
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Termo de Abertura PMMG/DAL/CAA-HC nº. 14586180/2020
Belo Horizonte, 22 de maio de 2020.

  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

 

1. Setor solicitante Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais

2. Descrição do produto/serviço
Registro de Preços para aquisição eventual e futura de MEDICAMENTOS para o Hospital Campanha de
Minas Gerais, conforme Padronização de Materiais elaborada pela equipe técnica do Hospital da
Polícia Militar e  aprovada pela Diretoria Técnica do Hospital de Campanha de MG .

3. Sugestão de tipo de processo

Dispensa de Licitação para Registro de Preços

Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06fev2020  e alteração realizada pela MP n° 951, de
15abr2020, combinado com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 abr2020, art. 4º do Decreto
Estadual nº 47.891/2020, a Lei Federal nº 8.666, de 21jun1993 e com o art. 3º do Decreto
Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em
saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral
respiratória - COVID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2

    4. Número(s) do(s) pedido(s)
SIAD Não se aplica.

    5. Endereço para entrega /
execução Avenida Amazonas, nº 6.200, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG.

     6. Prazo para entrega / execução Até 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

     7. Justificativa Atender a demanda do Hospital Campanha de Minas Gerais.

     8. Disponibilidade Orçamentária
(Dotação)

Segundo o art. 22 do Decreto Estadual n° 46.311, de 16set2013: "Por não gerar compromisso de
contratação, a realização de licitação para registro de preços independe de previsão orçamentária."

     9. Sugestão de
membros técnicos

1° Ten PM QOS Cássia Aparecida de Oliveira - HPM

2° Ten PM QOS Luiz Henrique Sousa Rocha - HPM

     10. Haverá amostra Não houve necessidade. Avaliação técnica realizada através de catálogos, manuais e fichas técnicas
dos produtos.

 
JANAÍNA MARTINS BRETAS, 2° TEN PM QOS

N° 166.436-6
 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, Major PM
ORDENADOR DE DESPESAS

 

Documento assinado eletronicamente por Janaina Martins Bretas, Servidora, em
22/07/2020, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 04/08/2020, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


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
14586180 e o código CRC 53C62403.

Referência: Processo nº 1250.01.0002913/2020-63 SEI nº 14586180
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

Versão v.20.08.2019.

TERMO DE REFERÊNCIA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

PLANEJAMENTO 007/2020 - CAA/HC

 

DATA ÓRGÃO GERENCIADOR
01/06/2020 POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CAA-HC

 

1. DO OBJETO:

 

O presente termo de referência tem por objeto a aquisição, futura e eventual, de
MEDICAMENTOS II para abastecer os órgãos participantes deste Registro de Preços, em face
do aumento da demanda de atendimento de pacientes acometidos pela COVID -19, conforme
especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item Código -
SIAD ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UNIDADE PMMG

HCAMP
PMMG
HPM

PCMG
HPC

PBH
HOB TOTAL

4 1511971

DILUENTE - IDENTIFICACAO:
AGUA BIDESTILADA; TIPO:

ESTERIL; APRESENTACAO:
AMPOLA 10 ML;

AMPOLA 93.000    93.000

6 1488155

AMIODARONA - PRINCIPIO
ATIVO: AMIODARONA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
50 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO
INJETAVEL; APRESENTACAO:

AMPOLA 3 ML;
COMPONENTE: .;

AMPOLA 2600 1000  5000 8.600

9 1525670

ATROPINA - PRINCIPIO
ATIVO: ATROPINA, SULFATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

0,5 MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO:
AMPOLA 1 ML;

COMPONENTE: .;

AMPOLA 1500   7300 8.800
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10 1488864

AZITROMICINA - PRINCIPIO
ATIVO: AZITROMICINA

MONOIDRATADA;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

500 MG; FORMA
FARMACEUTICA: PO

LIOFILIZADO;
APRESENTACAO: FRASCO-
AMPOLA; COMPONENTE: .;

FRASCO-
AMPOLA 3300 1000   4.300

11 1487140

BICARBONATO DE SODIO -
PRINCIPIO ATIVO:

BICARBONATO DE SODIO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

84 MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO:
AMPOLA 10 ML;

COMPONENTE: .;

AMPOLA 5000    5.000

12 1513397

BICARBONATO DE SODIO -
PRINCIPIO ATIVO:

BICARBONATO DE SODIO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

84 MG/ML (8,4%); FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO:
BOLSA OU FRASCO 250 ML;

COMPONENTE: .;

BOLSA 600    600

15 1517961

DIPIRONA + ASSOCIACOES -
PRINCIPIO ATIVO (1):
DIPIRONA SODICA;

PRINCIPIO ATIVO (2):
BUTILBROMETO DE

ESCOPOLAMINA;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

2,5 G + 20 MG; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO:
AMPOLA 5 ML;

COMPONENTE: .;

AMPOLA 2700    2.700

16 1525760

BUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA - PRINCIPIO
ATIVO: BUTILBROMETO DE

ESCOPOLAMINA;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

20 MG; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO:
AMPOLA 1 ML;

COMPONENTE: .;

AMPOLA 1200    1200

21 1525883

BESILATO DE
CISATRACURIO - PRINCIPIO

ATIVO: BESILATO DE
CISATRACURIO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
2 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO
INJETAVEL; APRESENTACAO:

AMPOLA 5 ML;
COMPONENTE: .;

AMPOLA 8000    8.000
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25 1513222

CLORETO DE POTASSIO -
PRINCIPIO ATIVO: CLORETO

DE POTASSIO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

100 MG/ML (10%); FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO:
AMPOLA 10 ML;

COMPONENTE: .;

AMPOLA 8500    8.500

26 1513311

CLORETO DE SODIO -
PRINCIPIO ATIVO: CLORETO

DE SODIO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

0,9%; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO:
AMPOLA 10 ML;

COMPONENTE: .;

AMPOLA 90500    90.500

29 1489500

CLOREXIDINA - PRINCIPIO
ATIVO: CLOREXIDINA,

GLICONATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

0,12%; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO
BUCAL; APRESENTACAO:

FRASCO 250 ML;
COMPONENTE: .;

FRASCO 1800    1.800

32 1512285

DEXTROCETAMINA -
PRINCIPIO ATIVO:

DEXTROCETAMINA,
CLORIDRATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
50 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO
INJETAVEL; APRESENTACAO:

FRASCO-AMPOLA 10 ML;
COMPONENTE: .;

FRASCO
AMPOLA 1600    1.600  

40 1489763

DOPAMINA - PRINCIPIO
ATIVO: DOPAMINA,

CLORIDRATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

5 MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO:
AMPOLA 10 ML;

COMPONENTE: .;

AMPOLA 500    500

45 1487264

EPINEFRINA - PRINCIPIO
ATIVO: EPINEFRINA,
HEMITARTARATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
1 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO
INJETAVEL; APRESENTACAO:
AMPOLA 1 ML; COMPONENTE

FRASCO-
AMPOLA 1100    1100

47 1512366

ETOMIDATO - PRINCIPIO
ATIVO: ETOMIDATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
2 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO AMPOLA 500    500
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INJETAVEL; APRESENTACAO:
AMPOLA 10 ML;

COMPONENTE: .;

49 1491555

FENOTEROL - PRINCIPIO
ATIVO: FENOTEROL,

BROMIDRATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

2 MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

AEROSSOL;
APRESENTACAO: TUBO 10
ML; COMPONENTE: BOCAL;

FRASCO 560   2000 2.560

50 1512374

FENTANILA - PRINCIPIO
ATIVO: FENTANILA, CITRATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

0,0785 MG/ML (0,05 MG/ML);
FORMA FARMACEUTICA:

SOLUCAO INJETAVEL;
APRESENTACAO: FRASCO-

AMPOLA 10 ML;
COMPONENTE: .;

FRASCO
AMPOLA 20000   41700 61.700

59 1487302

GLICOSE - PRINCIPIO ATIVO:
GLICOSE;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
500 MG/ML (50%); FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO
INJETAVEL; APRESENTACAO:

AMPOLA 20 ML;
COMPONENTE: .;

AMPOLA 60000    60.000

62 1513486

GLUCONATO DE CALCIO -
PRINCIPIO ATIVO:

GLUCONATO DE CALCIO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

100 MG/ML (10%); FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO:
AMPOLA 10 ML;

COMPONENTE: .;

AMPOLA 2700   6200 8.900

68 1542290

ISOSSORBIDA - PRINCIPIO
ATIVO: ISOSSORBIDA,

DINITRATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

5 MG; FORMA
FARMACEUTICA:

COMPRIMIDO SUBLINGUAL;
APRESENTACAO: .;
COMPONENTE: .;

1
UNIDADE 200    200

82 1490583

METOCLOPRAMIDA -
PRINCIPIO ATIVO:

METOCLOPRAMIDA,
CLORIDRATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
5 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO
INJETAVEL; APRESENTACAO:

AMPOLA 2 ML;
COMPONENTE: .;

AMPOLA 5000    5.000

METOCLOPRAMIDA
CLORIDRATO - FORMA
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83 1490575 FARMACEUTICA: SOLUCAO
ORAL (GOTAS); DOSAGEM:
0,4 POR CENTO (4 MG/ML);

FRASCO 100    100

87 1565583

MICAFUNGINA - PRINCIPIO
ATIVO: MICAFUNGINA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
100 MG; FORMA

FARMACEUTICA: PO
LIOFILIZADO PARA SOLUCAO
INJETAVEL; APRESENTACAO:

FRASCO-AMPOLA;
COMPONENTE: .;

FRASCO-
AMPOLA 650    650

88 1512552

MIDAZOLAM - PRINCIPIO
ATIVO: MIDAZOLAM;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
5 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO
INJETAVEL; APRESENTACAO:

AMPOLA 10 ML;
COMPONENTE: .;

AMPOLA 18000    18.000

89 1512560

MIDAZOLAM - PRINCIPIO
ATIVO: MIDAZOLAM;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
5 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO
INJETAVEL; APRESENTACAO:

AMPOLA 3 ML;
COMPONENTE: .;

AMPOLA 1000    1000

95 1527541

NITROPRUSSETO DE SODIO
- PRINCIPIO ATIVO:

NITROPRUSSETO DE
SODIO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
50 MG; FORMA

FARMACEUTICA: PO
LIOFILIZADO;

APRESENTACAO: AMPOLA 2
ML; COMPONENTE: .;

AMPOLA 360    360

96 1487353

NOREPINEFRINA - PRINCIPIO
ATIVO: NOREPINEFRINA,

HEMITARTARATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

2 MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO:
AMPOLA 4 ML;

COMPONENTE: .;

AMPOLA 40.000    40.000

98 1527754

OMEPRAZOL - PRINCIPIO
ATIVO: OMEPRAZOL;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
40 MG; FORMA

FARMACEUTICA: PO
LIOFILIZADO PARA SOLUCAO
INJETAVEL; APRESENTACAO:

FRASCO-AMPOLA;
COMPONENTE: AMPOLA

DILUENTE;

FRASCO-
AMPOLA 15000    15.000

PARACETAMOL - PRINCIPIO
ATIVO: PARACETAMOL;
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100 1490753

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
500 MG; FORMA
FARMACEUTICA:

COMPRIMIDO;
APRESENTACAO: .;
COMPONENTE: .;

1
UNIDADE 4000    4000

101 1490745

PARACETAMOL - PRINCIPIO
ATIVO: PARACETAMOL;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
200 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO
ORAL; APRESENTACAO:

FRASCO 15 ML;
COMPONENTE: .;

FRASCO 500    500

106 1488678

RANITIDINA - PRINCIPIO
ATIVO: RANITIDINA,

CLORIDRATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

25 MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO:
AMPOLA 2ML; COMPONENTE:

.;

AMPOLA 3700   34500 38.200

112 1493647

SULFATO DE MAGNESIO -
PRINCIPIO ATIVO: SULFATO

DE MAGNESIO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

500 MG/ML (50%); FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL; APRESENTACAO:
AMPOLA 10 ML;

COMPONENTE: .;

AMPOLA 3500   10200 13.700

113 1525751

CLORETO DE SUXAMETONIO
- PRINCIPIO ATIVO:

CLORETO DE
SUXAMETONIO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
100 MG; FORMA

FARMACEUTICA: PO PARA
SOLUCAO INJETAVEL;

APRESENTACAO: FRASCO-
AMPOLA; COMPONENTE: .;

FRASCO-
AMPOLA 300    300

118 1522582 

HIDROXICLOROQUINA -
PRINCIPIO ATIVO:

HIDROXICLOROQUINA,
SULFATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
400 MG; FORMA
FARMACEUTICA:

COMPRIMIDO REVESTIDO;
APRESENTACAO: .;

COMPONENTE:

1
UNIDADE 7000    7.000

121 1501216

AMOXICILINA +
ASSOCIACOES - PRINCIPIO

ATIVO: AMOXICILINA +
CLAVULANATO DE

POTASSIO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

1 G + 200 MG; FORMA
FRASCO-
AMPOLA 7800    7.800
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FARMACEUTICA: PO
LIOFILIZADO PARA SOLUCAO
INJETAVEL; APRESENTACAO:

FRASCO-AMPOLA;
COMPONENTE: .;

122 1487027

AMOXICILINA +
ASSOCIACOES - PRINCIPIO

ATIVO: AMOXICILINA +
CLAVULANATO DE

POTASSIO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

50 MG/ML + 12,5 MG/ML;
FORMA FARMACEUTICA: PO
PARA SUSPENSAO ORAL;
APRESENTACAO: FRASCO

75 ML; COMPONENTE: .;

FRASCO
75 ML 200    200

1.2. Os medicamentos injetáveis, cuja apresentação, necessite de dispositivo de
segurança devem atender a NR 32, que dispõe sobre a SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE.

 

2. DA JUSTIFICATIVA:
Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020 (14218715), que declara

situação de emergência em Saúde Pública no Estado e dispõe sobre medidas de prevenção
ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo do Estado
de Minas Gerais em função da pandemia mundial de doença infecciosa viral respiratória
causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a necessidade do emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, em
observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020 (14218714), bem como o Decreto n.
47.891 de 20 de março de 2020 (14218717) e a Resolução 5.529 de 25 de março de 2020
(14218719), da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que reconhecem o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia, faz-se necessária a registro de preço de
medicamentos que permitam ao profissionais de saúde empenhados no Hospital de Campanha
do Expominas prover os pacientes ali recebidos dos cuidados médicos necessários às
respectivas condições clínicas destes indivíduos.

Diante de gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, sendo que em
20/07/2020, quase 15.000.000 de pessoas já haviam sido infectadas pelo vírus em todo o
mundo resultando em mais de meio milhão de mortes. neste cenário, o Brasil já é a segunda
nação com maior número de caso confirmados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos,
conforme consta no Boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde (17343132)
reportando a situação da 28º semana epidemiológica, na qual já se contabilizava
quase 2.000.000 casos confirmados no país, com mais de 70.000 mortes atribuídas à doença.
Embora alguns estados já tenham passado pelo primeiro pico de infecções, por reflexo das
medidas de isolamento precocemente instituídas em Minas Gerais, foi em julho que o nosso
estado começou a experimentar um crescimento expressivo do número de cidadãos
contaminados pelo vírus, que trouxeram maior preocupação e atribuíssem mais urgência na
instituição de medidas que aumentassem o poder de acolhimento de paciente pelo estado. Em
20 de julho a Secretaria Estadual de Saúde reportava quase 100.000 casos confirmados de
COVID-19, que resultaram mais de 2.000 mortes (17322393). Tal situação levou o governo do
estado de Minas Gerais a emitir ordem para abertura do Hospital de Campanha do Expominas
para complementar a capacidade de atendimento da rede SUS, visando atender a população
do estado de Minas Gerais, diante da previsão de possível colapso do sistema público de
saúde em face do aumento da demanda de atendimento de pacientes acometidos pela COVID
-19.

A contratação dos medicamentos objeto desta dispensa de licitação para registro
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de preço contemplará entrega parcelada, com a primeira parcela com entrega para equipar
minimamente o Hospital de Campanha a fim de dar início às suas atividade, garantindo então a
estrutura hospitalar para atendimento dos pacientes acometidos pelo COVID-19. As demais
parcelas serão agendadas conforme demanda decorrente da evolução da epidemia e da
capacidade de atendimento do Hospital de Campanha que tem previsão para alcançar a
capacidade de acomodação de até 768 leitos da unidade hospitalar e 180 leitos de UTI.

O objeto do presente Termo de Referência contempla o fornecimento de
medicamentos essenciais para  o tratamento de pacientes infectados por Coronavírus, bem
como complicações clínicas decorrentes da COVID-19 e quadros clínicos pregressos à
doença.  O manejo clínico de pacientes internados, em geral, requer o emprego de
medicamentos e no caso da COVID-19 ainda há incertezas sobre a eficácia e segurança de
diversos medicamentos que tem sido propostos no controle e tratamento de seus sintomas,
gerando ainda mais incertezas sobre a demanda destes insumos.

Inicialmente os medicamentos constantes neste processo pertenciam ao processo
1250.01.0003394/20202-74, contudo em função da dificuldade de obter orçamentos para eles,
ou em função da reprovação das ofertas apresentadas por descumprimento de requisito
técnico, eles foram retirados do processo de origem evitando que estes medicamentos fossem
um entrave para a conclusão do processo, que diante do cenário epidemiológico do estado
tinha urgência em ser finalizado.

 

3. DA PESQUISA DE PREÇO
A despeito da pesquisa de preço destes medicamentos ter se iniciado em maio,

quando eles ainda pertenciam ao processo 1250.01.0003394/20202-74, conforme descrito no
item acima, até a data da finalização do processo original, em meados de junho, não obtivemos
propostas válidas para estes 37 medicamentos. Dentre estes itens, constam bloqueadores
neuromusculares, sedativos e vaso pressores fundamentais na facilitação da
intubação, manutenção da sedação do paciente que necessita de ventilação mecânica invasiva
e manutenção da vida em pacientes em estado crítico, cujo o  aumento de demanda criou no
mercado dificuldades para cumprimento de contratos previamente firmados, gerando
dificuldades de suprimento em hospitais de todo o país.

Em 26 de junho de 2020 a busca por orçamentos focada nestes itens foi
reiniciada (17322439), contudo os retornos recebidos traziam apenas negativas de orçamento
(17322539). Apenas um fornecedor havia apresentado proposta, para apenas dois itens:
Micafungina e Fenoterol. Na tentativa de conseguirmos fornecedores em condições de
apresentar propostas comerciais para os medicamento deste termo de referência, em comum
acordo com ordenador de despesas, optamos por rever as estimativas de demanda dos
produtos com base em três circunstâncias:

1. A situação de desabastecimento do mercado para vários dos medicamentos
pleiteados, fazendo com que os fornecedores tivesse insegurança de assumir compromisso
com registro de preço que previam volume de demanda expressivos, mas muito incertos;

2. Resultados das medidas de isolamento social que haviam reduzido o tempo
estimado de utilização do Hospital de Campanha do Expominas;

3. Existência de indicativos de que a capacidade máxima de atendimento do
Hospital de Campanha não fosse alcançada em função do achatamento da curva de infecções
por coronavírus.  

Mesmo com as mudanças no termo de referência, realizada no começo de julho, a
busca por orçamentos continuou infrutíferas (17322439). Recebemos novas recusas
(17322539) e apenas dois produtos orçados. Realizamos contatos telefônico com
representantes de diversas industrias farmacêutica e distribuidoras de medicamentos que
prometiam avaliar a viabilidade de apresentarem propostas, o que não se concretizava. Foi
então que após vários pedidos, o representante da Cristália, industria farmacêutica que produz
diversos dos produtos críticos para intubação, manejos de urgências e manutenção de
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pacientes críticos, fez contato conosco informado que havia recebido autorização para
apresentar proposta neste processo de dispensa de licitação para registro de preço, desde que
o prazo de entrega, antes previsto para 10 dias, fosse modificado para 30 dias. O representante
justificou que a instabilidade do mercado não o permitia prever se ele conseguiria nos entregar
os medicamentos em 5 ou 30 dias, portanto, para participar do processo ele  precisava ter a
garantia de que não seria alvo de processo administrativo punitivo caso não conseguisse
realizar a entrega em 10 dias.

Apesar da urgência da aquisição, não nos restou alternativa, pois a situação
destes medicamento era crítica. O próprio governo federal já estava trabalhando para realizar
importação de medicamentos que ficaram conhecidos como o "kit intubação" para socorrer
estados e municípios. Todavia na primeira entrega destes kits Minas Gerais não foi
contemplada (17322255 e 17322335). Embora alguns destes itens já tivesse sido empenhados,
em quantidades suficientes para atender a primeira remessa de estimativa de demanda do
Hospital de Campanha, utilizando para isso os aumentos de cota concedidos à PMMG pela
SEPLAG em Registros de Preço vigentes desde de 2019, muitos deles ainda não havia sido
entregues.

Feita as novas alterações do Termo de Referência, disparamos nova solicitação
de orçamento para todos os mais de 200 fornecedores cadastrados (17322439). Desta vez
recebemos retorno para nove medicamentos, dentre eles sete itens de alta criticidade orçados
pela Cristália, pelo que resolvemos encerrar as buscas para não correr o risco de perder esta
proposta cuja validade era de apenas 30 dias.

Após dois meses na tentativa de obter orçamentos para estes trinta e sete itens
precisamos encerrar o processo com proposta comercial para apenas nove deles, dos quais
nenhum apresentou mais de um fornecedor interessado.

Balizando os preços ofertados pelos Registros de Preço firmados em 2019,
conforme planilha comparativa de preços (17351793) identificamos grandes diferenças
percentuais, especialmente no produtos ofertados pela Cristália, cuja maioria apresentou oferta
mais do que 100% mais cara. Contudo, notamos que os preços praticados se aproximavam
muito daqueles praticados no RP 129/2020 (SEPLAG) e nos Planejamentos 57 e 92/2020
ambos da SEPLAG e ambos ainda em fase de pregão. Todavia a micafungina, ofertada pela
Hospinova, apresentou um lance no planejamento 92/2020 muito abaixo inclusive do valor
registrado em 2019, pelo que tentamos negociar com o fornecedor a proposta deste
medicamento por email (17328559) e telefone, sem sucesso. O fornecedor afirmou que deve ter
havido algum equívoco na apresentação de proposta, uma vez que o valor ofertado naquele
pregão é autorizado pela industria apenas em processos que visam adquirir medicamentos
para atender a demandas judiciais, nos quais é obrigatória a aplicação do deflator do
coeficiente de adequação de preço (CAP). A argumentação foi considera pertinente visto que o
valor do lance no Pregão 92/2020 era muito inferior inclusive ao preço registrado pela SEPLAG
em 2019.

Sendo assim, visto que os acordos comerciais dos registros de preço firmados
em 2019 não vinham sendo cumpridos pelos fornecedores, embasados na justificativa de
alteração do perfil de consumo mundial, em virtude da pandemia, o que gerou escassez de
matéria prima e elevação dos custos de produção/importação, mesmo com a elevação do custo
destes medicamentos, tendo em vista sua criticidade para o funcionamento de uma unidade
hospitalar e sua escassez no mercado, as propostas foram aceitas e submetidas aos
procedimentos usuais de habilitação (17328601) e qualificação técnica (17328559). Como
todos os documentos de habilitação estavam regulares, após parecer técnico favorável
(17351814), aprovamos a aquisição e a submetemos a avaliação e homologação do
Ordenador de Despesas.

 

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

Federal nº 13.979, de 2020.
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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.
§ 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."

A utilização do Sistema de Registro de Preços é autorizada pela alteração
realizada no artigo 4° dessa mesma Lei pela Medida Provisória nº 951, de 15 de abril de 2020,
acrescentando a seguinte redação:

"§ 4º  Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando
se tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o
sistema de registro de preços, de que trata o inciso II do caput do art. 15
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado."
§ 5º Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente
federativo poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de preços.

§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo,
contado da data de divulgação da intenção de registro de preço, entre dois
e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem
interesse em participar do sistema de registro de preços nos termos do
disposto no § 4º e no § 5º.

No Caso, do Estado de Minas Gerias o Registro de Preço é
regulamentado através do Decreto nº 46.311, de 16 de setembro de 2013,
o qual irá balizar o presente, observando a compatibilidade com o previsto
na Lei Federal nº 13.979/2020.

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

5.1.1. O preço unitário e global para cada item;

5.1.2. A MARCA e o MODELO do produto ofertado;

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

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

5.1.5. Nome do fabricante;

5.1.6. Número de unidades por embalagem;

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

5.2. As propostas deverão conter o preço ofertado observado o limite máximo do
PREÇO DE FÁBRICA DOS MEDICAMENTOS OU PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO
GOVERNO conforme tabela CMED/ANVISA vigente.

5.3. As empresas licitantes deverão aplicar o Coeficiente de Adequação de Preço
– CAP, correspondente à taxa mínima de desconto sobre o preço de fábrica dos produtos
ofertados para obtenção do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, conforme
esolução CMED n° 03 de 02 de março de 2011, Resolução CMED n° 04 de 18 de
dezembro de 2006, Comunicado CMED n° 07 de 02 de agosto de 2011, Comunicado
CMED n° 06 de 14 de junho de 2016 e Orientação Interpretativa CMED n° 02 de 13 de
novembro de 2006.

5.4. As partes deverão observar o TETO CMED desde o início do certame até a
entrega dos medicamentos, especialmente quando da entrega da proposta, formalização
do contrato, expedição da autorização de fornecimento e emissão de notas fiscais, sendo
vedadas as aquisições ou pagamentos de quaisquer medicamentos incompatíveis ao
preço do mercado ou inobservado os preços máximos definidos na tabela CMED vigente.

5.5. As proponentes deverão anexar à sua proposta comercial, obrigatoriamente,
sob pena de desclassificação, a Página da Tabela CMED - Câmara de Regulação de
medicamentos vigente para compras públicas, onde conste o item da marca proposta.

5.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e total por item e por lote,
sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um preço, bem como apresentem marca e modelo.

5.6.1. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade
exigida por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

5.6.2. Na proposta de cada fornecedor participante, deverão ser informados
elementos mínimos para identificação do produto ofertado, no tocante a marca e o
modelo, em campo próprio do Sistema.

5.7. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos
sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam
recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e
exclusivamente da CONTRATADA.

5.8. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.

5.9. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos
do ICMS, conforme dispõe o Decreto Estadual n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
deverão informar na proposta os valores com e sem ICMS.

5.9.1. A classificação das propostas e o julgamento dos preços serão
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realizados a partir dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao
ICMS.

5.9.2. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão
suas propostas conforme as disposições contidas no subitem 5.5.

5.9.3. O disposto no subitem 5.5 não se aplica aos contribuintes mineiros
optantes pelo regime do Simples Nacional.

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

5.10.1. A l v a r á sanitário (ou Licença sanitária / Licença de
Funcionamento) da empresa licitante, expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária
do Estado ou Município, da sede do LICITANTE;

5.10.2. Certificado de Regularidade Técnica emitido pelo Conselho Regional
de Farmácia – CRF.

5.10.3. Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA – Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.

5.10.3.1. A Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA abrange
matriz e filiais, exceto em caso de Autorização de Funcionamento Especial.

5.10.3.2. Autorização Especial de Funcionamento, nos casos de produtos
constantes na relação do Regulamento Técnico sobre substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria nº 344, de 12 de maio de
1998);

5.10.4. Certificado de Registro do medicamento/Suplemento Vitamínico e/ou
Mineral, emitido pela ANVISA, ou cópia autenticada da publicação no “DOU” relativa
ao registro do medicamento. Caso o prazo de validade esteja vencido deverá ser
apresentado Certificado de Registro, ou cópia da publicação no “DOU”
acompanhado do pedido de revalidação “FP 1” e “FP 2”, requerido com
antecedência máxima de doze meses e mínima de seis meses da data de
vencimento do registro.

5.10.4.1. Em caso de produto dispensado da obrigatoriedade de registro,
as empresas devem apresentar cópia do Anexo X da RDC de no 23/2000,
contendo os dados de início da fabricação do(s) produto(s), bem como a cópia
da publicação no “DOU” relativa a isenção do registro, quando for o caso.

5.10.5. Na proposta de cada fornecedor participante, deverá ser informado o
quantitativo por embalagem assim como a sigla “MS” adicionada ao número de
registro no Ministério da Saúde conforme publicado em Diário Oficial da União
(DOU), sendo necessários os treze dígitos para medicamentos de acordo com a
RDC nº 71, de 22 de dezembro de 2009. Caso o produto esteja dispensado de
registro, deverá ser informado o quantitativo por embalagem adicionada da
expressão “Isento Registro”.

5.10.6.  Os documentos exigidos para qualificação técnica específica poderão
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório
competente ou em cópia simples acompanhada do respectivo original para ser
autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no momento da
análise dos documentos de habilitação.

5.10.7. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame
nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal
de prova.

5.10.8. A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa
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indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para
verificação, o licitante será inabilitado.

5.10.9. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter,
de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.

5.10.10. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão
estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos,
obrigatoriamente, em nome da matriz

5.11. As exigências contidas nos itens acima atendem às formuladas pela Lei
Federal nº 6.360 de 23.09.76, Decreto Federal nº 8.077 de 14.08.13, Lei Federal nº 9.782
de 29.01.99, Lei Estadual nº 13.317 de 24.09.99, Portaria Federal nº 2.814/GM, de
29.05.98, Portaria nº 344 de 12.05.98 do Ministério da Saúde; Resolução da Diretoria
Colegiada – RDC nº 10, de 21 de março de 2011; Portaria nº 3.765 de 20.10.98 do
Ministério da Saúde, Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 39 de 14.08.2013;
Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16, de 1º de abril de 2014, ANVISA, Portaria
ANVISA nº 646 de 09.12.04; Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 25 de 30.03.07
ANVISA; Medida Provisória nº 2.190-34/01; Portaria do Ministério da Saúde nº 6 de
29.01.99; RDC nº 47, de 8 de setembro de 2009; RDC Nº 26, de 13 de maio de 2014;
Instrução Normativa N° 02 de 13 de maio de 2014 ou suas atualizações, não excluindo o
cumprimento de determinações estabelecidas em legislação específicas vigentes.

 

6. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
6.1. Prazo de Entrega: 

6.1.1. A entrega será parcelada conforme o cronograma de ativação
dos leitos no Hospital de Campanha de acordo com a evolução da pandemia, dentro
do período de vigência do contrato.

6.1.2. A entrega da primeira parcela será realizada em até 30 dias mediante
recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento
equivalente, nos termos da proposta comercial e também em função de negociação
realizada junto às empresas com melhores propostas.

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

6.2. Do Local e Horário de Entrega:
6.2.1. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAS - PMMG

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

6.2.1.2. Hospital da Polícia Militiar - Os materiais deverão ser entregues,
mediante agendamento através do telefone (31)2123-1640, no seguinte
endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico –  CNPJ: 16.695.025/0001-
97, localizado na Avenida Jequitinhonha, 700 – Bairro: Vera Cruz – Belo
Horizonte / MG.

6.2.2. POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

6.2.2.1. Hospital da Polícia Civil de Minas Gerais - HPC - Rua Bernardo
Guimarães , nº 1280 - Bairro Funcionários. Belo Horizonte - MG, no horário das
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8 horas às 12 horas de segunda a sexta-feira. na Nota Fiscal deverá constar o
CNPJ 18.715.532.0001/70.

6.2.3. HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS

6.2.3.1. Os produtos deverão ser entregues no seguinte endereço: Av.
José Bonifácio, s/n - Bairro São Cristovão. Belo Horizonte - MG.

 

Condições de recebimento:

6.2.4. Os produtos serão recebidos:

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

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

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

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

 

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

7.2. O pagamento 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 10 (dez) 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.

7.3. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do objeto deste contrato, o
prazo de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela contratada.

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

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

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

 

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

8.2. Este contrato terá vigência de 3 (três) meses, podendo ser prorrogado,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência
de saúde pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a
qualquer tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência
fundada na pandemia de coronavírus. (dado o caráter de emergência e calamidade pública
existentes no Estado de Minas Gerais e no mundo e às dificuldades de obtenção dos
insumos tratados neste termo).

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

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

 

9. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

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

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

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

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

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

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

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

9.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do contrato.
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10. DAS GARANTIAS
10.1. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional

10.1.1.  Garantia mínima do(s) equipamento(s) e material(is) descritos no tópico
1 por um período mínimo de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo,
responsabilizando-se pela substituição dos mesmos durante o período de garantia,
conforme inserida na proposta da contratada;

10.1.2. Todos os custos de manutenção, bem como a mão-de-obra para sua
instalação, remoção e frete para manutenção do equipamento fora do Hospital de
Campanha de Minas Gerais / HCampMG serão de responsabilidade da empresa
contratada durante o período de garantia.

 

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

 

12. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
12.1. Da Contratada: 

12.1.1. Entregar o(s) material(i)s no endereço indicado pela contratante e sob
sua responsabilidade, observar quantidades e prazos estabelecidos nas condições
pactuadas de acordo com as exigências constantes neste documento.

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

12.1.3. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas, devendo comunicar à contratante, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a manutenção do contrato ou instrumento equivalente;

12.1.4. Fornecer documentação fiscal e técnica após entrega do objeto;

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

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

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

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

12.1.9. Respeitar as condições e especificações dos equipamentos,
instrumentos e aparelhos fisio-médico-hospitalares, objetos deste contrato;
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12.1.10. Entregar o(s) material(is) contratado(s) com zelo técnico e obediência
aos padrões de controle de qualidade e segurança pela legislação pertinente em
vigor, e na forma exigida neste termo de referência.

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

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

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

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

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

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

13. DO GERENCIAMENTO DA ATA:
13.1. O órgão gerenciador será a POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,
através do Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha.

13.2. São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:

13.2.1. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG;

13.2.2. POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS - PCMG;

13.2.3. HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. O gerenciador do Registro de Preços, convocará os interessados para
assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP) no prazo máximo de até 5 (cinco) dias
úteis, que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas.

14.2. A ARP deverá ser firmada por representante legal do licitante detentor da
melhor proposta ou por procurador com poderes para tal, mediante comprovação através
de contrato social ou instrumento equivalente e procuração, respectivamente, juntamente
com cópia de cédula de identidade.

14.2.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores
serão divulgados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e ficarão
disponibilizados durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, no site:
www.compras.mg.gov.br.

14.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho, autorização de
fornecimento ou instrumento similar.

14.3.1. Por força do disposto no art. 3°, do Decreto Estadual nº 45.902/12, para
se efetuar o registro dos fornecedores é necessário que estes estejam
credenciados/cadastrados no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas
Gerais (CAGEF).

14.4. A empresa escolhida na Dispensa de licitação será convocada oficialmente
para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para assinar a ata e devolvê-la devidamente
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assinada, sob pena de decair seu direito de registrar seus preços, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.

14.5. O prazo de assinatura da ARP estipulado no subitem anterior poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso pela
licitante vencedora, desde que haja motivo justificado e este seja aceito pelo gestor do
Registro de Preços.

14.6. A ARP não obriga a PMMG a adquirir os materiais nela registrados, nem
firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitações específicas
para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese que em
igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.

14.6.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser
exercido pelo beneficiário do registro, quando a Polícia Militar de Minas Gerais, ou
qualquer dos órgãos participantes, optar pela aquisição do objeto cujo preço estará
registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de
Preços, e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Estadual n.º 13.994, de 18 de setembro de
2001 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:

15.1.1. Advertência por escrito;

15.1.2. Multa de até:

15.1.2.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;

15.1.2.2. 20% (vinte por cento)  sobre o valor do objeto após ultrapassado o
prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega
com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado,
ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas ;

15.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

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

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

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

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

15.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5.

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

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
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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.

15.5. 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.

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

15.6. 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.

15.7. As sanções relacionadas nos itens 13.1.3, 13.1.4 e 13.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

15.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:

15.8.1. Retardarem a execução do objeto;

15.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;

15.8.2.1. 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.

15.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

15.9. 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.

15.10. De acordo com o art 6°-D da Medida Provisória n° 951, de 15 de abril de
2020, fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

 

 
JANAÍNA MARTINS BRETAS, 2 TEN PM QOS

Responsável
 

 

Documento assinado eletronicamente por Janaina Martins Bretas, Servidora, em
31/07/2020, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14221391 e o código CRC BECD9CB1.

Referência: Processo nº 1250.01.0002913/2020-63 SEI nº 14221391
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 24 de julho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008 / 2020

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
 

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020 (14218715), que declara situação de
emergência em Saúde Pública no Estado e dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e
de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais em função da pandemia mundial de doença infecciosa viral respiratória causada pelo
agente Coronavírus (COVID-19), visando a necessidade do emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, em observância a
Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020 (14218714), bem como o Decreto n. 47.891 de 20
de março de 2020 (14218717) e a Resolução 5.529 de 25 de março de 2020 (14218719), da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que reconhecem o estado de calamidade
pública decorrente da pandemia, faz-se necessária a registro de preço de medicamentos que
permitam ao profissionais de saúde empenhados no Hospital de Campanha do Expominas
prover os pacientes ali recebidos dos cuidados médicos necessários às respectivas condições
clínicas destes indivíduos.

 

Diante de gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, sendo que em 20/07/2020, quase
15.000.000 de pessoas já haviam sido infectadas pelo vírus em todo o mundo resultando em
mais de meio milhão de mortes. neste cenário, o Brasil já é a segunda nação com maior
número de caso confirmados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, conforme consta
no Boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde (17343132) reportando a
situação da 28º semana epidemiológica, na qual já se contabilizava quase 2.000.000 casos
confirmados no país, com mais de 70.000 mortes atribuídas à doença. Embora alguns estados
já tenham passado pelo primeiro pico de infecções, por reflexo das medidas de isolamento
precocemente instituídas em Minas Gerais, foi em julho que o nosso estado começou a
experimentar um crescimento expressivo do número de cidadãos contaminados pelo vírus, que
trouxeram maior preocupação e atribuíssem mais urgência na instituição de medidas que
aumentassem o poder de acolhimento de paciente pelo estado. Em 20 de julho a Secretaria
Estadual de Saúde reportava quase 100.000 casos confirmados de COVID-19, que resultaram
mais de 2.000 mortes (17322393). Tal situação levou o governo do estado de Minas Gerais a
emitir ordem para abertura do Hospital de Campanha do Expominas para complementar a
capacidade de atendimento da rede SUS, visando atender a população do estado de Minas
Gerais, diante da previsão de possível colapso do sistema público de saúde em face do
aumento da demanda de atendimento de pacientes acometidos pela COVID -19.

 

A contratação dos medicamentos objeto desta dispensa de licitação para registro de preço
contemplará entrega parcelada, com a primeira parcela com entrega para equipar minimamente
o Hospital de Campanha a fim de dar início às suas atividade, garantindo então a estrutura
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hospitalar para atendimento dos pacientes acometidos pelo COVID-19. As demais parcelas
serão agendadas conforme demanda decorrente da evolução da epidemia e da capacidade de
atendimento do Hospital de Campanha que tem previsão para alcançar a capacidade de
acomodação de até 768 leitos da unidade hospitalar e 180 leitos de UTI.

 

O objeto do presente Termo de Referência contempla o fornecimento de medicamentos
essenciais para  o tratamento de pacientes infectados por Coronavírus, bem como
complicações clínicas decorrentes da COVID-19 e quadros clínicos pregressos à doença.  O
manejo clínico de pacientes internados, em geral, requer o emprego de medicamentos e no
caso da COVID-19 ainda há incertezas sobre a eficácia e segurança de diversos
medicamentos que tem sido propostos no controle e tratamento de seus sintomas, gerando
ainda mais incertezas sobre a demanda destes insumos.

 

Inicialmente os medicamentos constantes neste processo pertenciam ao processo
1250.01.0003394/20202-74, contudo em função da dificuldade de obter orçamentos para eles,
ou em função da reprovação das ofertas apresentadas por descumprimento de requisito
técnico, eles foram retirados do processo de origem evitando que estes medicamentos fossem
um entrave para a conclusão do processo, que diante do cenário epidemiológico do estado
tinha urgência em ser finalizado.

 

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

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 04/08/2020, às 09:48, 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
17461521 e o código CRC 13C19CF2.

Referência: Processo nº 1250.01.0002913/2020-63 SEI nº 17461521
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 24 de julho de 2020.

  

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr. Cel PM Diretor de Apoio Logístico.

 

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para aquisição evetual e futura de
MEDICAMENTOS II para os órgãos participantes do Registro de Preço, incluindo o Hospital
Campanha de Minas Gerais, com endereço na Avenida Amazonas, nº 6.200, Bairro Gameleira,
Belo Horizonte/MG.

 

Trata-se da aquisição evetual e futura de Medicamentos II para o Hospital Campanha de Minas
Gerais e demais órgãos participantes do Registro de Preços.

 

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

 

O Hospital Campanha de Minas Gerais foi concebido com o objetivo de suplementar a
capacidade de atendimento hospitalar no Estado. Para que o estabelecimento hospitalar tenha
condições de funcionamento no menor prazo possível, é indispensável que os processos de
compra destinados ao seu aparelhamento sejam realizados na modalidade dispensa de
licitação, conforme as previsões das Leis Federais 8.666 / 1993, 13.979 / 2020, da Lei
Estadual 23.631 / 2020 e dos Decretos Estaduais 47.891 / 2020 e 113 / 2020. 
 

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.

 

Respeitosamente,

 

Requerimento PMMG/DAL/CAA-HC 17462880         SEI 1250.01.0002913/2020-63 / pg. 25



WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJ PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CAA-HC

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 04/08/2020, às 09:49, 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
17462880 e o código CRC 2B6A8515.

Referência: Processo nº 1250.01.0002913/2020-63 SEI nº 17462880
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Elem 
Item

ITEM - 
SIAD

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UNIDADE  RP  VALOR RP  RP (2020)  VALOR RP QUANTIDADE 
TOTAL

HOSPINOVA 
CNPJ 12.499.494/0002-60

CRISTÁLIA
CNPJ 44.734.671/0001-51

Melhor 
Proposta

Fornecedor Teto CMED
Edição 

01/07/20 
Página

4 1511971
DILUENTE - IDENTIFICACAO: AGUA BIDESTILADA; TIPO: ESTERIL; 

APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; 
AMPOLA

197/2019 R$ 0,13 93000  Deserto

6 1488155

AMIODARONA - PRINCIPIO ATIVO: AMIODARONA; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 3 ML; 
COMPONENTE: .;

AMPOLA INATIVO R$ 1,33 8600  Deserto

9 1525670

ATROPINA - PRINCIPIO ATIVO: ATROPINA, SULFATO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; 
COMPONENTE: .;

AMPOLA INATIVO R$ 0,50 8800  Deserto

10 1488864
AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA MONOIDRATADA; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO 
LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

FRASCO-
AMPOLA

177/2019 R$ 21,16 129/2020 R$ 75,00 4300 -R$ 76,0000-                            -R$ 76,0000-     
 CRISTÁLIA

CNPJ 44.734.671/0001-51
-R$ 178,6300-   119

11 1487140

  BICARBONATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO: BICARBONATO DE 
SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 84 MG/ML; FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 
ML; COMPONENTE: .;

AMPOLA 216/2019 R$ 0,96 5000  Deserto

12 1513397

  BICARBONATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO: BICARBONATO DE 
SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 84 MG/ML (8,4%); FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: BOLSA OU 
FRASCO 250 ML; COMPONENTE: .;

BOLSA 98/2019 R$ 18,50 600  Deserto

15 1517961

DIPIRONA + ASSOCIACOES - PRINCIPIO ATIVO (1): DIPIRONA SODICA; 
PRINCIPIO ATIVO (2): BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2,5 G + 20 MG; FORMA 
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 

ML; COMPONENTE: .;

AMPOLA 177/2019 R$ 1,18 2700  Deserto

16 1525760

BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - PRINCIPIO ATIVO: 
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 

20 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; 
APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .;

AMPOLA 177/2019 R$ 0,85 1200  Deserto

21 1525883

  BESILATO DE CISATRACURIO - PRINCIPIO ATIVO: BESILATO DE 
CISATRACURIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 5 
ML; COMPONENTE: .;

AMPOLA 216/2019 R$ 10,25 129/2020 R$ 28,10 8000 -R$ 25,0000-                            -R$ 25,0000-     
 CRISTÁLIA

CNPJ 44.734.671/0001-51
-R$ 65,3000-     137

25 1513222

CLORETO DE POTASSIO - PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE POTASSIO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG/ML (10%); FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 
ML; COMPONENTE: .;

AMPOLA 216/2019 R$ 0,18 8500  Deserto

26 1513311

CLORETO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,9%; FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; 
COMPONENTE: .;

AMPOLA 216/2019 R$ 0,14 90500  Deserto

29 1489500

CLOREXIDINA - PRINCIPIO ATIVO: CLOREXIDINA, GLICONATO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,12%; FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO BUCAL; APRESENTACAO: FRASCO 250 ML; COMPONENTE: 
.;

FRASCO 153/2019 R$ 4,30 1800  Deserto

32 1512285

DEXTROCETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DEXTROCETAMINA, 
CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG/ML; FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-
AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

FRASCO 
AMPOLA

177/2019 R$ 56,81 Planejamento 
57/2020

Pregão 
cadastrado 

(Melhor lance: 
R$ 65,10)

1600 -R$ 70,0000-                            -R$ 70,0000-     
 CRISTÁLIA

CNPJ 44.734.671/0001-51
-R$ 75,5600-     354

40 1489763

DOPAMINA - PRINCIPIO ATIVO: DOPAMINA, CLORIDRATO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; 
COMPONENTE: .;

AMPOLA 216/2019 R$ 1,11 500  Deserto

45 1487264

EPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: EPINEFRINA, HEMITARTARATO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; 
COMPONENTE

FRASCO-
AMPOLA

197/2019 R$ 1,48 1100  Deserto

47 1512366

ETOMIDATO - PRINCIPIO ATIVO: ETOMIDATO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; 
COMPONENTE: .;

AMPOLA 216/2019 R$ 8,40 Planejamento 
57/2020

Pregão 
cadastrado 

(Melhor lance: 
R$ 17,00)

500 -R$ 16,0000-                            -R$ 16,0000-     
 CRISTÁLIA

CNPJ 44.734.671/0001-51
-R$ 18,9800-     601

49 1491555

FENOTEROL - PRINCIPIO ATIVO: FENOTEROL, BROMIDRATO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO AEROSSOL; APRESENTACAO: TUBO 10 ML; COMPONENTE: 
BOCAL;

FRASCO 177/2019 R$ 11,51 Planejamento 
57/2020

Pregão 
cadastrado 
(deserto)

2560 -R$ 15,5400-                                -R$ 15,5400-     
 HOSPINOVA 

CNPJ 12.499.494/0002-60
-R$ 18,9500-     166
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Elem 
Item

ITEM - 
SIAD

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UNIDADE  RP  VALOR RP  RP (2020)  VALOR RP QUANTIDADE 
TOTAL

HOSPINOVA 
CNPJ 12.499.494/0002-60

CRISTÁLIA
CNPJ 44.734.671/0001-51

Melhor 
Proposta

Fornecedor Teto CMED
Edição 

01/07/20 
Página

50 1512374

FENTANILA - PRINCIPIO ATIVO: FENTANILA, CITRATO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,0785 MG/ML (0,05 MG/ML); FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-
AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .;

FRASCO 
AMPOLA

288/2019 R$ 3,96 Planejamento 
57/2020

Pregão 
cadastrado 

(Melhor lance: 
R$ 9,00)

61700 -R$ 7,9900-                              -R$ 7,9900-       
 CRISTÁLIA

CNPJ 44.734.671/0001-51
-R$ 14,7500-     259

59 1487302
  GLICOSE - PRINCIPIO ATIVO: GLICOSE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 
500 MG/ML (50%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; 

APRESENTACAO: AMPOLA 20 ML; COMPONENTE: .;
AMPOLA 177/2019 R$ 0,37 60000  Deserto

62 1513486

GLUCONATO DE CALCIO - PRINCIPIO ATIVO: GLUCONATO DE CALCIO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG/ML (10%); FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 
ML; COMPONENTE: .;

AMPOLA INATIVO R$ 1,02 8900  Deserto

68 1542290
ISOSSORBIDA - PRINCIPIO ATIVO: ISOSSORBIDA, DINITRATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG; FORMA FARMACEUTICA: 
COMPRIMIDO SUBLINGUAL; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;

1 UNIDADE 177/2019 R$ 0,21 200  Deserto

82 1490583

METOCLOPRAMIDA - PRINCIPIO ATIVO: METOCLOPRAMIDA, 
CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2 
ML; COMPONENTE: .;

AMPOLA 177/2019 R$ 0,33 5000  Deserto

83 1490575
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO - FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO ORAL (GOTAS); DOSAGEM: 0,4 POR CENTO (4 MG/ML);
FRASCO 197/2019 R$ 0,60 100  Deserto

87 1565583

  MICAFUNGINA - PRINCIPIO ATIVO: MICAFUNGINA; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO 
LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-

AMPOLA; COMPONENTE: .;

FRASCO-
AMPOLA

98/2019 R$ 290,00 Planejamento 
92/2020

Pregão 
cadastrado 

(Melhor lance: 
R$ 239,90)

650 -R$ 318,6300-                              -R$ 318,6300-   
 HOSPINOVA 

CNPJ 12.499.494/0002-60
-R$ 318,6300-   867

88 1512552

MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; 
COMPONENTE

AMPOLA 177/2019 R$ 2,94 Planejamento 
57/2020

Pregão 
cadastrado 

(Melhor lance: 
R$ 7,00)

18000 -R$ 6,9000-                              -R$ 6,9000-       
 CRISTÁLIA

CNPJ 44.734.671/0001-51
-R$ 36,1400-     404

89 1512560

MIDAZOLAM - PRINCIPIO ATIVO: MIDAZOLAM; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 3 ML; 
COMPONENTE: .;

AMPOLA 177/2019 R$ 1,27 Planejamento 
57/2020

Pregão 
cadastrado 

(Melhor lance: 
R$ 2,00)

1000 -R$ 3,5000-                              -R$ 3,5000-       
 CRISTÁLIA

CNPJ 44.734.671/0001-51
-R$ 13,1400-     426

95 1527541

NITROPRUSSETO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO: NITROPRUSSETO DE 
SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA 

FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML; 
COMPONENTE: .;

AMPOLA 98/2019 R$ 13,44 360  Deserto

96 1487353

NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, 
HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA 
FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 

ML; COMPONENTE: .;

AMPOLA 177/2019 R$ 1,74 40000  Deserto

98 1527754

OMEPRAZOL - PRINCIPIO ATIVO: OMEPRAZOL; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 40 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO 
LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-

AMPOLA; COMPONENTE: AMPOLA DILUENTE;

FRASCO-
AMPOLA

INATIVO R$ 5,84 15000  Deserto

100 1490753
PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO: PARACETAMOL; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: 
COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;

1 UNIDADE 197/2019 R$ 0,03 4000  Deserto

101 1490745
PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO: PARACETAMOL; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 200 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: 
SOLUCAO ORAL; APRESENTACAO: FRASCO 15 ML; COMPONENTE: .;

FRASCO 177/2019 R$ 0,65 500  Deserto

106 1488678

RANITIDINA - PRINCIPIO ATIVO: RANITIDINA, CLORIDRATO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: 

SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; 
COMPONENTE: .;

AMPOLA 216/2019 R$ 0,42 38200  Deserto

112 1493647

SULFATO DE MAGNESIO - PRINCIPIO ATIVO: SULFATO DE MAGNESIO; 
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG/ML (50%); FORMA 

FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 10 
ML; COMPONENTE: .;

AMPOLA 216/2019 R$ 4,58 13700  Deserto

113 1525751

CLORETO DE SUXAMETONIO - PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE 
SUXAMETONIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA 

FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: 
FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

FRASCO-
AMPOLA

216/2019 R$ 7,19 300  Deserto

118 1522582 

HIDROXICLOROQUINA - PRINCIPIO ATIVO: HIDROXICLOROQUINA, 
SULFATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 400 MG; FORMA 
FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; 
COMPONENTE:

7000  Deserto
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Elem 
Item

ITEM - 
SIAD

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UNIDADE  RP  VALOR RP  RP (2020)  VALOR RP QUANTIDADE 
TOTAL

HOSPINOVA 
CNPJ 12.499.494/0002-60

CRISTÁLIA
CNPJ 44.734.671/0001-51

Melhor 
Proposta

Fornecedor Teto CMED
Edição 

01/07/20 
Página

121 1501216

AMOXICILINA + ASSOCIACOES - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA + 
CLAVULANATO DE POTASSIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1 G + 200 

MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO 
INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;

FRASCO- AMPOLA 7800  Deserto

122 1487027

AMOXICILINA + ASSOCIACOES - PRINCIPIO ATIVO: AMOXICILINA + 
CLAVULANATO DE POTASSIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 

MG/ML + 12,5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA 
SUSPENSAO ORAL; APRESENTACAO: FRASCO 75 ML; COMPONENTE: 

.;

FRASCO 75 ML 200  Deserto
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 28 de julho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008 / 2020

JUSTIFICATIVA DE PROPOSTA VENCEDORA

 

A despeito da pesquisa de preço destes medicamentos ter se iniciado em maio, quando eles
ainda pertenciam ao processo 1250.01.0003394/20202-74, conforme descrito no item acima,
até a data da finalização do processo original, em meados de junho, não se obteve propostas
válidas para estes 37 medicamentos. Dentre estes itens, constam bloqueadores
neuromusculares, sedativos e vaso pressores fundamentais na facilitação da
intubação, manutenção da sedação do paciente que necessita de ventilação mecânica invasiva
e manutenção da vida em pacientes em estado crítico, cujo o  aumento de demanda criou no
mercado dificuldades para cumprimento de contratos previamente firmados, gerando
dificuldades de suprimento em hospitais de todo o país.

 

Em 26 de junho de 2020 a busca por orçamentos focada nestes itens foi reiniciada (17322439),
contudo os retornos recebidos traziam negativas de orçamento (17322539). Apenas um
fornecedor havia apresentado proposta e somente para dois itens: Micafungina e Fenoterol. Na
tentativa de conseguir fornecedores em condições de apresentar propostas comerciais para os
medicamento deste termo de referência, em comum acordo com o ordenador de despesas,
optou-se por rever as estimativas de demanda dos produtos com base em três circunstâncias:

 

I - A situação de desabastecimento do mercado para vários dos medicamentos pleiteados,
fazendo com que os fornecedores demonstrassem insegurança em assumir compromisso com
registro de preços que previam volume de demanda expressivos, mas de aquisições incertas;

II - Resultados das medidas de isolamento social que haviam reduzido o tempo estimado de
utilização do Hospital de Campanha do Expominas;

III - Existência de indicativos de que a capacidade máxima de atendimento do Hospital de
Campanha não fosse alcançada em função do achatamento da curva de infecções por
coronavírus.

 

Mesmo com as mudanças no termo de referência, realizada no começo de julho, a busca por
orçamentos continuaram infrutíferas (17322439). Recebidas novas recusas (17322539) e
apenas dois produtos orçados. Realizados contatos telefônicos com representantes de diversas
industrias farmacêuticas e distribuidoras de medicamentos que prometeram avaliar a
viabilidade de apresentarem propostas, mas não se concretizou. Foi então que após vários
pedidos, o representante da Cristália, industria farmacêutica que produz diversos dos produtos
críticos para intubação, manejos de urgências e manutenção de pacientes críticos, fez contato

Justificativa PMMG/DAL/CAA-HC 17523980         SEI 1250.01.0002913/2020-63 / pg. 48



informando que havia recebido autorização para apresentar proposta neste processo de
dispensa de licitação para registro de preços, desde que o prazo de entrega, antes previsto
para 10 dias, fosse modificado para 30 dias. O representante justificou que a instabilidade do
mercado não o permitia prever se ele conseguiria nos entregar os medicamentos em 5 ou 30
dias, portanto, para participar do processo ele  precisava ter a garantia de que não seria alvo de
processo administrativo punitivo caso não conseguisse realizar a entrega em 10 dias.

 

Apesar da urgência da aquisição, não restou melhor alternativa, pois a situação destes
medicamento se mostrou crítica. Foi noticiado que o próprio Governo Federal já estava
trabalhando para realizar importação de medicamentos que ficaram conhecidos como o "kit
intubação" para socorrer estados e municípios. Todavia na primeira entrega destes kits Minas
Gerais não foi contemplada (17322255 e 17322335). Embora alguns destes itens já tivessem
sido empenhados, em quantidades suficientes para atender a primeira remessa de estimativa
de demanda do Hospital de Campanha, utilizando para isso os aumentos de cota concedidos à
PMMG pela SEPLAG em Registros de Preço vigentes desde de 2019, muitos deles ainda não
havia sido entregues.

 

Feita as novas alterações do Termo de Referência, foram disparadas novas solicitações de
orçamento para todos os mais de 200 fornecedores cadastrados (17322439). Desta vez
houve retorno para 09 (nove) medicamentos, dentre eles 07 (sete) itens de alta criticidade
orçados pela Cristália, pelo que se resolveu encerrar as buscas para não correr o risco de
perder esta proposta cuja validade era de apenas 30 dias.

 

Após dois meses na tentativa de obter orçamentos para os 37 (trinta e sete) itens, foi
preciso encerrar o processo com proposta comercial para apenas 09 (nove) deles, dos quais
nenhum apresentou mais de um fornecedor interessado.

 

Balizando os preços ofertados pelos Registros de Preços firmados em 2019, conforme Planilha
Comparativa de Preços (17351793) foram identificadas grandes diferenças percentuais,
especialmente no produtos ofertados pela CRISTÁLIA, cuja maioria apresentou oferta mais de
100% acima. Contudo, notou-se que os preços praticados se aproximavam muito daqueles
praticados no RP 129/2020 e nos Planejamentos 57 e 92/2020 ambos da SEPLAG e ambos
ainda em fase de pregão. Todavia a micafungina, ofertada pela HOSPINOVA, apresentou um
lance no planejamento 92/2020 muito abaixo inclusive do valor registrado em 2019, pelo que foi
negociado com o fornecedor a proposta deste medicamento por email (17328559) e telefone,
sem sucesso. O fornecedor afirmou ter havido algum equívoco na apresentação de proposta,
uma vez que o valor ofertado naquele pregão é autorizado pela industria apenas em processos
que visam adquirir medicamentos para atender a demandas judiciais, nos quais é obrigatória a
aplicação do deflator do coeficiente de adequação de preço (CAP). A argumentação foi
considerada pertinente, visto que o valor do lance no Pregão 92/2020 era muito inferior inclusive
ao preço registrado pela SEPLAG em 2019.

 

Sendo assim, visto que os acordos comerciais dos Registros de Preço firmados em 2019 não
vinham sendo cumpridos pelos fornecedores, embasados na justificativa de alteração do perfil
de consumo mundial em virtude da pandemia, o que gerou escassez de matéria prima e
elevação dos custos de produção/importação, mesmo com a elevação do custo destes
medicamentos, tendo em vista sua criticidade para o funcionamento de uma unidade hospitalar
e sua escassez no mercado, as propostas foram aceitas e submetidas aos procedimentos
usuais de habilitação (17328601) e qualificação técnica (17328559).

 

Como todos os documentos de habilitação estavam regulares, após parecer técnico favorável
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(17351814), foram aceitas as propostas de aquisições e submetidas a avaliação e
homologação do Ordenador de Despesas.

 

Os produtos ofertados pelas empresas classificadas, com valores propostos aceitos conforme
anteriormente dissertado, e com aprovação técnica, terão seus preços registrados conforme
abaixo relacionado:

 

Itens: 10, 21, 32, 47, 50, 88 e 89 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA, CNPJ: 44.734.671/0001-51

Itens: 49 e 87 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
CNPJ: 12.499.494/0002-60

 

 

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 04/08/2020, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
17523980 e o código CRC FED19656.

Referência: Processo nº 1250.01.0002913/2020-63 SEI nº 17523980
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

PARECER JURÍDICO Nº: 107/2020 - Assessoria Jurídica da DAL

INTERESSADO: MAJ PM Wanderson S. Figueiredo de Castro

ASSUNTO: Dispensa de Licitação Emergencial para Registro de Preço-CORONAVíRUS

REFERÊNCIA: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, art. 8º da Lei
Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, art. 3º do Decreto Estadual de MG nº 113 de 12 de
março de 2020,  Lei Federal 8.666/93, Decreto Estadual nº 46311/2013 e Resolução CG nº
3720/2003.

 

I –  Do Relatório
 

            O presente parecer tem como objeto de análise à possibilidade jurídica do Ordenador de
Despesas, através de dispensa de licitação emergencial registrar o preço, com base no artigo
4º e seu §4º, da Lei Federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, no art. 8º da Lei Estadual nº
23.631 de 02 de abril de 2020, no art. 3º do Decreto Estadual de NE nº 113 de 12 de março de
2020 e na Lei Federal 8666/93, para futura e eventual aquisição de medicamentos diversos
essenciais para atender as necessidades no cuidado dos pacientes do Hospital de Campanha
de Minas Gerais, conforme especificados no termo de referência.

            Evidencia-se que o Novo Coronavírus - SARS-CoV-2, oficialmente conhecido como
COVID-19, é uma Pandemia reconhecida, com casos inicialmente registrados na China e
depois em outros países. O vírus causa doença respiratória. O paciente infectado pode
apresentar sintomas de leve a moderado, semelhante a uma gripe, como também pode estar
assintomático e transmitindo o vírus. Alguns casos podem ser mais graves, por exemplo, em
pessoas que já possuem outras doenças. Nessas situações, pode ocorrer síndrome respiratória
aguda grave e complicações. Em casos extremos, pode levar a óbito. O que se sabe até o
presente momento é que a transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com
secreções, contatos com superfícies e objetos contaminados.

                Foi determinado pelo Exmo. Sr. Governador do Minas Gerais a instalação de um
Hospital de Campanha, dentro do Parque de Exposição - EXPOMINAS, situado na avenida
amazonas, nº 6030, Bairro Gameleira, Belo Horizonte, Minas Geais. O hospital deverá estar em
pleno funcionamento e em atendimento e para tanto, são necessárias várias aquisições de bens
e contratação de serviços.

            A Justificativa apresentada para o presente Registro de Preço é a situação de
emergência em saúde pública no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença
infecciosa viral respiratória - COVID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-
2, que já foi reconhecida através da Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, do Decreto
Estadual de NE nº 113 de 12 de março de 2020 e a nível Federal através da Lei nº 13.979 de 06
de Fevereiro de 2020, bem como a necessidade de equipar o Hospital de Campanha para o
funcionamento e atendimento da população contaminada, no intuito de se evitar o colapso do
Sistema Único de Saúde, bem como fornecer todo o atendimento com excelência.

                 É o relatório.
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II- Da Análise
 

            Será analisado o presente processo de dispensa de licitação, por situação de
emergência em saúde pública, para registrar o preço, embasado no artigo 4º e seu §4º, da Lei
Federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, no art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 de
abril de 2020, no art. 3º do Decreto Estadual nº 113 de 12 de março de 2020, no art. 4º do
Decreto Estadual nº 47.891/2020 e na Lei 8.666/93 para futura e eventual aquisição de
medicamentos diversos  para o Hospital de Campanha de Minas Gerais, conforme
especificados no termo de referência, bem como para os órgãos participantes.

            Evidencia-se que é essencial para o funcionamento do Hospital de Campanha, esse
registro de preço para aquisição de medicamentos diversos, conforme justificado no termo de
referência:

“O objeto do presente Termo de Referência contempla o fornecimento de
medicamentos essenciais para  o tratamento de pacientes infectados por
Coronavírus, bem como complicações clínicas decorrentes da COVID-19
e quadros clínicos pregressos à doença.  O manejo clínico de pacientes
internados, em geral, requer o emprego de medicamentos e no caso da
COVID-19 ainda há incertezas sobre a eficácia e segurança de diversos
medicamentos que tem sido propostos no controle e tratamento de seus
sintomas, gerando ainda mais incertezas sobre a demanda destes
insumos. Inicialmente os medicamentos constantes neste processo
pertenciam ao processo 1250.01.0003394/20202-74, contudo em função
da dificuldade de obter orçamentos para eles, ou em função da
reprovação das ofertas apresentadas por descumprimento de requisito
técnico, eles foram retirados do processo de origem evitando que estes
medicamentos fossem um entrave para a conclusão do processo, que
diante do cenário epidemiológico do estado tinha urgência em ser
finalizado..”
 

            Assim, o Registro de Preço por dispensa de licitação, no termo de referência e na
justificativa, está fundamentado na Lei Federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, na Lei
Federal 8.666/93, no Decreto Estadual NE 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, bem como na Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020.

 

            Esclarece-se que o termo de referência é o documento formal fundamental para a
dispensa de licitação, pois define o objeto da contratação e suas regras, regendo toda a
contratação de forma clara e precisa. No presente caso a aquisição é futura e eventual
relacionada à demanda e necessidade, por ser um registro de preço. Evidencia-se, no presente
processo, que a necessidade da aquisição futura foi muito bem esclarecida e embasada
legalmente no termo de referência, constando todas as nuances dos objetos a serem adquiridos
e suas especificações técnicas. O termo de referência está adequado ao previsto no art. 4º-E,
§1º, da Lei 13.979/20.

 

            Deve ser destacado que toda a especificação técnica, quantitativos e dimensionamento
de uso e necessidade, conforme previsto no termo de referência, são de responsabilidade
exclusiva da equipe técnica que elaborou, pessoas com conhecimento e capacidade para tanto.
Ressalte-se que extrapola a competência da assessoria jurídica qualquer análise de mérito, vez
que não possui conhecimentos técnicos profissionais para discutir a especificações técnicas do
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termo de referência.

 

            Os serviços e aquisições contratados ou registrados pela Administração, como regras
específicas visam garantir a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a
publicidade da contratação, e em regra deverão ser precedidos de licitação, conforme dispõe a
Lei 8.666/93. Entretanto, a Lei 8.666/93 prevê possibilidades de não realização do devido
processo licitatório, no caso em análise, a dispensa de licitação é uma das hipóteses. Destaca-
se que no caso de dispensa de licitação, 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 ou não.

 

            Assim, na legislação vigente tem-se que a licitação é dispensada, consoante a Lei
8.666/93, nos termos do previsto art. 24. E, como se segue, o inciso IV se aplicaria à
contratação que se analisa nesta dispensa juntamente com as demais normas, todavia foi
expedida normativa específica para a questão, mas cumpre analisa-la:

 

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.

 

            Já o art. 26, da Lei 8.666/93, apresenta duas exigências imprescindíveis à instrução do
processo de dispensa:

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.
(…)

            Diante da situação da pandemia ocasionada pelo COVID-19, foi editado o Decreto
Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020, o qual declarou o estado de emergência em
situação de Saúde Pública em Minas Gerais, prevendo a excepcionalidade da situação,
regulamentando a dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços em seu art. 3º, o
qual dispõe:

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.
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            A Lei Estadual nº 23.631 de 02 de abril de 2020, também editada devido à pandemia em
seu art. 7º dispõe que:

Art. 7º – É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços e
insumos de saúde destinados ao enfrentamento do estado de calamidade
pública decorrente da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 4º da Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
§ 1º – A dispensa de licitação a que se refere o caput é temporária e
durará enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da
pandemia de Covid-19.
§ 2º – As contratações ou aquisições realizadas com base nesta lei serão
imediatamente disponibilizadas em site oficial específico na internet.
 

            A Lei Federal nº 13.979/2020 veio normatizar o caso especial da Dispensa de Licitação
envolvendo o COVID 19, também prevendo a excepcionalidade da situação e todas as suas
nuances, principalmente em seu art. 4º, que expressa:

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.

 

            A utilização do Sistema de Registro de Preços é autorizada pela alteração realizada no
artigo 4°,§ 4º da Lei 13979/2020, pela Medida Provisória nº 951, de 15 de abril de 2020,
acrescentando a seguinte redação:

"§ 4º  Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se
tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o
sistema de registro de preços, de que trata o inciso II do caput do art. 15 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado.
§ 5º Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente
federativo poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de preços.
§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo,
contado da data de divulgação da intenção de registro de preço, entre dois
e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem
interesse em participar do sistema de registro de preços nos termos do
disposto no § 4º e no § 5º."

            Esclarece-se que a dispensa de licitação para Registro de Preço é uma inovação
jurídica que foi criada pela Lei 13.979/2020 com a alteração proporcionada pela Medida
Provisória nº 951, de 15 de abril de 2020. No caso do Estado de Minas Gerais, o Sistema de
Registro de Preço- SRP- é regulamentado através do Decreto nº 46.311, de 16 de setembro de
2013, o qual irá balizar o presente, observando a compatibilidade com o previsto na Lei Federal
nº 13.979/2020.

            O SRP é um mecanismo utilizado pela Administração Pública para constituir o registro
dos preços, e tem por finalidade a seleção da melhor proposta, para eventual e futura
contratação pela Administração. O Sistema de Registro de Preços possui como principal
característica o fato de não haver a obrigação da Administração Pública de comprar os itens
registrados, conforme o disposto no § 4º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, ou seja, a existência de
preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir.
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            Nesse sentido, leciona Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:

Essa é, como assinalado anteriormente, a característica singular do
Sistema de Registro de Preços como procedimento especial de licitação.
A Administração pode firmar um compromisso com os licitantes
vencedores: se precisar do produto, adquirirá daquele que ofereceu a
proposto mais vantajosa, condicionando esse compromisso a determinado
lapso de tempo. De um lado, a Administração tem a garantia de que não
está obrigada a comprar; de outro, o licitante tem a certeza de que o
compromisso não é eterno.
Ratificando o entendimento, o ilustre Professor José Anacleto Abduch
Santos assevera que “a lógica do sistema é a de que há compromissos
do fornecedor em relação à proposta formulada na licitação, sem que,
contudo, haja obrigação de contratar por parte da Administração Pública”.
(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de Registro de Preços e
Pregão Presencial e Eletrônico. 6ª ed. rev. atual e ampl. Belo Horizonte:
Fórum, 2015, p. 38).

                Assim, a presente dispensa de licitação tem por finalidade Registrar Preços dos
produtos para uma eventual e futura aquisição de acordo com a necessidade da Administração
Publica, no  caso a necessidade do Hospital de Campanha estando em conformidade com o
disposto na Lei Federal, 13.979/2020 e no Decreto Estadual 46.311/2013, analisando sempre a
compatibilidade legal.

 

                Evidencia-se que diante da gravidade da situação e da necessidade da
Administração Pública atuar, pois não pode ficar inerte diante da pandemia e suas
consequências, a Lei 13.979/2020, no art. 4º-B dispôs que:

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.

 

            Nas lições de Hely Lopes Meirelles a caracterização da emergência ocorre quando:

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.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro,
24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999).

            Dessa forma, pode-se dizer que a situação emergencial que enseja a dispensa de
licitação resulta de fato imprevisível, como o caso ora analisado, importando que a utilização do
processo licitatório normal acarretasse em graves danos ao interesse público, que no caso em
questão é a saúde pública. Assim, a situação vivenciada por todos na atualidade, caracteriza-se
como situação de emergência com necessidade de pronto atendimento pela Administração
Pública, enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos.

                 Nos ensinamentos de Marçal Justen Filho acerca de dispensa de licitação e a
atuação da Administração Pública, tem-se que:
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No entanto, existem hipóteses em que a licitação formal seria impossível ou
frustraria a realização adequada das funções estatais. O procedimento
licitatório normal conduziria ao sacrifício dos fins buscados pelo Estado e
não asseguraria a contratação mais vantajosa. Por isso, autoriza-se a
Administração a adotar um outro procedimento, em que formalidades são
suprimidas ou substituídas por ouras. Essa flexibilidade não significa
discricionariedade na escolha das hipóteses de contratação direta. O
próprio legislador determinou as hipóteses em que se aplicam os
procedimentos licitatórios simplificados. Por igual, definiu os casos de não
incidência do regime formal de licitação. A contratação direta não significa
que são inaplicáveis os princípios básicos que orientam a atuação
administrativa. Nem se caracteriza uma livre atuação da administração. O
administrador está obrigado a seguir um procedimento administrativo
determinado, destinado a assegurar (ainda nesses casos) a prevalência
dos princípios jurídicos fundamentais. Permanece o dever de realizar a
melhor contratação possível, dando tratamento igualitário a todos os
possíveis contratantes.

Por tanto, a contratação direta não significa eliminação de dois postulados consagrados a
propósito do licitação. O primeiro é a existência de um procedimento administrativo. O segundo
é a vinculação estatal à realização de suas funções. ( JUSTEN FILHO, Marçal . Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2016. Pág 466/467)

            A Lei Federal nº 13.979/2020, apresenta os requisitos que deverão ser observados
especialmente para esses processos de dispensa de licitação, envolvendo aquisições,
contratações de serviço e registro de preço no combate do COVID-19. Tais requisitos foram
devidamente observados e cumpridos no presente processo.

 

            Deve ser destacado, ainda, que a escolha do fornecedor deve ocorrer pela sua
capacidade de atender à situação de emergência, sendo a escolha da administração
justificada. Diante do disposto no art. 26, III, da Lei 8.666/93, também é dever do Administrador
justificar o preço, que tem por finalidade confirmar a razoabilidade do valor da futura e eventual
contratação, conferindo probidade e moralidade ao ato. Por isso, deve verificar se os preços
praticados pela empresa com outros clientes, referente ao mesmo objeto pretendido, são
compatíveis com os preços a serem utilizados no mercado, atentando para o inciso III, art. 15,
da Lei 8.666/93, bem como observar o previsto no art. 4º E da Lei 13.979/2020.

 

            Nas palavras de Marçal Justen Filho, em sua obra sobre aquisições sob o especial
regime da COVID-19 (Lei nº 13.979/20), tem-se que:

 “Como regra geral, a Administração deverá adotar todas as cautelas para
obter a contratação mais vantajosa possível, inclusive promovendo
cotações de preços e produtos entre diversos fornecedores, mediante o
uso dos recursos eletrônicos. Não se exige a aquisição do produto com o
menor preço, se existirem justificativas para selecionar fornecedor diverso.
Mas é indispensável a formalização da contratação, com a indicação dos
motivos que fundamentaram a escolha realizada’. (JUSTEN FILHO, Marçal.
Covid-19 e o Direito Brasileiro, 2020, posição 230. Edição do Kindle).

 

            Para o caso em análise, constata-se que os orçamentos foram realizados de forma
ampla, com a solicitação de orçamento a diversas empresas. As empresas escolhidas para o
Registro dos Preços foram as que apresentaram os melhores preços obtidos para o registro de
preço de cada produto, além da concordância em atender a todas as exigências do Termo de
Referência.
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            Observa-se que como se trata de exceção à regra de licitação, a Administração deverá
instruir o processo de dispensa de licitação com todos os elementos seguros e eficazes para
comprovação da necessidade e conveniência do Registro de Preço e a escolha do
Beneficiário, sempre tendo em vista a moralidade, a transparência e o interesse público a ser
atendido.

 

            A Resolução nº 3720/2003-CG em seu art. 3º, elenca os documentos que devem estar
presentes na dispensa de licitação, os quais também devem estar acostados aos autos.

 

            Constata-se que, com relação à análise jurídica, não existe impedimento legal para a
realização da dispensa de licitação para o Registro de Preço como apresentada, pois foram
observados 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 nº 113/2020, da
Lei Federal nº 8.666/93, do Decreto Estadual nº 46.311/2013 e demais normas pertinentes em
vigor.

 

III – Do Parecer
           

            Diante do exposto, no que compete examinar, com fulcro art. 38, inciso VI e seu
Parágrafo Único, da Lei 8.666/1993, entendo pela possibilidade jurídica da realização da
dispensa de licitação para o Registro de Preço para aquisição futura e eventual de 
medicamentos diversos essenciais para o atendimento da demanda do Hospital de Campanha,
tudo em quantidade e conformidade com o termo de referência elaborado pela equipe técnica,
por estar em consonância com os dispositivos legais de regência.

 

            Ressalte-se 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, salvo melhor juízo.

 

                  Belo Horizonte, 29 de julho de 2020.

 

 

Michelle Martins Papini Mota
Assessora Jurídica da DAL

OAB/MG 88.331
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Documento assinado eletronicamente por Michelle Martins Papini Mota, Assessora
Jurídica, em 29/07/2020, às 08:10, 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
17561470 e o código CRC 7930DED9.

Referência: Processo nº 1250.01.0002913/2020-63 SEI nº 17561470
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

  

Processo nº 1250.01.0002913/2020-63

Belo Horizonte, 28 de julho de 2020.

Destinatário(s): MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL PM

 

Assunto: Remete o processo para homologação do Diretor

DESPACHO
 

O Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais solicitou a aquisição
futura e eventual de MEDICAMENTOS II para os órgãos participantes do Registro de Preços
08 / 2020 (Hospital Campanha de Minas Gerais-HCAMP; Hospital da Polícia Militar-
HPM; Hospital da Polícia Civil-HPC e Hospital Metropolitano Odilon Behrens-HOB) e, feita uma
análise prévia dos orçamentos de mercado, o objeto será fornecido pelas
empresas: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ:
44.734.671/0001-51 e HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, CNPJ: 12.499.494/0002-60.

 

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 nº 01/15, encaminhamos a 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
Registro de Preços, para fins de homologação de V. Sª. e ratificação junto ao Comandante-
Geral, conforme prescreve o Decreto Estadual nº 43.817/2004, art. 2º, inciso III, para posterior
publicação no Diário Oficial e BGPM.

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CAA-HC

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 04/08/2020, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
17536800 e o código CRC 4ACA7E01.
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Referência: Processo nº 1250.01.0002913/2020-63 SEI nº 17536800
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 28 de julho de 2020.

  

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008 / 2020

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição futura e eventual de
MEDICAMENTOS II para os órgãos participantes do Registro de Preços (Polícia Militar de
Minas Gerais - Hospital Campanha-HCAMP, Hospital da Polícia Militar-HPM; Polícia Civil de
Minas Gerais - Hospital da Polícia Civil-HPC e Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Hospital
Metropolitano Odilon Behrens-HOB).
 

BENEFICIÁRIOS: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ:
44.734.671/0001-51 e

HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ:
12.499.494/0002-60

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.514.374,90 (Um milhão, quinhentos e quatorze mil, trezentos
e setenta e quatro reais e noventa centavos).

 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado
com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 abr2020, art. 4º do Decreto Estadual nº
47.891/2020, a Lei Federal nº 8.666, de 21jun1993 e com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº
113 de 12 de março de 2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública
no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória -
COVID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.026.1078.0001.339030 12.0.95.1.

 

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da publicação do contrato, prorrogável por igual
período desde que perdure a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.

 

MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL PM
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Ramos de Oliveira, Coronel PM,
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em 04/08/2020, às 14:14, 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
17537269 e o código CRC B4F782F7.

Referência: Processo nº 1250.01.0002913/2020-63 SEI nº 17537269
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

  

Processo nº 1250.01.0002913/2020-63

Belo Horizonte, 28 de julho de 2020.

Destinatário(s): RODRIGO SOUSA RODRIGUES, CORONEL PM COMANDANTE-GERAL

 

Assunto: Remessa de processo ao Comando-Geral para ratificação

DESPACHO
 

Encaminho a V. Exa. o Processo de Compra 1250.01.0002913/2020-63, que se refere à
aquisição futura e eventual de MEDICAMENTOS II para os órgãos participantes do Registro de
Preços (Hospital Campanha de Minas Gerais-HCAMP; Hospital da Polícia Militar-HPM; Hospital
da Polícia Civil-HPC e Hospital Metropolitano Odilon Behrens-HOB) para análise e ratificação.

 

Respeitosamente,

 

MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL PM
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Ramos de Oliveira, Coronel PM,
em 04/08/2020, às 14:14, 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
17537651 e o código CRC 5F07069E.

Referência: Processo nº 1250.01.0002913/2020-63 SEI nº 17537651
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 28 de julho de 2020.

  

ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008 / 2020

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição futura e eventual de
MEDICAMENTOS II para os órgãos participantes do Registro de Preços (Polícia Militar de
Minas Gerais - Hospital Campanha-HCAMP, Hospital da Polícia Militar-HPM; Polícia Civil de
Minas Gerais - Hospital da Polícia Civil-HPC  e Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Hospital
Metropolitano Odilon Behrens-HOB).

 

BENEFICIÁRIO: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ:
44.734.671/0001-51 e 

HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ:
12.499.494/0002-60

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.514.374,90 (Um milhão, quinhentos e quatorze mil, trezentos
e setenta e quatro reais e noventa centavos).

 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado
com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02 abr2020, art. 4º do Decreto Estadual nº
47.891/2020, a Lei Federal nº 8.666, de 21jun1993 e com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº
113 de 12 de março de 2020, que declarou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública
no Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória -
COVID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.026.1078.0001.339030 12.0.95.1.

 

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da publicação do contrato, prorrogável por igual
período desde que perdure a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.

 

DESPACHO: nos termos do artigo 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 43.817, de 14 de junho
de 2014, Resolução nº 3.720-CG, de 09 de junho de 2003, e com fulcro no art. 4º, da Lei
Federal nº 13.979, de 06fev2020 combinado com o art. 8º da Lei Estadual nº 23.631 de 02
abr2020, com o art. 3º do Decreto Estadual NE nº 113 de 12 de março de 2020 e na Lei nº
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8.666/1993, RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação para Registro de Preços do CAA-HC da
Diretoria de Apoio Logístico.

 

RODRIGO SOUSA RODRIGUES, CEL PM
COMANDANTE-GERAL

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Sousa Rodrigues, Comandante-
Geral, em 04/08/2020, às 18:39, 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
17537902 e o código CRC 2364ED2F.

Referência: Processo nº 1250.01.0002913/2020-63 SEI nº 17537902
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 20 – quinta-feira, 06 de agosto de 2020 diário do exeCutivo Minas gerais - Caderno 1
vIGÊNCIA: 06 meses a partir da publicação . ASSINAM: Wanderson S 
Figueiredo de Castro, pelo CAA-HC, e BruNo ForTuNATo GoN-
ÇALvES SouZA, rita de Cássia Sanches rezende, Julio Almeida 
Wolff, ricardo Novas Cabrera, STEFANIE SorBELLo, Shirlei Catia 
de Lima Lopes, LuIZ ANToNIo FErNANDES e rENATo FEr-
NANDo DE ALMEIDA, pelas empresas .

ExTrATo DE ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
PMMG-CAA-HC – Ato de Dispensa de Licitação para registro de Pre-
ços nº 008 / 2020 - 0250073 . Processo SEI nº 1250 .01 .0002913/2020-63 
oBJETo: Aquisição futura e eventual de MEDICAMENToS II para os 
órgãos participantes do registro de Preços . BENEFICIárIoS: CrIS-
TáLIA ProDuToS QuÍMICoS FArMACÊuTICoS LTDA, CNPJ: 
44 .734 .671/0001-51 e HoSPINovA DISTrIBuIDorA DE ProDu-
ToS HoSPITALArES LTDA, CNPJ: 12 .499 .494/0002-60 . ENQuA-
DrAMENTo LEGAL: Inciso Iv do art . 24 da Lei Nacional nº 8 .666, 
de 21jun1993, combinado com art . 4º da Lei 13 .979 de 06fev2020 e 
Decreto Estadual de MG nº 113 de 12mar2020, que declarou a SITu-
AÇÃo DE EMErGÊNCIA em saúde pública no Estado de Minas 
Gerais, em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória 
- CovID - 19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SArS-Cov-2; 
vIGÊNCIA: 06 meses contados da publicação do extrato do contrato; 
vALor ToTAL ESTIMADo: r$ 1 .514 .374,90 .

16 cm -05 1383587 - 1

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE ADITIvo
PMMG – 7ª rPM - PrEGÃo ELETrÔNICo

unidade Executora: 1259975 . Processo de Compras nº . 13/2018 . Con-
trato nº . 9195810/2018 . objeto: Terceiro Termo Aditivo ao contrato 
de Prestação de Serviços que entre si celebram a PMMG/7ªrPM e a 
Empresa Prestadora de Serviços de Conservação e Limpeza Elivaldo 
Souza Hortência – ME, CNPJ: 27 .968 .525/0001-71, referente a alte-
ração dos valores conforme CCT/2020 . valor mensal alterado: r$ 
3 .662,41, valor global: r$ 43 .948,92 . o processo de compras encon-
tra-se a disposição dos interessados no site www .compras .mg .gov .br .

3 cm -05 1383602 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG-CAE x Axcell Elevadores Ltda ME - Contrato Nº 9 .195 .593 - 
2º T .A - Prorrogação de vigência por 12 meses sem alteração do valor 
atual . valor prorrogado: r$ 4 .837,55 . vigência: 22/07/2021 . Data: r$ 
17/07/2020 .

HoMoLoGAÇÃo DE LICITAÇÃo
PMMG-CAE - Pr . El . 1255125/25/2020 - HoMoLoGAÇÃo - Lote 
único: Aquisição de Espadins para a Escola de Formação de Oficiais 
da APM . Lic . venc . Focos Comercial Ltda . valor: r$ 39 .998,00 . Data: 
04/08/2020 .

3 cm -05 1383502 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CSC-PM/DAL – PMMG x JETMAx SoLuÇÕES EM IMPrESSÃo 
LTDA . CNPJ 06 .947 .769/0001-06, Contrato 60/2020 . CoMPrAS nº 
9260632/2020 - objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de outsourcing de impressão, com locação de equipamen-
tos, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, 
reposição de peças e insumos . valor total r$ 37 .104,00 . vigência de 12 
meses a contar da publicação .

2 cm -05 1383594 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
PMMG – 62º BPM x PrEFEITurA MuNICIPAL DE IPANEMA/MG . 
Segundo Termo Aditivo ao Convênio n . 15/2017 . objeto: Alterar a repre-
sentação da PMMG junto ao município de IpanemaMG, alterar os dados 
cadastrais do proponente PMMG, instituir novo plano de trabalho, crono-
grama de desembolso e contrapartida da PMMG, alterar o valor do convê-
nio para r$ 273 .360,00 .

2 cm -05 1383462 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
PMMG – 62º BPM x PrEFEITurA MuNICIPAL DE PIEDADE DE 
CArATINGA/MG . Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n . 10/2017 . 
objeto: Alterar as representações das partes constantes no Convênio, entre 
o Estado de Minas Gerais (através de competência delegada à PMMG), e o 
município de Piedade de Caratinga/MG .

2 cm -05 1383470 - 1

ExTrATo DE CoMoDATo
PMMG – 60º BPM x Conselho Comunitário de Segurança Pública de 
Pitangui/MG . Comodato nº 01/2020 . objeto: empréstimo gratuito de 
01 veículo renalt Duster Zen 1 .6 16v SCE + Techno parck, chassi nº 
93YHJD204MJ448956, cor Branco, potência 120cv, serial 4MJ448956, 
combustível álcool e gasolina, número de motor H4ME734Qo81251, ano 
modelo 2021, ano de fabricação 2020, no valor de r$ 68 .458,55 (sessenta 
e oito mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco cen-
tavos). Vigência: 24/04/2020 a 24/04/2025. Justificativa para o atraso na 
publicação: o processo atrasou devido ao trâmite burocrático .

3 cm -05 1383536 - 1

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE CoNTrATo
PMMG - 9ª rPM x Top Moto Peças Ltda - ME, CNPJ: 07 .543 .813/0001-77 . 
Contrato SIAD N . 009260665/20 . objeto: Contratação de empresas para 
prestação de serviços de revisão, de manutenções preditivas (preventiva 
ou corretiva) de veículos DuAS roDAS, incluso o fornecimento de peças 
e acessórios originais de veículos duas rodas das marcas Honda, Yamaha, 
Suzuki e BMW da frota orgânica da Nona região da Policia Militar de 
Minas Gerais (9ª rPM), através de fornecimento parcelado e de acordo 
com a disponibilidade orçamentária, conforme descrições e especifica-
ções detalhadas no ANExo I do Edital . valor: r$ 59 .075,00 . vigência: 
31/12/2020 .

3 cm -05 1383565 - 1

metabólicos do delta-9 THC;
cocaína;
anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados);
opiáceos .
i) Exames neurológicos, todos com laudo:
avaliação clínica neurológica realizada pelo especialista; e
eletroencefalograma (EEG);
j) Exames oftalmológicos: avaliação oftalmológica pelo especialista, 
considerando:
acuidade visual sem correção;
acuidade visual com correção;
tonometria;
biomicroscopia;
fundoscopia;
motricidade ocular;
senso cromático;
campo visual (campimetria computadorizada), com laudo;
k) ecografia de abdome total;
l) psiquiátrico: avaliação psiquiátrica realizada por especialista (Socie-
dade Brasileira de Psiquiatria), com Atestado (Modelo “B” Anexo Iv) 
sobre comportamento, humor, coerência e relevância do pensamento, 
conteúdo ideativo, percepções, hiperatividade, encadeamento de ideias, 
orientação, memória recente, memória remota, tirocínio, uso ou não de 
medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), e ainda, qualquer antece-
dente de doença psiquiátrica .
o laudo psiquiátrico deverá ser realizado por psiquiatra com título de 
Especialização pela ABP - Associação Brasileira de Psiquiatria e/ou 
registro no CrM de Especialista em Psiquiatria .
Exames Biofísicos:
uma vez considerado apto, mediante parecer conclusivo, o candidato 
será, no ato, convocado e cientificado para se submeter aos Exames 
Biofísicos que serão realizados no mesmo dia .
registre-se . Publique-se . Cumpra-se .

Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em 
Belo Horizonte, 04 de agosto de 2020 .

Cinara Maria Moreira Liberal
Delegada-Geral de Polícia

Diretora da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais
17 cm -05 1383877 - 1

SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo, 
GESTÃo DE FINANÇAS

ExTrAToS DE CoNTrAToS
1º TErMo ADITIvo Ao ACT N .º 202/2017/PCMG

Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Itanhomi/MG . objeto: 
Prorrogação do prazo de vigência por 24 (vinte e quatro) meses, a con-
tar de 01/01/2019; alteração do Plano de Trabalho para fazer constar: 
o decréscimo do quantitativo previsto para a despesa constante na alí-
nea “a” do item 2 .1, da cláusula segunda do instrumento originário . 
valores: Estima-se a despesa global por parte do Município em r$ 
133 .128,00 (cento e trinta e três mil, cento e vinte e oito reais) . Dota-
ções orçamentárias: 02 .03 .01 .04 .122 .0003 .2013 .33 .90 .30 .00, 02 .03 .
01 .04 .122 .0003 .2013 .33 .90 .39 .00, 02 .04 .01 .123 .0007 .2016 .319004, 
02 .04 .01 .123 .0007 .2016 .319011, 02 .07 .01 .122 .0019 .2046 .319004, 
02 .07 .01 .122 .0019 .2046 .319011 . Da Convalidação: Ficam convalida-
dos e ratificados os atos e efeitos a partir de 01/01/2019. Do Foro: Belo 
Horizonte/MG . Assinatura: 31/07/2020 . Signatários: Fernando Dias da 
Silva (P/PCMG) e raimundo Francisco Penaforte (P/Pref .) .

2º TErMo ADITIvo Ao ACT N .º 79/2018/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Itaúna/MG . objeto: Pror-
rogar a vigência do Acordo de Cooperação Técnica por 12 (doze) 
meses, a contar de 01/01/2020 e alterar o Plano de Trabalho para fazer 
constar o decréscimo dos quantitativos previstos para as despesas cons-
tante na alínea “f”, do item 2 .1, da cláusula segunda do instrumento 
original, conforme plano de trabalho . valores: Estima-se a despesa glo-
bal por parte do Município em r$ 135 .999,00 (cento e trinta e cinco 
mil novecentos e noventa e nove reais) . Dotações orçamentárias: 
02 .05 .01 .04 .122 .0082 .2 .066 . Da Convalidação: Ficam convalidados 
e ratificados os atos e efeitos a partir de 01/01/2020. Do Foro: Belo 
Horizonte/MG . Assinatura: 03/08/2020 . Signatários: Fernando Dias da 
Silva (P/PCMG) e Neider Moreira de Faria (P/Pref .) .

1° TErMo ADITIvo Ao ACorDo DE 
CooPErAÇÃo TÉCNICA N .º 21/2019/PCMG

Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Iturama/MG . objeto: 
Estabelecimento de Cooperação entre a Polícia Civil e a Prefeitura 
Municipal, para prorrogar o período de vigência do Acordo de Coo-
peração Técnica por 12 (doze) meses a contar de 22/05/2020 . valores: 
Estima-se a despesa global por parte do Município em r$58 .067,20 
(cinquenta e oito mil sessenta e sete reais e vinte centavos) . Dotações 
orçamentárias: 2 .16 .01 .23 .691 .0012 .2 .0046 .3 .1 .90 .11 .00, 2 .16 .01 .23 .
691 .0012 .2 .0046 .3 .1 .90 .13 .00, 2 .16 .01 .23 .691 .0012 .2 .0046 .3 .1 .90 .94 .
00, 2 .16 .01 .23 .691 .0012 .2 .0046 .3 .1 .90 .14 .00 e 2 .16 .01 .23 .691 .0012 .2
.0046.3.1.90.30.00. Da Convalidação: Ficam convalidados e ratifica-
dos os atos e efeitos a partir de 22/05/2020 . Do Foro: Belo Horizonte/
MG . Assinatura: 03/08/2020 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/
PCMG) e Anderson Bernardes de oliveira(P/Pref .) .

3° TErMo ADITIvo Ao ACorDo DE 
CooPErAÇÃo TÉCNICA N .º 80/2015/PCMG

Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Lamim/MG . objeto: Esta-
belecimento de Cooperação entre a Polícia Civil e a Câmara Munici-
pal, visando prorrogar o período de vigência do Acordo de Cooperação 
Técnica por 24 (vinte e quatro) meses a contar de 19/11/2018 . valores: 
Estima-se a despesa global por parte do Município em r$ 48 .738,24 
(quarenta e oito mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro 
centavos) . Dotações orçamentárias: 01 .031 .002 .4 .0104 – 3 .1 .90 .04; 
3 .1 .90 .94; 3 .3 .90 .30; 3 .3 .90 .33; 3 .3 .90 .36; 3 .3 .90 .39; 3 .3 .90 .40; 
3 .3 .90 .47; 3 .3 .90 .93; 4 .4 .90 .5 . Da Convalidação: Ficam convalidados 
e ratificados os atos e efeitos a partir de 19/11/2018. Do Foro: Belo 
Horizonte/MG . Assinatura: 03/08/2020 . Signatários: Fernando Dias da 
Silva (P/PCMG) e Alexandre da Silva Lourenço (P/Câm .) .

CoNvÊNIo N .º 95/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e o Centro Federal de Educação Tecnoló-
gica de Minas Gerais - CEFET-MG (Conveniada) . objeto: Concessão 
de Estágio obrigatório a estudantes selecionados que estejam regular-
mente matriculados e efetivamente frequentando os cursos oferecidos 
pela Conveniada . vigência: 60 (sessenta) meses, contados a partir da 
data de publicação . Do Foro: Justiça Federal . Assinatura: 03/08/2020 . 
Signatários: Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Flávio Antônio dos 
Santos (P/ Inst . Ens .) .

ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA N .º 76/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Aiuruoca/MG . objeto: 
Estabelecimento de Cooperação entre a Polícia Civil e a Prefeitura 
Municipal, visando a otimização da prestação de serviços de Identi-
ficação Civil no Município, através de sistema informatizado. Dura-
ção: 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação . valores: 
Estima-se a despesa global por parte do Município em r$ 26 .668,40 
(vinte e seis mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) . 
Dotações orçamentárias: 04 .122 .002 .2 .0010 (vencimentos e vanta-
gens Fixas Pessoal Civil) . Do Foro: Belo Horizonte/MG . Assinatura: 
05/08/2020 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/PCMG) e Paulo 
roberto Senador (P/Pref .) .

AvISo DE LICITAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNICo/rEGISTro DE PrEÇo Nº 60/2020 - Tipo: 
Menor Preço . o Estado de Minas Gerais, por intermédio da PoLÍCIA 
CIvIL DE MINAS GErAIS, realizará a licitação para contratação de 
serviços de impressão gráfica de película de segurança autoadesiva e 
confecção de cédulas de identidade padrão do Instituto de Identificação 
da Polícia Civil de Minas Gerais . A sessão do pregão iniciará no dia 
18/08/2020, às 09h30min, no site www .compras .mg .gov .br . Mais infor-
mações: pregao .spgf@policiacivil .mg .gov .br .

BH/MG- 05/08/2020
Fernando Dias da Silva

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças/PCMG

ATo DE rATIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
rEFErÊNCIA: ProCESSo Nº 1511189 000110/2020

Objeto: Ratificação da situação de dispensa de licitação para locação 
de imóvel urbano não residencial, destinado à instalação da 1ª Dele-
gacia regional de Polícia Civil de Governador valadares e outras uni-
dades policiais .
A Diretora de Contratos e Convênios da Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais, no uso das atribuições, com fulcro na Lei 8666/93, no 
Decreto Estadual 43817/2004, na resolução nº 7894/2016, de acordo 
com os Pareceres da Assessoria Jurídica da Chefia da Polícia, bem 
como com as demais documentações constantes do supramencionado 
processo, e em estrita consonância com as normas e os princípios disci-
plinadores da matéria, rATIFICA a dispensa de licitação para locação 
de imóvel urbano não residencial, destinado à instalação da 1ª Delega-
cia regional de Polícia Civil de Governador valadares e outras unida-
des policiais, à rua Castro Alves, nº 445, Bairro Centro, Governador 
valadares/MG, de propriedade da empresa HAF EMPrEENDIMEN-
ToS LTDA, representada por seu Diretor ANDrÉ LuIZ CoELHo 
DINIZ, registrado no 1º ofício de registro de Imóveis da Comarca de 
Governador valadares sob a matrícula nº 26480, conforme cópia da cer-
tidão de registro e demais documentações juntadas ao respectivo pro-
cesso, partes integrantes destes independente de transcrição, pelo valor 
de r$ 25 .609,87 (vinte e cinco mil, seiscentos e nove reais e oitenta e 
sete centavos) perfazendo o valor anual de r$ 307 .318,44 (trezentos 
e sete mil trezentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), a 
ser custeado por dotação especificada do orçamento vigente, conforme 
documentação constante do supramencionado processo, ficando ratifi-
cados e convalidados todos os atos praticados .
Belo Horizonte, aos 04 dias do mês de agosto do ano de 2020 .

Gislaine de oliveira rios xavier
Delegada de Polícia

Diretora de Contratos e Convênios

ExTrATo Do II TErMo ADITIvo Ao 
CoNTrATo Nº 9208872/2018

ProCESSo SEI Nº 1510 .01 .0082035/2018-43
ProCESSo DE CoMPrAS N º 190/2018

Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica Dígitro Tecnologia S/A . 
Do objeto: Prestação de serviços de fornecimento de software, insta-
lação, configuração, testes e ativação da solução Guardião. Vigência: 
6 (seis) meses, com início em 09/04/2020 e término em 08/10/2020 . 
Foro: B .Hte/MG . Assinatura: 05/08/2020 . Signatários: Fernando Dias 
da Silva (P/Contratante) e Milton João de Espíndola (P/ Contratada) .

31 cm -05 1383876 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS

-6ºCoB–MINuTA Do TErMo DE rESCISÃo Do CoNTrATo .
objeto:resolve através do presente,rESCINDIr uNILATErALMEN-
TEo contrato Nº 9196841, firmado com a empresa CONSERVADORA-
FErNANDES LTDA - ME, inscrita no CNPJ 10 .993 .198/0001-05,o 
motivo da rescisão contratual deve-se ao fato que a empresa Conser-
vadora Fernandes,prestadora de serviços de conservação e limpeza nas 
dependências do 9º BBM através do contrato Nº9196841, foi inscrita 
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com 
a Administração Pública Estadual - CAFIMP pela Polícia Militar de 
Minas Gerais por meio de Processo Administrativo Punitivo Portaria 
nº . 43/2019 - AuD-SET .

3 cm -05 1383880 - 1

QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGICA DE PAGAMENTo 
O ordenador de despesas da 9ª RPM, no uso de suas atribuições legais, justifica a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento, conforme motivos 
elencados abaixo: QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGICA DE PAGAMENTo
O ordenador de despesas da 9ª RPM, no uso de suas atribuições legais, justifica a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento, conforme motivos 
elencados abaixo:
CATEGorIA III – PrESTAÇÕES DE SErvIÇoS

Mês/Ano CNPJ razão Social Data da 
Exigibilidade Justificativa valor r$

05/2020

14 .778 .525/0001-67
PANIFICADorA MArTINS 
INDuSTrIA E CoMErCIo 
LTDA – EPP

05/08/2020

O pagamento da referida nota fiscal, torna-se 
necessário considerando que a proprietária 
da empresa contratada alega encontrar-se 
com dificuldades financeiras para continuar 
honrando com o compromisso contratado .
A necessidade da sua execução diária para 
prover alimentação de pessoas custodiadas 
pelo Estado

r$ 4 .556,07

06/2020 r$ 4 .558,09

8 cm -05 1383549 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
PMMG – 62º BPM x PrEFEITurA MuNICIPAL DE SÃo JoÃo 
Do orIENTE/MG . Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n . 05/2017 . 
objeto: Alterar a representação da PMMG junto ao município de São 
João do oriente/MG, instituir novo plano de trabalho, cronograma de 
desembolso e contrapartida da PMMG, alterar o valor do convênio para 
r$ 187 .200,00 .

2 cm -05 1383463 - 1

ExTrATo DE CoMoDATo Nº 03/2020
PMMG – 10ª rPM x CoNSEP e Meio Ambiente de Presidente ole-
gário/MG . Comodato nº 03/2020 . objeto: empréstimo gratuito de 01 
motocicleta Honda xrE300 ABS, álcool/gasolina placa QxZ 8D27 
para uso motopatrulhamento no município Presidente olegário/MG . 
valor: r$21 .316,67; vigência: 60 meses a partir da assinatura . Data: 
14/04/2020 .

2 cm -05 1383433 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB-PM/DAL – PMMG x ArBJI – CoMÉrCIo DE ELETrÔ-
NICoS E CoMPoNENTES EIrELI . CNPJ 04 .730 .121/0001-40, 
Contrato 70/2020 . CoMPrAS nº 9260625/2020 - objeto: Aquisi-
ção de colete refletivo policial. Valor total R$ 11.658,00. Vigência até 
31/12/2020 .

2 cm -05 1383592 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG - CAP – Publicação do Contrato nº 9260761/2020 . PMMG 
x Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT CNPJ: 
34 .028 .316/0015-09 – objeto: contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de pré-postagem e manuseio de objetos, trans-
porte e entrega de correspondências, encomendas expressas e econômi-
cas . Serviços de Mala Direta Postal Endereçada, Mala Direta Domici-
liária – não endereçada e Impresso e venda de produtos, que abrangem 
todo território nacional e atendam às necessidades da Polícia Militar de 
Minas Gerais . valor total da contratação: r$ r$ 520 .059,24 . vigência: 
12 (doze) meses a partir de 01/09/2020 .

3 cm -05 1383600 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG - 2 rPM . Pregão Eletrônico – Processo de Compra: 1259966 
60/2020 . ProCESSo SEI: 1250 .01 .0005294/2020-87 . objeto: Contra-
tação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos 
de conservação, higienização e limpeza predial, com fornecimento de 
mão de obra e todos os materiais e equipamentos necessários, a serem 
executados no 33 BPM, 39 BPM e 40 BPM . Propostas: Envio no Por-
tal de Compras até as 08h59min do dia 18 de agosto de 2020 . www .
compras .mg .gov .br

2 cm -05 1383513 - 1

iNStituto DE PrEviDÊNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

DECISÃo EM ProCESSo ADMINISTrATIvo PuNITIvo –
PAP 34-2020/IPSM

o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde/IPSM (nos ter-
mos do art . 18, do Decreto Estadual nº 45 .741, de 22/09/2011, c/c o 
art . 1º, inciso II, alínea “f” da Portaria nº 792/2019- DG/IPSM), tendo 

em vista o descumprimento do contrato de credenciamento 1276/2017, 
apurado em Processo Administrativo Punitivo – PAP n . 34/2020, 
aplica à CoNTrATADA AMC ENDoDoNTIA LTDA a sanção de 
ADvErTÊNCIA, com base no art . 87, inciso I e II, da Lei Nacional nº . 
8 .666/93 c/c, artigo 38, do Decreto nº 45 .902/2012, e cláusulas segunda 
e décima segunda, incisos I, III, v e vII, do contrato nº 1276/2017 . 
Data: 04/08/2020 .
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SEGuNDo TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo Nº 9196061/2018, 
que entre si celebram o IPSM e a empresa CEAD – Centro Especiali-
zado em atendimento domiciliar LTDA-EPP .; Do objeto: reajustar o 
valor da contratação, bem como o valor da garantia de execução con-
tratual e prorrogar a vigência do Contrato; Do Preço: o valor estimado 
para essa contratação passa de r$ 819 .904,00 para r$ 837 .385,67; Das 
Dotações orçamentárias: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 
0 49 1; Da Vigência: fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, 
iniciando-se em 13/08/2020, com previsão de término em 12/08/2021; 
Das Demais Cláusulas: Permanecem mantidas, ratificadas, inalteradas 
e em plena vigência todas as demais Cláusulas e condições do contrato 
original e termo aditivo, não alteradas pelo presente Instrumento inclu-
sive a vigência da contratação original; Foro: Belo Horizonte; Data: 
04/08/2020; Signatários: Fabiano villas Boas – Cel PM Qor - Diretor 
de Saúde/IPSM, por contratante; Delio Dias Freitas Sá, por contratada .

4 cm -05 1383818 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

ACADEMIA DE PoLÍCIA CIvIL
CoNCurSo PÚBLICo - ProvIMENTo 2018/1

ESCrIvÃo DE PoLÍCIA I
PorTArIA Nº 079/DrS/ACADEPoL/PCMG/2020

A Diretora da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, na forma 
da lei e nos termos do Edital nº 02/18 do concurso público para o 
cargo de Escrivão de Polícia I, no uso de suas atribuições legais, cum-
prindo decisão judicial exarada nos autos do processo nº 5010611-
51 .2019 .8 .13 .0024, CoNvoCA a candidata Pamela Lopes Guarilha 
de Aquino, inscrição nº 14568-8, para os Exames Biomédicos e Bio-
físicos, que serão realizados na Academia de Polícia Civil (rua oscar 
Negrão de Lima, 200 – Prédio “A” - Bairro Nova Gameleira - DrS), no 
dia 17 de agosto de 2020, às 14h00m .
observações:
Para submeter-se aos Exames Biomédicos, o candidato deverá compa-
recer na data, horário e local designados, munido dos exames labora-
toriais e complementares necessários, com trajes adequados e que faci-
litem a realização dos exames clínicos, por exemplo, calçado de fácil 
retirada, short ou bermuda, camiseta e top de ginástica para mulheres . 
A falta de qualquer exame laboratorial e/ou complementar acarretará a 
sua eliminação do concurso .
os Exames Laboratoriais e complementares a serem realizados, con-
forme item 10 .8 e subitens são:
a) Teste ergométrico, com laudo .
b) Radiografia do tórax (incidências PA e Perfil) com laudo e radiogra-
fia panorâmica da coluna vertebral (incidências AP e Perfil em Ortosta-
tismo) com laudo descrevendo medida da linha SvA, medida do ângulo 
da curva de escoliose, se houver, medida do grau de curvatura da coluna 
torácica e medida do grau de espondilolistese, se houver .
c) Glicemia, Creatinina, GGT, fosfatase alcalina, transaminases (TGo/
TGP) e bilirrubinas (direita e indireta) .
d) Hemograma completo .
e) urina rotina .
f) Grupo Sanguíneo – fator rh .
g) Audiometria tonal e vocal .
h) Antidrogas: exame com janela de detecção de 90 (noventa) dias pela 
amostra de queratina para:
maconha;

SEcrEtAriA DE EStADo DE AGricuLturA, PEcuáriA E ABAStEcimENto
EDITAL DE MEDIÇÃo

A Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao art . 48 do Decreto 34 .801/1993, 
observadas as demais exigências legais, torna público que se acham na sede desta Secretaria, os seguintes processos de regularização fundiária rural 
e comunica a quem interessar a medição dos imóveis situados no município de PEDrA DE MArIA DA CruZ:

rEQuErENTE CPF IMÓvEL árEA (HA)
ANA ANTuNES DE SouZA 823 .084 .036-91 FAZENDA BurITI 40,9000
DILZA DA CoSTA CAMPoS FErrEIrA 147 .211 .458-29 FAZENDA CANA BrAvA 0,5000
MANoEL MENDES DE ALEMIDA 007 .374 .728-98 FAZENDA TrAPASSAS 80,5000
NELCINo MENDES LourENCo 803 .646 .326-15 FAZENDA PAu DArCo 77,4000
NEuSvANDErLEY GoNÇALvES DE QuEIroZ 803 .642 .766-49 FAZENDA FurADo Novo 68,3400
oDACI FErrEIrA DE AMorIM 696 .088 .146-34 FAZENDA CAICArA 27,4000
oDACI FErrEIrA DE AMorIM 696 .088 .146-34 FAZENDA SÃo FELIPE 13,2000
rENILDA LoPES AMorIM 061 .895 .166-02 FAZENDA BArrEIrINHo 1,0000
SEBASTIAo GoNCALvES DE MACEDo 823 .081 .446-53 FAZENDA PAu DoLHo 10,4000

O presente edital será afixado em locais públicos e os processos referenciados estarão disponíveis aos interessados, nesta Secretaria, no endereço 
rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 – bairro Serra verde, Belo Horizonte - MG, CEP 31630-901, 10º andar, edifício Gerais, na Subsecretaria de 
Assuntos Fundiários, que terão o prazo de 15 (quinze) dias, contados desta data, para exibir provas de seu domínio ou posse e oferecer embargos .

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2020
Ana Maria Soares valentini

Secretária de Estado Agricultura, Pecuária e Abastecimento
10 cm -05 1383853 - 1

iNStituto miNEiro DE 
AGroPEcuáriA - imA

ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA Nº 753/2020 .
Partes: IMA e a PrEFITurA DE MurIAÉ . objeto: Cessão de um 
Médico veterinário e um Fiscal Sanitário para atuar no FrIGorI-
FICo SABor DE MINAS LTDA . Prazo de vigência: 30 meses a par-
tir 28/07/2020 .

1 cm -05 1383596 - 1

AvISo DE LICITAÇÂo
o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, realizará a licitação PrE-
GÃo ELETrÔNICo nº 2371036/006/2020 Tipo: Menor preço . objeto: 
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) . A sessão do pregão ocor-
rerá no dia 19/08/2020, às 10h, no site www .compras .mg .gov .br . Infor-
mações: compras@ima .mg .gov .br . Pregoeiro: Wilson César Ferreira .

2 cm -05 1383668 - 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 3202008052313460120.
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, nº 6.455, - Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30.510-000

Telefone: (31) 2123-1098  - www.policiamilitar.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008 / 2020

 

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, ÓRGÃO GERENCIADOR deste Registro
de Preços e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações contidas na
Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, Medida Provisória 926/2020, Medida
Provisória 951/2020, com suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, a Lei
8.666/1993, o Decreto Estadual n° 46.311/2013, o Decreto Estadual nº 113/2020 e as demais
normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, pelas
condições estabelecidas no Termo de Referência de DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA
REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO N° 07/2020 - CAA/HC, firmam a presente Ata
de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

 

ÓRGÃO GERENCIADOR: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS / CAA-HC

ENDEREÇO: Av. Amazonas, 6455, Gameleira, Belo Horizonte/MG     

CNPJ/MF: 16.695.025/0001-97

REPRESENTANTE LEGAL: Wanderson Souza Figueiredo de Castro, Maj PM

 

BENEFICIÁRIO DOS ITENS 10, 21, 32, 47, 50, 88 e 89:  CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA, KM 14 - ITAPIRA/SP       CEP: 13.974-900

CNPJ/MF: 44.734.671/0001-51       TEL: (19) 3863-9500 / 9459 / 9530 / 9512

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  374.007.758.117       E-MAIL: bhz@cristalia.com.br /
concorrencia5@critalia.com.br

REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO ROTOLI CAMARGO

CI (RG): 24.837.066-2 SSP/SP

CPF/MF: 246.842.158-22

 

BENEFICIÁRIO DOS ITENS 49 e 87:  HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

ENDEREÇO: RUA SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, CONJ. 03, PARTE 3, TAQUARA II -
SERRA/ES     CEP: 29.167-650

CNPJ/MF: 12.499.494/0002-60       TEL: (21) 2566-3300 / 3336

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83122893        E-MAIL: 
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO VENANCIO AHMED

CI (RG): 10.648.232-6 IFP/RJ

CPF/MF: 071.364.027-86

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para aquisição futura e eventual de MEDICAMENTOS II, conforme
especificações e condições previstas no Termo de Referência, sob demanda, para Órgãos
e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1. Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com
os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

 

CRISTALIA PROSUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 44.734.671/0001-51

ITEM
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
COD.
SIAD

MARCA/
MODELO

QUANT. UN FORN.

PREÇO
UNIT.

S/
ICMS

PREÇO
TOTAL S/

ICMS

10

AZITROMICINA - PRINCIPIO
ATIVO: AZITROMICINA

MONOIDRATADA;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

500 MG; FORMA
FARMACEUTICA: PO

LIOFILIZADO;
APRESENTACAO: FRASCO-

AMPOLA; COMPONENTE:

1488864
CRISTALIA / MS.
1.0298.0435.002-

0
4.300 FRASCO /

AMPOLA 76,00 326.800,00

21

BESILATO DE CISATRACURIO
- PRINCIPIO ATIVO: BESILATO

DE CISATRACURIO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

2 MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

INJETAVEL;
APRESENTACAO: AMPOLA 5

ML; COMPONENTE

1525883
CRISTALIA / MS.
1.0298.0404.001-

3
8.000 AMPOLA 25,00 200.000,00

32

DEXTROCETAMINA -
PRINCIPIO ATIVO:

DEXTROCETAMINA,
CLORIDRATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
50 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO
INJETAVEL;

APRESENTACAO: FRASCO-
AMPOLA 10 ML;
COMPONENTE

1512285
CRISTALIA / MS.
1.0298.0213.010-

4
1.600 FRASCO /

AMPOLA 70,00 112.000,00

47

ETOMIDATO - PRINCIPIO
ATIVO: ETOMIDATO;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
2MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO
INJETAVEL;

APRESENTACAO: AMPOLA
10 ML; COMPONENTE

1512366
CRISTALIA / MS.
1.0298.0262.002-

0
500 AMPOLA 16,00 8.000,00

50

FENTANILA - PRINCIPIO
ATIVO: FENTANILA, CITRATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:
0,0785 MG/ML (0,05 MG/ML);

FORMA FARMACEUTICA:
SOLUCAO INJETAVEL;

APRESENTACAO: FRASCO-
AMPOLA 10 ML;
COMPONENTE:

1512374
CRISTALIA / MS.
1.0298.0081.015-

9
61.700 FRASCO /

AMPOLA 7,99 492.983,00

88

MIDAZOLAM - PRINCIPIO
ATIVO: MIDAZOLAM;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
5 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO
INJETAVEL;

APRESENTACAO: AMPOLA

1512552
CRISTALIA / MS.
1.0298.0143.013-

9
18.000 AMPOLA 6,90 124.200,00
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10 ML; COMPONENTE:

89

MIDAZOLAM - PRINCIPIO
ATIVO: MIDAZOLAM;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
5 MG/ML; FORMA

FARMACEUTICA: SOLUCAO
INJETAVEL;

APRESENTACAO: AMPOLA 3
ML; COMPONENTE

1512560
CRISTALIA / MS.
1.0298.0143.011-

2
1.000 AMPOLA 3,50 3.500,00

 

HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12.499.494/0002-60

ITEM
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
COD.
SIAD

MARCA/
MODELO

QUANT. UN FORN.

PREÇO
UNIT.

S/
ICMS

PREÇO
TOTAL S/

ICMS

49

FENOTEROL - PRINCIPIO
ATIVO: FENOTEROL,

BROMIDRATO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM:

2 MG/ML; FORMA
FARMACEUTICA: SOLUCAO

AEROSSOL;
APRESENTACAO: TUBO 10
ML; COMPONENTE: BOCAL;

1491555
BOEHRINGE /

MS.
1036700060274

2.560 FRASCO 15,54 39.782,40

87

MICAFUNGINA - PRINCIPIO
ATIVO: MICAFUNGINA;

CONCENTRACAO/DOSAGEM:
100 MG; FORMA

FARMACEUTICA: PO
LIOFILIZADO PARA SOLUCAO

INJETAVEL;
APRESENTACAO: FRASCO-

AMPOLA; COMPONENTE:

1565583
ASTELLAS F/

MS.
1771700010032

650 FRASCO /
AMPOLA

318,63 207.109,50

 

2.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

2.1.2. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de 06 (seis) meses.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO
PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, através
do Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha.

3.2. São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:

3.2.1. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG

3.2.2. POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS - PCMG

3.2.3. HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS

3.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

3.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.

3.5.1. As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/entidades
não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses a contar da
data de sua publicação.

4.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.
 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 4°-I da Lei Federal nº 13.979 de 06 de
fevereiro de 2020.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;

5.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.

5.4. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.

5.5. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas neste documento, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.

5.7. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1. O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, quando:

6.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
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decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.6.1. Por razões de interesse público;

6.6.2. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.7. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
 

7. CLÁUSULA SETIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo as propostas apresentadas na fase de pesquisa de preços que deu origem à
presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de contrato; (b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do
Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.

7.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na cláusula oitava.

7.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

7.4. Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. 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:

8.1.1. ADVERTÊNCIA POR ESCRITO; comunicação formal de desacordo
quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos
equivalentes e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das
necessárias medidas de correção;

8.1.2. MULTA MORATÓRIA, conforme os limites máximos estabelecidos de
até:

8.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;

8.1.2.2. 20% (vinte por cento)  sobre o valor do fornecimento/prestação de
serviços realizado com atraso superior a 30 dias.

8.1.3. MULTA COMPENSATÓRIA, de 20% (cinte por cento) sobre o valor do
fornecimento, serviço ou obra não realizada ou entrega do objeto com vícios ou
defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso q que é destinado, ou diminuam-lhe o
valor, ou ainda, fora das especificações contratadas;

8.1.4. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
ESTADUAL,  nos termos e prazos definidos no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c
o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12.

8.1.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor
perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua
ação ou omissão.

8.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou
parcial das obrigações contratuais:

8.2.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços
ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente; 

8.2.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de
obra, de serviço ou de suas parcelas; 

8.2.3. Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e
prévia comunicação à Administração Pública Estadual; 
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8.2.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou
inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

8.2.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria
fornecida;

8.2.6. Prestação de serviço de baixa qualidade.

8.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no item. 

8.4. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA/EQUIVALENTE e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.

8.5. As sanções relacionadas nos itens 8.1.1 a 8.1.3 também poderão ser
aplicadas àquele que:

8.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 

8.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa; 

8.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

8.5.4. Não mantiver a proposta; 

8.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

8.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

8.5.7. Cometer fraude fiscal.

8.6. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo,
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual
nº 14.184/02 e no Decreto Estadual nº 45.902/12.

8.7. As sanções relacionadas nos itens 8.1.4 e 8.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual - CAFIMP.

8.8. 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.

8.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho 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.

8.10. De acordo com o art 6°-D da Medida Provisória n° 951, de 15 de abril de
2020, fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993 e na Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011.

 

9. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e a Proposta Comercial

9.2. Cabe ao Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha gerar o
extrato e solicitar a publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais,
conforme Decreto Estadual nº 47.337, de 12 de janeiro de 2018.
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

 

Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em meio
eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
 

Representante do Órgão/Entidade

 

Representante da Empresa
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Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 04/08/2020, às 09:57, 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 RODRIGO VENANCIO AHMED, Usuário
Externo, em 10/08/2020, às 10:07, 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 Alessandro Rotoli Camargo, Representante
Legal, em 12/08/2020, às 16:17, 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
17538540 e o código CRC EAA292AE.
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JuSTIFICATIvA DA QuEBrA DA orDEM CroNoLoGICA

Policia Militar de Minas Gerais – Primeira regiao de Policia Militar – Centro de Apoio Administrativo
CATEGorIA III – PrESTACAo DE SErvICoS

Mes/Ano CNPJ razao Social Data da 
exigibilidade Justificativa valor

05/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvÊNCIA ANDrADE SILvA 09/06/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 13º BPM)

r$ 8 .352,64

05/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvÊNCIA ANDrADE SILvA 10/06/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 34º BPM)

r$ 4 .352,72

05/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA 08/06/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 1º BPM)

r$ 13 .010,56

05/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA 08/06/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 22º BPM)

r$ 4 .176,32

05/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA 16/06/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 41º BPM)

r$ 6 .264,48

05/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA 15/06/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 16º BPM)

r$ 4 .243,68

06/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA 09/07/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 41º BPM)

r$ 6 .062,40

06/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA 10/07/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 13º BPM)

r$ 8 .083,20

06/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA 16/07/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 34º BPM)

r$ 4 .176,32

06/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA 14/07/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 16º BPM)

r$ 4 .041,60

06/2020 09 .326 .074/0001/97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA 09/07/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 1º BPM)

r$ 14 .197,76

07/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA 06/08/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (alimentação de presos do 13º BPM) – PAGAMENTo PArCIAL

r$ 3 .839,12

04/2020 21 .310 .343/0001-22 CAMPoS E PIMENTEL SEGurANÇA 
LTDA - ME 15/05/2020

Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (servico de conservação e limpeza das dependencias do 22 BPM)

r$ 6 .365,73

04/2020 27 .968 .525/0001-71 ELIvALDo SouZA HorTENCIA 13/05/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (servico de conservação e limpeza das dependencias da sede CAA/1rPM)

r$ 4 .398,23

04/2020 10 .999 .443/0001-91 SErvICE FErNANDES LTDA 19/05/2020
Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (servico de conservação e limpeza das dependencias do 1 BPM)

r$ 6 .308,26

04/2020 20 .809 .651/0001-34 TrIuMPHo GESTAo DE SErvICoS 
EIrELI 01/06/2020

Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patri-
monio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da missao institucional (servico de conservação e limpeza das dependencias do 49 BPM) – PAGAMENTo PArCIAL

r$ 3 .525,29

Quartel em Belo Horizonte, 14 de Agosto de 2020
vanderlan Hudson rolim, Ten Cel PM Cel PM                                                                                                                  Arilson Pereira Miranda, 
ordenador de Despesas / CAA – 1ª rPM                                                                                                                  Ten PM   responsável Técnico

52 cm -14 1387679 - 1

ExTrATo DE ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS
HoMoLoGAÇÃo: Ata de registro de Preços nº 007 / 2020; Processo 
SEI!MG nº 1250 .01 .0004106/2020-56; Partes: Centro de Apoio Admi-
nistrativo do Hospital Campanha - CAA-HC, e as Empresas: 

MASTErMED CoMErCIAL LTDA -EPP - 02 .662 .841/0001-90

ITEM vALor S/ 
ICMS (r$) ITEM vALor S/ 

ICMS (r$) ITEM vALor S/ 
ICMS (r$)

03 11,00 – – – –
SHALoN FIoS CIrurGICoS LTDA - 33 .348 .467/0001-86

ITEM vALor S/ 
ICMS (r$) ITEM vALor S/ 

ICMS (r$) ITEM vALor S/ 
ICMS (r$)

06 1,10 08 1,45 – –
TECvIDA CoMErCIo E DISTrIBuICAo 

LTDA-11 .002 .975/0001-75

ITEM vALor S/ 
ICMS (r$) ITEM vALor S/ 

ICMS (r$) ITEM vALor S/ 
ICMS (r$)

09 31,00 – – – –
MAIS ETICA CoMErCIAL EIrELI - 29 .795 .338/0001-69

ITEM vALor S/ 
ICMS (r$) ITEM vALor S/ 

ICMS (r$) ITEM vALor S/ 
ICMS (r$)

02 123,99 05 104,36 – –
JoHNSoN & JoHNSoN Do BrASIL INDuSTrIA E CoMErCIo 

DE ProDuToS PArA SAuDE LTDA - 54 .516 .661/0080-05

ITEM vALor S/ 
ICMS (r$) ITEM vALor S/ 

ICMS (r$) ITEM vALor S/ 
ICMS (r$)

07 5,42 – – – –

vIGÊNCIA: 06 meses a partir da publicação . ASSINAM: Wander-
son S Figueiredo de Castro, pelo CAA-HC, e BruNo ForTuNATo 
GoNÇALvES SouZA, JAQuELINE CArNEIro DE MENDoNÇA 
AMorIM, EDuArDo DE PAuLA SCHMID, Luciano Coelho 
Andrade, FErNANDA MoTA CArvALHo, pelas empresas .

ExTrATo DE ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS
HoMoLoGAÇÃo: Ata de registro de Preços nº 008 / 2020; Processo 
SEI!MG nº 1250 .01 .0002913/2020-63; Partes: Centro de Apoio Admi-
nistrativo do Hospital Campanha - CAA-HC, e as Empresas: 

CrISTALIA ProSuToS QuIMICoS FArMACEuTICoS 
LTDA - CNPJ: 44 .734 .671/0001-51

ITEM vALor S/ 
ICMS (r$) ITEM vALor S/ 

ICMS (r$) ITEM vALor S/ 
ICMS (r$)

10 76,00 21 25,00 32 70,00
47 16,00 50 7,99 88 6,90
89 3,50 – – – –

SHALoN FIoS CIrurGICoS LTDA - 33 .348 .467/0001-86

ITEM vALor S/ 
ICMS (r$) ITEM vALor S/ 

ICMS (r$) ITEM vALor S/ 
ICMS (r$)

06 1,10 08 1,45 – –
HoSPINovA DISTrIBuIDorA DE ProDuToS 

HoSPITALArES LTDA - 12 .499 .494/0002-60

ITEM vALor S/ 
ICMS (r$) ITEM vALor S/ 

ICMS (r$) ITEM vALor S/ 
ICMS (r$)

49 15,54 87 318,63 – –

vIGÊNCIA: 06 meses a partir da publicação . ASSINAM: Wanderson 
S Figueiredo de Castro, pelo CAA-HC, e roDrIGo vENANCIo 
AHMED e Alessandro rotoli Camargo, pelas empresas .

13 cm -14 1387409 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo A CoNTrATo
PMMG-CTS . 2º Termo aditivo ao Contrato nº 9 .251 .268, celebrado 
entre a PMMG e a empresa Empresa Gabriel vital Soares 1294231260, 
CNPJ 36 .344 .388/0001-95 . objeto: prorrogação,por mais 12 (doze) 
dias úteis, dos prazos de entrega estabelecidos no contrato original e no 
primeiro termo aditivo para os discos rígidos .

2 cm -14 1387661 - 1

ExTrATo DE TErMoS DE CESSÃo DE uSo
PMMG - 17ª Cia PM Ind x PrEFEITurA DE ALvINÓPoLIS/MG . 
Termo de cessão de uso 02/20 . objeto: Cessão de uso de Tv 32’’ marca 
AoC . Prazo: 12 meses; 17ª Cia PM Ind x PrEFEITurA DE ALvINÓ-
PoLIS/MG . Termo de cessão de uso 03/20 . objeto: Cessão de uso de 
Telefone sem fio Intelbras com ramais. Prazo: 60 meses; 17ª Cia PM 
Ind x PrEFEITurA DE SEM PEIxE/MG . Termo de cessão de uso 
02/20 . objeto: Cessão de uso de uma moto Honda Broz placa: HKI-
9646 . Prazo: 60 meses .

2 cm -14 1387542 - 1

ExTrATo DE TErMo DE DoAÇÃo
PMMG – 37º BPM x CBMM (CNPJ 33 .131 .541/0001-08) . Termo de 
doação de veículo pela CBMM a PMMG . objeto: veículo Fiat Modelo 
Weekend Ano 2019 Placa rFA-2G19 .

1 cm -14 1387295 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG –12ª rPM . Pregão Eletrônico 18/2020: objeto: CoNTrATA-
ÇÃo de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
de equipamentos odontológicos para atender as necessidades do Núcleo 
de Atenção Integral à Saúde (NAIS) e Seções de Assistência a Saúde 
(SAS) das unidades da 12ª rPM .Propostas: envio ao Portal de Com-
pras/MG até 08h59min de 27/08/2020 .

2 cm -14 1387491 - 1

HoMoLoGAÇÃo DE PrEGÃo ELETrÔNICo
PMMG-CAE - Pr . El . 1255125/31/2020 - HoMoLoGAÇÃo - 
reforma do NAIS da APM . Lic . venc . CNB Construções e Serviços 
Ltda . EPP - valor: r$ 325 .000,00 . Data: 13/08/2020 . www .compras .
mg .gov .br

1 cm -14 1387291 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB/DAL – PMMG x arbji – comércio de eletrônicos e compo-
nentes eireli, CNPJ 04 .730 .121/0001-40, Contrato 86/2020, Compras 
9261091/2020, Processo de Compras 79/2020 . objeto: Aquisição de 
CoLETE rEFLExIvo PoLICIAL . valor total r$ 816,06 . vigência 
até 31/12/2020 .

2 cm -14 1387460 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG–15ªrPM . Pregão Eletrônico nº 004/2020 . Processo de Compra 
nº 1259970 - 016/2020 . objeto: Aquisição de materiais/equipamentos 
permanentes (eletroeletrônicos, mobiliário e equipamentos de informa-
tica) para a 232ª Cia PM de Novo Cruzeiro/MG, conforme especifica-
ções constantes no Edital . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, 
entre 08:30h de 18/08/2020 até às 08:30h de 28/10/2020. Abertura da 
sessão: às 09:00h de 28/10/2020. Site: www.compras.mg.gov.br

2 cm -14 1387562 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB/DAL – PMMG x WorLD CENTEr CoMÉrCIo E IMPor-
TAÇÃo E ExPorTAÇÃo LTDA, CNPJ 00 .211 .131/0001-18, Con-
trato 84/2020, Compras 9261002/2020, Processo de Compras 77/2020 . 
objeto: CoNES PArA SINALIZAÇÃo . valor total r$ 3 .734,70 . 
vigência até 31/12/2020 .

2 cm -14 1387454 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB/DAL – PMMG x MAQNETE CoMÉrCIo E SErvIÇoS 
EIrELI - ME, CNPJ 18 .152 .404/0001-66, Contrato 85/2020, Com-
pras 9261090/2020, Processo de Compras 78/2020 . objeto: CAPA-
CETE PArA MoToCICLISTA . valor total r$ 14 .840,00 . vigência 
até 31/12/2020 .

2 cm -14 1387456 - 1

EDITAL DE LICITAÇÃo
PMMG-CPE, Pregão Eletrônico N 15/2020; Processo de compra 
nr:1259965 .00044/2020; Aquisição de Serragem (Maravalha) para o 
rCAT-PMMG; Envio de propostas entre 16:00 horas de 17/08/2020 até 
as 13:00 horas de 27/08/2020 . Data do pregão 27/08/2020 14:00 horas . 
www .compras .mg .gov .br .

2 cm -14 1387779 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – CSA-TIC - Contrato nº 9 .260 .956/2020 - Processo de compra 
nº 44/2020, rP 05, celebrado com a empresa Tait Comunicações Bra-
sil Ltda; objeto: aquisição de 19 unidades de rádios Digitais móveis, 
valor total r$ 99 .750,00 . vigência a partir de 15/08/2020 .

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – CSA-TIC - Contrato nº 9 .260 .959/2020 - Processo de compra 
nº 45/2020, rP 05, celebrado com a empresa Tait Comunicações Bra-
sil Ltda; objeto: aquisição de 07 unidades de rádios Digitais móveis, 
valor total r$ 36 .750,00 . vigência a partir de 15/08/2020 .

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – CSA-TIC - Contrato nº 9 .260 .970/2020 - Processo de compra 
nº 46/2020, rP 05, celebrado com a empresa Tait Comunicações Brasil 
Ltda; objeto: aquisição de 336 unidades de rádios Digitais móveis, 
valor total r$ 1 .764 .000,00 . vigência a partir de 15/08/2020 .

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – CSA-TIC - Contrato nº 9 .260 .977/2020 - Processo de compra 
nº 47/2020, rP 05, celebrado com a empresa Tait Comunicações Brasil 
Ltda; objeto: aquisição de 01 unidade de rádio Digital móvel, valor r$ 
5 .250,00 . vigência a partir de 15/08/2020 .

5 cm -14 1387500 - 1

TErMo ADITIvo
PMMG–CSC-SAÚDE x Scanlab Diagnóstica Ltda . Pregão Eletrô-
nico nº 173/2019 . Processo de Compra nº 1255302 000173/2019 . Con-
trato n° SIAD 9222264 . 1° Aditivo . objeto: Alteração quantitativa do 
contrato .

1 cm -14 1387632 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
PMMG - EM / 9ª rPM x SErvICE FErNANDES LTDA - 4º Termo 
Aditivo ao contrato SIAD nº 0090179169 – Processo de Compra 
Nº 1259760 000011/2018 – objeto: Serviço contínuo de conserva-
ção, higienização e limpeza nas dependências do do NAIS/54º Bata-
lhão da Polícia Militar . Prorrogação do prazo de vigência: Período de 
22/09/2020 à 21/09/2021. Valor: R$ 37.526,40.

2 cm -14 1387320 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

SEGuNDo TErMo ADITIvo
ao contrato de prestação de serviço, que entre si celebram o IPSM e 
a empresa Nutrir Ltda ME .; Do objeto: atualizar a tabela de medica-
mentos da contratação; ajustar/adequar os lotes 1, 2, 3 ,4 e 5; atualizar 
o valor da garantia para o novo período de 12 (doze) meses; prorrogar 
a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses; Do Preço: o valor 
estimado global passa de r$ 14 .814 .958,69 (quatorze milhões, oito-
centos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 
nove centavos), para r$ 15 .618 .683,85 (quinze milhões, seiscentos e 
dezoito mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), 
correspondendo a uma reajuste de 5,4251%, sobre o valor estimado do 
1º termo aditivo, para os próximos doze meses; Das Dotações orça-
mentárias: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 29 0 49 1 e 2120 
10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 29 0 60 1; Da vigência: o Contrato 
Original, ora aditado, fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, 
iniciando-se em 21/08/2020, com previsão de término em 20/08/2021; 
Das Demais Cláusulas: Permanecem mantidas, ratificadas, inalteradas 
e em plena vigência todas as demais cláusulas e condições do contrato 
original e termo aditivo, não alteradas pelo presente Instrumento .; Foro: 
Belo Horizonte; Data: 14/08/2020; Signatários: Fabiano villas Boas, 
Diretor de Saúde do IPSM, por contratante; renata Fernandes de Paiva, 
por Contratada .

5 cm -14 1387767 - 1

TErCEIro TErMo ADITIvo
ao contrato Nº 9051274/2015, que entre si celebram o IPSM e a empresa 
Claro S/A .; Do objeto: prorrogação do prazo da vigência do Contrato 
de nº 9051274/2015, celebrado em 25/08/15, em caráter excepcional, 
por um período de 12 (doze) meses, englobando tráfego de dados e 
acesso à Internet, serviços telefônicos Modalidade Locais, Modalidade 
Longa Distância Nacional, Modalidade Longa Distância Internacional; 
Do Preço: Fica mantido o valor estimado desta contratação para os pró-
ximos 12 (doze) meses em r$ 23 .072,16 (vinte e três mil, setenta e dois 
reais e dezesseis centavos), para acobertar os serviços listados neste 
termo; Das Dotações orçamentárias: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 
90 40 04 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 49 1; Da 
vigência: o presente Termo terá vigência por mais 12 (doze) meses, em 
conformidade com a Cláusula Nona do Contrato original, com início 
em 26/08/2020 e previsão de término no dia 25/08/2021; Das Demais 
Cláusulas: Permanecem mantidas, ratificadas, inalteradas e em plena 
vigência todas as demais cláusulas e condições do contrato original, 
ora aditado, termos aditivos anteriores, não alterados pelo presente Ins-
trumento .; Foro: Belo Horizonte; Data: 14/08/2020; Signatários Paulo 
de vasconcelos Junior, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do 
IPSM, por contratante; Emerson Stefanelli Santos e André Luiz Damas-
cena, representantes Legais, por contratados .

5 cm -14 1387656 - 1

rESuMo DE HABILITADoS
IPSM

o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (dele-
gação conforme disposto no art . 16, do Decreto Estadual nº 45 .741, de 
22/09/11 e Portaria 666/2018 - DG/IPSM), cumprindo o disposto no 
subitem 9 .3 do Edital de Credenciamento nº 03/2020, divulga a relação 
de prestadores HABILITADoS em credenciar-se no Sistema de Saúde 
da PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito das regiões da Polícia Militar/
MG . Data: 14/08/2020 .
07ª rPM- Divinópolis

Município Interessado Categoria

Divinópolis
Bioimagem – Diagnóstico Por 
Imagem e Laboratório de Análises 
Clínicas Ltda

radiologia e Diag-
nóstico por Imagem

4 cm -14 1387827 - 1

ATo DE rEvoGAÇÃo Do EDITAL DE 
CrEDENCIAMENTo 04-2020-

o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (nos 
termos do art . 18, do Decreto Estadual nº 45 .741, de 22/09/2011, c/c o 
art . 1º, inciso II, alínea “f” da Portaria nº 792/2019 - DG/IPSM), resolve 
por razões de interesse público rEvoGAr o edital 04/2020 - Implan-
todontia, cumprindo o disposto no item 14 .9 do referido edital . Publi-
cado no MG 153 DE 28/07/2020 . Data: 13/08/2020 .

2 cm -14 1387375 - 1

ATo DE rATIFICAÇÃo DISPENSA DE LICITAÇÃo Nº 04/2020-
DAS/IPSM ProCESSo DE CoMPrAS Nº 2121005 000032/2020

Em conformidade com o art . 26, da Lei Federal nº 8 .666, de 21/06/93, 
e art . 1º, §2º e art . 2º, inciso xIv, da Portaria nº 713 do IPSM, de 
25/11/18, bem como da Nota Jurídica da Procuradoria do IPSM, jun-
tado a este processo, ratifico o Ato de Dispensa de Licitação, praticado 
pelo Diretor de Saúde do IPSM, com base no art . 24, inciso Iv e do 
parágrafo único do art . 26, da Lei Federal nº 8 .666/93 objetivando 
contratar a Empresa Três Pharma Distribuidora e Serviços Ltda ., ins-
crita no CNPJ/MF sob o nº 26 .401 .571/0001-21, Inscrição Estadual nº 
002851631 .00-00, estabelecida na rua Siderose, nº 1 .060, Caiçaras, 
Belo Horizonte/MG, CEP: 30 .775-120, para fornecimento de medica-
mento de alto custo, para atender a necessidade do segurado C .C .o ., 
integrante do Sistema de Saúde SISAu PMMG/CBMMG/IPSM - 
SISAu, residente no Estado de Minas Gerais, no valor de r$ 4 .200,00 
(quatro mil e duzentos reais), correndo as despesas desta contratação 
por conta da dotação orçamentária do IPSM de nº 2121 10 302 002 4 
001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1, neste exercício financeiro ou outra(s) que 
vier(em) a substituí-la .

(a) vinícius rodrigues de oliveira Santos, Cel . PM Qor
Diretor Geral do IPSM .

5 cm -14 1387669 - 1

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9261137/2020 
DE ForNECIMENTo

Firmado entre o IPSM e o fornecedor 26 .401 .571/0001-21 – Três 
Pharma Distribuidora e Servicos Ltda, Processo de compra nº 2121005 
000032/2020, Dispensa de Licitação . objeto: Aquisição de medica-
mentos com o princípio ativo cloridrato de topotecana visando atender 
às necessidades do segurado C.C.O., integrante do Sistema de Saúde 
- SISAu PMMG/CBMMG/IPSM - SISAu, residente no Estado de 
Minas Gerais, seguindo as especificações, exigências e quantidades 
estabelecidas Contrato, bem como no Termo de referência constante 
do Processo de Dispensa de Licitação Nº 04/2020-DAS/IPSM . . valor 
total: r$ 4 .200,00 . vigência: 120 (cento e vinte) dias a partir de sua 
publicação . Dotação (oes) orçamentária(s) nº: 2121 .10 .302 .002 .4001 .
0001 .339030 .12 .0 .49 .1 . Assinatura: 14/08/2020 . Signatários: pela con-
tratada Sra . vera Lúcia de Paula, pelo contratante Sr . Fabiano villas 
Boa, Cel . PM Qor - Diretor de Saúde do IPSM .

4 cm -14 1387824 - 1

PoLíciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

ExTrAToS DE CoNTrAToS
ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA N .º 98/2020/PCMG

Partes: EMG/Polícia Civil e o Município deMonte Santo de Minas/MG . 
objeto: Estabelecimento de Cooperação entre a Polícia Civil e a Prefei-
turaMunicipal, visando a otimização da prestação de serviços de Iden-
tificação Civil no Município, através de sistema informatizado. Dura-
ção: 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação . valores: 

 
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 3202008150140300123.
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HOSPITAL DE CAMPANHA <hcampmg@gmail.com>

URGENTE: Adesão em processo de dispensa para RP para aquisição
de Medicamentos
1 mensagem

HOSPITAL DE CAMPANHA <hcampmg@gmail.com> 4 de maio de 2020 18:00
Para: gcoli@pbh.gov.br, iaska barbosa <iaska.barbosa@pbh.gov.br>, janete coimbra
<janete.coimbra@pbh.gov.br>, nucleocal@pbh.gov.br, liliam maria <liliam.maria@pbh.gov.br>,
lorenaaguiar@pbh.gov.br, coord judicial <coord.judicial@pbh.gov.br>, comprasaudemj@pbh.gov.br, michel
marques <michel.marques@pbh.gov.br>, patricia cguedes <patricia.cguedes@pbh.gov.br>, patricia
quintanilha <patricia.quintanilha@pbh.gov.br>, rosana pacheco <rosana.pacheco@pbh.gov.br>, cpd iml
<cpd.iml@policiacivil.mg.gov.br>, antoniocipriano dlpm pcmg <antoniocipriano.dlpm.pcmg@gmail.com>,
biancalb91@gmail.com, compras@policiacivil.mg.gov.br, danicaldas cpd <danicaldas.cpd@gmail.com>,
borgesribeirogodinho@yahoo.com.br, rp spgf <rp.spgf@policiacivil.mg.gov.br>, cpdicmg@gmail.com, CPD
HPC <cpd@hpc.pcivil.mg.gov.br>, cpd icmg <cpd.icmg@policiacivil.mg.gov.br>, mateus picinin
<mateus.picinin@policiacivil.mg.gov.br>, pmmgcfarm@gmail.com, cleyde pmmg
<cleyde.pmmg@yahoo.com.br>, 1432129@pmmg.mg.gov.br, edicarlos batista
<edicarlos.batista@pmmg.mg.gov.br>, fernandamendespmmg@gmail.com, 1266311@pmmg.mg.gov.br,
marcio goncalves <marcio.goncalves@pmmg.mg.gov.br>, loeloy@gmail.com, rita750@hotmail.com,
waleska0906@yahoo.com.br, isabella conrado <isabella.conrado@redeminas.mg.gov.br>,
izabella@redeminas.mg.gov.br, paulomatos@redeminas.mg.gov.br, ana abreu
<ana.abreu@saude.mg.gov.br>, caroline ribeiro <caroline.ribeiro@saude.mg.gov.br>, claudiane silva
<claudiane.silva@saude.mg.gov.br>, daniela alberto <daniela.alberto@saude.mg.gov.br>, edvania oliveira
<edvania.oliveira@saude.mg.gov.br>, efigenia oliveira <efigenia.oliveira@saude.mg.gov.br>, glaucia
goncalves <glaucia.goncalves@saude.mg.gov.br>, Laise Sofia de Macedo Rodrigues
<laise.rodrigues@saude.mg.gov.br>, marcos luiz <marcos.luiz@saude.mg.gov.br>, natalia mascarenhas
<natalia.mascarenhas@saude.mg.gov.br>, samira lyra <samira.lyra@saude.mg.gov.br>, santusa santana
<santusa.santana@saude.mg.gov.br>, "Adriano Fonseca de Souza (SEJUSP)"
<adriano.souza@seap.mg.gov.br>

Abertura para adesão: Dispensa de Licitação para Registro de

Preços 

Aquisição de Medicamentos

Estamos iniciando a adesão ao Planejamento para Registro de Preços,  via

dispensa de licitação,  visando futura e eventual  aquisição  de  Medicamentos,  nos

termos:

a) da Lei Federal 13979, artigo 4º, de 06 de fevereiro de 2020, que permite

uso de dispensa de 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;
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b) da Lei Federal 13979, artigo 4º, parágrafo 4º, incluído pela MP 951 de

15 de abril  de 2020, que autoriza a dispensa de licitação de quando se

tratar  de compra ou contratação por  mais  de um órgão ou entidade,  o

sistema de registro de preços;

c) da Lei Estadual nº 23.636, de 17 de abril  2020, que dispõe sobre a

obrigatoriedade  de  uso  de  máscara  de  proteção  e  outros  recursos

necessários  à  prevenção  da  disseminação  do  coronavírus  causador  da

Covid-19 nos órgãos, entidades, estabelecimentos e serviços;

Informamos  que  o  processo  de  compras  não  será  instruído  no  Sistema

Informatizado de Registro de Preços - SIRP.

Desta forma,  as adesões de órgãos e entidades estaduais  deverão ser  enviadas

mediante  o  preenchimento  do  Termo  de  Adesão  em  anexo  devidamente

assinado, até  a  próxima quarta-feira,  dia  06/05/2020,  por  meio  do  endereço  de

e-mail hcampmg@gmail.com.

O texto do modelo de Termo de Adesão anexado a este comunicado poderá

também  ser  transcrito  para  o  SEI!MG  e  encaminhado  para  a  unidade  SEI!

PMMG/DAL/CAA-HC, também até o dia 06/05/2020.

Diante  da demanda emergencial  para estruturação do Hospital  de Campanha de

Minas  Gerais,  o  CAA-HC  realizará  a  instrução  processual  e  a  ratificação  da

dispensa.  Caberá  aos  partícipes,  após  a  publicação  das  atas,  a  execução  e  o

pagamento referente aos materiais adquiridos.

(OBSERVAÇÃO: A adesão a esse processo se justifica exclusivamente por

necessidades relacionadas ao enfrentamento da epidemia COVID-19)

Atenciosamente,

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

DAL/PMMG
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HOSPITAL DE CAMPANHA <hcampmg@gmail.com>

URGENTE: Adesão em processo de dispensa para RP para aquisição
de Medicamentos II
1 mensagem

HOSPITAL DE CAMPANHA <hcampmg@gmail.com> 8 de maio de 2020 09:24
Para: gcoli@pbh.gov.br, iaska barbosa <iaska.barbosa@pbh.gov.br>, janete coimbra
<janete.coimbra@pbh.gov.br>, nucleocal@pbh.gov.br, liliam maria <liliam.maria@pbh.gov.br>,
lorenaaguiar@pbh.gov.br, coord judicial <coord.judicial@pbh.gov.br>, comprasaudemj@pbh.gov.br, michel
marques <michel.marques@pbh.gov.br>, patricia cguedes <patricia.cguedes@pbh.gov.br>, patricia
quintanilha <patricia.quintanilha@pbh.gov.br>, rosana pacheco <rosana.pacheco@pbh.gov.br>, cpd iml
<cpd.iml@policiacivil.mg.gov.br>, antoniocipriano dlpm pcmg <antoniocipriano.dlpm.pcmg@gmail.com>,
biancalb91@gmail.com, compras@policiacivil.mg.gov.br, danicaldas cpd <danicaldas.cpd@gmail.com>,
borgesribeirogodinho@yahoo.com.br, rp spgf <rp.spgf@policiacivil.mg.gov.br>, cpdicmg@gmail.com, CPD
HPC <cpd@hpc.pcivil.mg.gov.br>, cpd icmg <cpd.icmg@policiacivil.mg.gov.br>, mateus picinin
<mateus.picinin@policiacivil.mg.gov.br>, pmmgcfarm@gmail.com, cleyde pmmg
<cleyde.pmmg@yahoo.com.br>, 1432129@pmmg.mg.gov.br, edicarlos batista
<edicarlos.batista@pmmg.mg.gov.br>, fernandamendespmmg@gmail.com, 1266311@pmmg.mg.gov.br,
marcio goncalves <marcio.goncalves@pmmg.mg.gov.br>, loeloy@gmail.com, rita750@hotmail.com,
waleska0906@yahoo.com.br, isabella conrado <isabella.conrado@redeminas.mg.gov.br>,
izabella@redeminas.mg.gov.br, paulomatos@redeminas.mg.gov.br, ana abreu
<ana.abreu@saude.mg.gov.br>, caroline ribeiro <caroline.ribeiro@saude.mg.gov.br>, claudiane silva
<claudiane.silva@saude.mg.gov.br>, daniela alberto <daniela.alberto@saude.mg.gov.br>, edvania oliveira
<edvania.oliveira@saude.mg.gov.br>, efigenia oliveira <efigenia.oliveira@saude.mg.gov.br>, glaucia
goncalves <glaucia.goncalves@saude.mg.gov.br>, Laise Sofia de Macedo Rodrigues
<laise.rodrigues@saude.mg.gov.br>, marcos luiz <marcos.luiz@saude.mg.gov.br>, natalia mascarenhas
<natalia.mascarenhas@saude.mg.gov.br>, samira lyra <samira.lyra@saude.mg.gov.br>, santusa santana
<santusa.santana@saude.mg.gov.br>, "Adriano Fonseca de Souza (SEJUSP)"
<adriano.souza@seap.mg.gov.br>

Abertura para adesão: Dispensa de Licitação para Registro de
Preços 

Aquisição de Medicamentos II

Estamos iniciando a adesão ao Planejamento para Registro de Preços,  via
dispensa de licitação,  visando futura e eventual  aquisição  de  Medicamentos,  nos
termos:

a) da Lei Federal 13979, artigo 4º, de 06 de fevereiro de 2020, que permite
uso de dispensa de 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;

b) da Lei Federal 13979, artigo 4º, parágrafo 4º, incluído pela MP 951 de
15 de abril  de 2020, que autoriza a dispensa de licitação de quando se
tratar  de compra ou contratação por  mais  de um órgão ou entidade,  o
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sistema de registro de preços;

c) da Lei Estadual nº 23.636, de 17 de abril  2020, que dispõe sobre a
obrigatoriedade  de  uso  de  máscara  de  proteção  e  outros  recursos
necessários  à  prevenção  da  disseminação  do  coronavírus  causador  da
Covid-19 nos órgãos, entidades, estabelecimentos e serviços;

Informamos  que  o  processo  de  compras  não  será  instruído  no  Sistema
Informatizado de Registro de Preços - SIRP.

Desta forma,  as adesões de órgãos e entidades estaduais  deverão ser  enviadas
mediante  o  preenchimento  do  Termo  de  Adesão  em  anexo  devidamente
assinado, até  a  próxima quarta-feira,  dia  12/05/2020,  por  meio  do  endereço  de
e-mail hcampmg@gmail.com.

O texto do modelo de Termo de Adesão anexado a este comunicado poderá
também  ser  transcrito  para  o  SEI!MG  e  encaminhado  para  a  unidade  SEI!
PMMG/DAL/CAA-HC, também até o dia 06/05/2020.

Diante  da demanda emergencial  para estruturação do Hospital  de Campanha de
Minas  Gerais,  o  CAA-HC  realizará  a  instrução  processual  e  a  ratificação  da
dispensa.  Caberá  aos  partícipes,  após  a  publicação  das  atas,  a  execução  e  o
pagamento referente aos materiais adquiridos.

(OBSERVAÇÃO: A adesão a esse processo se justifica exclusivamente por
necessidades relacionadas ao enfrentamento da epidemia COVID-19)

Atenciosamente,

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

DAL/PMMG

Formulário de Termo de Adesão para RP por dispensa.doc
52K
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