emenda Constitucional Federal de 19 de dezembro de 2003 c/c art. 
2º da Emenda Constitucional Federal nº . 47 de 05 de julho de 2005, o 
servidor CAIuS MArCELLuS rEIS SILvEIrA, Masp 1045931-1, 
CPF 300 .543 .976-34, ocupante do cargo efetivo de Analista universi-
tário, Nível v, Grau C .

ATO Nº 030 - REITOR/2020 - O Reitor da Universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMoNTES, Professor ANToNIo ALvIMAr 
SouZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do 
artigo 7º, inciso Iv, do Decreto nº 45 .799 de 06 de dezembro de 2011, 
APOSENTA, a contar de 03/02/2020, com direto aos proventos pro-
porcionais calculados pela média das remunerações, nos termos do Art . 
40,§ 1º, Inciso III, alínea “b” da Constituição Federal de 05/10/1988, 
com redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº . 41 de 19 de 
dezembro de 2003, a servidora MArIA APArECIDA vIEIrA, Masp 
0190156-0, CPF 22 .357 .556-72, ocupante do cargo efetivo de Profes-
sor de Educação Superior, Nível vII, Grau A  .

Editais e Avisos
DEFENSoriA PÚBLicA Do EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS e a 
EMPrESA SEGEx SEGurANÇA PrIvADA LTDA . Espécie: Pri-
meiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9215781/2019. OBJETO: Prorrogar 
o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com início em 
24/04/2020 e término em 23/04/2021. VALOR TOTAL: R$558.486,84 
(quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais 
e oitenta e quatro centavos) . DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: nº 14

41 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339039 .62 .0 .10 .1 do orçamento em vigor, 
Lei nº 23.579/2020, e as despesas dos exercícios subsequentes, pelas 
dotações próprias que forem fixadas nos respectivos orçamentos. Sig-
natários: Gério Patrocínio Soares e Patrícia Ayres . Belo Horizonte, 13 
de abril de 2020 . 

3 cm -14 1344996 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JuSTIFICATIvA DA QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGICA DE PAGAMENTo - CENTro DE MATErIAL BÉLICo - PMMG

CATEGorIA II – Fornecimento de bens

Mês/ano CNPJ razão Social Data de 
exigibilidade Justificativa valor

04/2020 53002416/0001-05 J M S INDuSTrIA E 
CoMErCIo - EIrELI 06/04/2020

Considerando a alínea “b”, do inciso xxvI, do anexo 
I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG) deter-
mina a avaliação do cumprimento do caput do art . 5º 
da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cro-
nológica para pagamento destas despesas . Empenho 
13/2020. (Enfrentamento Coronavírus)

r$ 202 .000,00

rogério Geraldo Lisboa
Ten Cel PM ordenador de Despesas do CMB

Ederson de Assis Carvalho
1º Ten PM Chefe da SoFI CMB

6 cm -14 1344949 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG-DS CSC-SAUDE/HPM. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 
1255302-43/2020. CONTRATO nº 9245784/2020-PROCESSO SEI: 
1250.01.0002027/2020-26. OBJETO: Contratação de Serviço de con-
fecção de máscaras descartáveis, em atendimento de demanda da Polí-
cia Militar do Estado de MG . EMPrESA: EAGLE INDÚSTrIA E 
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.CNPJ nº 24.765.194/0001-84. 
vIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir da publicação . vALor ToTAL: 
r$ 125 .000,00 (cento e vinte cinco mil reais)DoTAÇÃo orÇAMEN
TárIA:1251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .3390 .39 .99 .0 .49 .2

3 cm -14 1345078 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo A CoNTrATo
PMMG – CTS – 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9.212.831/2019, 
celebrado entre a PMMG e a empresa Telemar Norte Leste S .A (oI) . 
Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses a partir 
de 09 de abril de 2020 e o reajuste anual de 4,9495%, passando o valor 
anual para r$ 156 .379,08 .

ExTrATo DE TErMo ADITIvo A CoNTrATo
PMMG – CTS – 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9.213.983/2019, 
celebrado entre a PMMG e a empresa Telemar Norte Leste S .A (oI) . 
Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses a partir 
de 10 de abril de 2020 e o reajuste anual de 4,9495%, passando o valor 
anual para r$ 201 .280,27 .

3 cm -14 1345088 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
CMI/DAL-PMMG- 6º TA AO CT 35/2019 – Compras n° 9216909/2019. 
objeto: alteração do item 1 .2 da Cláusula Primeira do Contrato, 
AuMENTANDo o valor do item 1 (álcool combustível), passando 
de r$ 2,3431, para r$ 2,5507 o litro, tendo como motivação do ato 
o reequilíbrio econômico-financeiro dos valores do combustível, con-
forme SEPLAG, em função da alteração dos preços registrados na Ata 
de RP 78/2019, com fundamento no art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93 e na 
Cláusula Sétima do Contrato . Informações: telefax (31) 2123-1039, em 
horário comercial ou no e-mail: cmi-licitacao@pmmg .mg .gov .br .

3 cm -14 1344911 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo - rEPuBLICAÇÃo
TDCO-PMMG-CMI – UE 1091548 PC 02/2020. PE 03/2020. OBJETO: 
AQuISIÇÃo DE vIATurAS TIPo CAMINHoNETE, Encaminha-
mento das propostas a partir do dia 17/04/2020 às 10:00h. Abertura das 
propostas e sessão de pregão: 04/05/2020 às 09:00h. Maiores informa-
ções: telefax (31) 2123-1039, em horário comercial . Edital disponível 
no site:www .compras .mg .gov .br

2 cm -14 1345320 - 1

TErMo ADITIvo - CoNvÊNIo
PMMG-3ª Cia PM Ind, o Tel Cel PM Ademir vicente Fagundes, orde-
nador de despesas da unidade, torna Público a celebração do 1º Termo 
Aditivo do Convênio: Nº 01/2017 entre a PMMG e a Prefeitura Muni-
cipal de Campina Verde/MG. Objeto : Alterar o Anexo do plano de 
trabalho do presente instrumento, readequando confrome necessidade 
da fração PM, sem qualquer tipo de reajuste. Vigência : 05/01/2018 
à 31/12/2020.

2 cm -14 1345310 - 1

PrEGÃo ELETrÔNICo
PMMG - 3ªrPM . Pregão Eletrônico; objeto: Contratação de empresa 
de arquitetura/engenharia destinada a executar intervenções na área o 
auditório e coberturas das Cias do 52º BPM, conforme Edital . Propos-
tas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 08:30 h de 15/04/2020 às 
08:59 de 29/04/2020. Site: www.compras.mg.gov.br

2 cm -14 1345102 - 1

TErMo ADITIvo
PMMG–CSC-SAÚDE x Fundação Centro de Hematologia e Hemote-
rapia de Minas Gerais (Hemominas). Dispensa de Licitação nº 03/2017. 
Processo de Compra nº 1252114 000054/2017. Contrato n° SIAD 
9174219 . 2° Aditivo . objeto: supressão dos itens 3 .2 e 3 .3 da Cláusula 
Terceira do contrato e reajuste .

2 cm -14 1344969 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
CMI/DAL-PMMG- 7º TA AO CT 35/2019 – Compras n° 
9216909/2019. Objeto: alteração do item 1.2 da Cláusula Primeira do 
Contrato, AuMENTANDo o quantitativo do item 3 (óleo diesel), em 
200 .000 (duzentos mil), que perfaz um aumento aproximadaMENTE 
DE 1,63% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. tendo como fun-
damentação do ato a previsão no § 1º do art. 65, da Lei 8.666/93 com-
binado com a cláusula décima sexta do Contrato . Informações: telefax 
(31) 2123-1039, em horário comercial ou no e-mail: cmi-licitacao@
pmmg .mg .gov .br .

3 cm -14 1344912 - 1

ExTrATo DE ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS
PMMG-DS-CSC SAÚDE- Pregão Eletrônico para rP - Planeja-
mento 20/2020. Ata de Registro de Preços Nº 52/2020 – Processo SEI 
1250.01.0004244/2019-19. Objeto: Aquisição de ÓRTESES, PRÓTE-
SES E MATErIAIS ESPECIAIS (oPME) E ouTroS MATErIAIS 
MÉDICo-HoSPITALArES III, sob demanda, futura e eventual,para 
atendimento dos usuários do sistema de saúde da PMMG no HPM e nos 
NAIS conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo 
de Referência – Anexo I do Edital de Licitação. Íntegra da referida ata 
disponível no site www .compras .mg .gov .br .

3 cm -14 1345211 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo A CoNTrATo
PMMG – CTS – 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 9.178.109/2018, 
celebrado entre a PMMG e a empresa Telefônica Brasil S/A. Objeto: 
aumento do pacote de dados contratado, passando de 20GB para 40GB, 
em 45 linhas e pelo período de 180 dias, mantidos os preços atuais dos 
serviços e sem custo adicional a PMMG .

2 cm -14 1345285 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG, CNPJ 16.695.025/0001-97 - Contratada: Claro S/A, CNPJ 
40.432.544/0001-47 – Contrato nº 9245554/2020 - Objeto: Contrata-
ção de fornecedor especializado na prestação de Serviço Móvel Pes-
soal (SMP), englobando tráfego de dados e acesso à Internet, serviços 
telefônicos Modalidade Locais, Modalidade Longa Distância Nacio-
nal, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do 
Plano Corporativo, incluindo o fornecimento dos equipamentos neces-
sários, em comodato, que serão prestados nas condições estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo do Edital. Vigência: 12 meses, a partir 
de 15/04/20. Valor: R$ 290.100,00

3 cm -14 1345052 - 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 3202004142359550120.
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