
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Termo de Abertura PMMG/DAL/CAA-HC nº. 14785463/2020
Belo Horizonte, 28 de maio de 2020.

  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO

 

1. Setor solicitante  1250118 - Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais

2. Descrição do produto/serviço Contratação do serviço de dedetização e desratização das instalações do Hospital Campanha de Minas
Gerais.

3. Sugestão de tipo de processo

Dispensa de Licitação.

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

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

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

     6. Prazo para entrega / execução Imediata, a partir do recebimento da Nota de Empenho.

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

     8. Disponibilidade Orçamentária
(Dotação)

1251.10.302.026.1078.0001.339039.61.95.1.0
Há previsão de disponibilidade orçamentária na fonte citada. O gasto foi previamente programado junto
ao gestor do crédito. A contratação atende a finalidade do gasto, bem como as demandas necessárias
ao cumprimento dos objetivos da Unidade, conforme determinação legal.

     9. Sugestão de
membros técnicos Não se aplica.

     10. Haverá amostra Não se aplica.

 
 

KARINE DE MORAIS OLIVEIRA, SD PM
AGENTE DE ATIVIDADE

 
 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, Major PM
ORDENADOR DE DESPESAS

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 26/06/2020, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Karine de Morais Oliveira, Soldado, em
27/06/2020, às 21:33, 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
14785463 e o código CRC A5624E45.

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 14785463
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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 07/2020 - CAA-HC
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DEDETIZAÇÃO HOSPITALAR

1. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
Como é de conhecimento público, o Brasil e o estado de Minas Gerais vêm adotando medidas
para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do Coronavírus, responsável pelo surto de
COVID-19.

Neste contexto, o Governo do Estado designou a Comissão Conjunta nº 09/2020 com a
finalidade de instalar o Hospital de Campanha do Estado de Minas Gerais, a funcionar nas
dependências do Expominas, situado à Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte/MG.

A construção do hospital tem por objetivo aumentar a capacidade de operação do sistema de
saúde pública do Estado, especialmente na RMBH que é mais populosa, incrementando-a em
768 leitos, sendo 740 de enfermaria e 28 de estabilização, considerando a hipótese de colapso
da rede pré-existente ante ao aumento exponencial do número de pacientes.

Destarte, para viabilizar o funcionamento do Hospital de Campanha, vários serviços
imprescindíveis precisarão ser contratados, com a maior urgência possível, de modo a evitar
que pacientes fiquem sem atendimento em caso de grave comprometimento dos
estabelecimentos de saúde existentes, podendo haver consequências graves, inclusive perda
evitável de vidas.

Nesse sentido, visando atender as normas vigentes que estabelecem o controle de pragas em
ambientes hospitalares, faz-se necessário a contratação dos serviços especializados em
desratização e dedetização, com o intuito de manter o Hospital de Campanha de Minas Gerais
e suas instalações livres de escorpiões, formigas, baratas, roedores, cupins e demais pragas
ou vetores.

A presença de pragas urbanas, representadas por fauna sinantrópica nociva, é absolutamente
indesejada nos ambientes hospitalares. Sabendo do risco que estas pragas representam tanto
para as questões de saúde pública quanto para com o comprometimento das estruturas de
edificações como no caso de infestações por cupins, torna-se imprescindível a contratação de
serviços para tratar e prevenir as áreas quanto a estes possíveis problemas.

Considerando a característica do estabelecimento, por sua tipologia hospitalar, a atenção
deverá ser diferenciada e específica para a área a qual se destina, de modo a garantir a
eficácia do tratamento bem como a não intoxicação ou intolerância por parte das pessoas que
nele circulam e a não contaminação ou dano ao meio ambiente.

 

1.1 JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE ESCOLHIDA
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."

 

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.

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO PREÇO
A estimativa de preços se dará na forma do art. 4º-E, inciso VI e alíneas, da Lei Nacional
nº13.979, de 6 de fevereiro de 2020, sendo o critério de julgamento o de MENOR PREÇO
GLOBAL, de acordo com as especificações do objeto.

 

2. OBJETO:
2.1. O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa especializada no
serviço de controle de pragas urbanas, compreendendo a desinsetização, desratização e
dedetização das instalações do Hospital de Campanha MG, em contrato de forma contínua pelo
prazo de 03 (três) meses.

2.2. Os serviços deverão ser executados nas áreas internas e externas contíguas a edificação
da Unidade, incluindo os locais onde se encontram as instalações elétricas, hidráulicas, de ar
condicionado, de gases medicinais armazenamento intermediário e final de resíduos,
elevadores, telhados, calhas, casas de máquinas, canaletas, caixas de gordura e esgoto e
outros que ofereçam riscos à proliferação de pragas urbanas no Hospital de Campanha de
Minas Gerais, situado à Av. Amazonas, 6200 – Gameleira – Belo Horizonte/MG.

2.3. Deverá ser feito o mapeamento das diversas áreas de ocorrência de artrópodes e
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roedores, com a definição daquelas consideradas prioritárias. As áreas a serem mapeadas
deverão ser visitadas antes da apresentação da proposta, conforme modelo de visita técnica
apresentada.

2.4. A empresa contratada deverá apresentar junto a proposta comercial um PLANO DE
TRABALHO (cronograma de execução das atividades corretivas e preventivas a serem
realizadas), detalhando para cada tipo de praga e área a ser tratada a forma de tratamento, tipo
de produto e periodicidade de aplicação. A periodicidade do controle e monitoramento de
pragas deverá atender a RDC N° 52, e prever pelo menos duas aplicações no período de 03
meses.

2.5. Início das atividade: 3 dias úteis após o recebimento da nota de empenho e acionamento
por parte da CONTRATANTE;

2.6. Código do Item de serviço: 6904

2.6.1. Quantidade: 01 (um) serviço

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
3.1. Os serviços a serem contratados devem contemplar, dentre outros aspectos

3.2. O mapeamento das diversas áreas de ocorrência de artrópodes e roedores, com a
definição das áreas consideradas prioritárias.

3.3. A avaliação das alternativas de ação respeitando as peculiaridades de cada ambiente.

3.4. Os serviços a serem executados, nesta Instituição, constituirão em um processo gradual de
trabalho, incorporando sempre as informações cognitivas àquelas elaboradas e discutidas com
a comunidade científica local, assumindo que não estarão nos produtos químicos a
resolutividade final.

3.5. A utilização, de forma racional e segura, de produtos domissanitários compatíveis com as
características de cada ambiente, com toxicidade e degradabilidade conhecidas, cujo uso seja
devidamente regulamentado pelas autoridades sanitárias.

3.6. A utilização de produtos químicos será sempre medida final. Evitar usá-los é a estratégia a
ser obtida.

3.7. A adoção de medidas educativas e preventivas, respeitando os sistemas e a estrutura
organizacional existentes, e estimulando as parcerias necessárias para seu sucesso.

3.8. Sugestão de medidas corretivas sensatas e factíveis; correção de irregularidades;
avaliações organizadas e sistematizadas hierarquicamente e sistema de informação eficiente.

3.9. Realização de visitas técnicas, com a finalidade de efetuar o monitoramento de focos e a
adoção das medidas de redução da infestação necessárias a cada caso, bem como a
realização de encontros com os responsáveis internos pelas atividades. Tais visitas deverão
ocorrer de acordo com os seguintes critérios:

3.9.1. As visitas deverão ser controladas através de registro, estabelecendo uma rotina mensal,
com a finalidade de efetuar o levantamento dos problemas, monitoramento de todas as áreas
de forma sistemática e a adoção de medidas de redução da infestação necessárias a cada
caso, bem como a realização de encontros com os responsáveis internos pelas atividades.

3.9.2. Ter um técnico trabalhando com o número de dias suficientes pra que ele possa visitar
todas as instalações do Hospital e seus anexos, levantando os problemas, monitorando todas
as áreas, de forma sistemática e adotando as medidas técnicas que lhe forem determinadas.

3.9.3. Ter junto ao operador, a presença de um técnico de Nível Superior, com formação básica
na área biológica, para fazer a supervisão dos trabalhos, por 1 (um) dia/Mês, no sentido de
manter todos os contatos técnicos necessários, aferição dos serviços executados, levantamento
de situação para o estabelecimento de medidas corretivas a serem adotadas, elaboração de
relatórios de situação e na implantação de mecanismos que possibilitem uma melhor
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integração com a comunidade da Instituição. Esse profissional, portanto, exercerá a função de
preposto da CONTRATADA.

3.9.4. Visitas extraordinárias, de acordo com o estágio e as necessidades do trabalho;

3.9.5. A apresentação de relatórios, após cada visita, descrevendo as atividades realizadas.

3.10. As empresas deverão especificar em sua proposta, a descrição dos produtos a serem
utilizados na execução do contrato: nome, nome comercial, nº de registro no Ministério da
Saúde, descrição do produto, mecanismo de ação, toxidade, forma de aplicação, vetores e
pragas.

 

4. ASPECTOS TÉCNICO-OPERACIONAIS
4.1. Para o controle de escorpiões, formigas, cupins e morcegos devem ser feitas inspeções
dos pontos críticos, dos pontos predisponentes, dos pontos emergenciais, tendo em
perspectiva a captura dos mesmos, mapeando os pontos positivos, identificando as espécies e
adotando medidas corretivas e preventivas.

4.2. Quanto às baratas, faz-se necessária a utilização de armadilhas de cola para levantamento
de infestação, tendo como objetivo a redução do uso de produtos químicos. À medida que
houver avanço no seu controle, com a utilização de inseticida, nas áreas recomendadas, haverá
um tempo maior para substituir seu uso com as recomendações de medidas preventivas. As
seguintes medidas deverão ser tomadas para as espécies relacionadas abaixo:

4.2.1. Para a Periplaneta americana, o controle químico, com o produto em calda, em pó e em
gel, será nas caixas de esgotos e rede pluvial.

4.2.2. Para a Blatella germanica, por sua biologia, a utilização restrita de gel (grupos químicos
Fenil pirazol e Hidramethylnon) mais as recomendações de medidas corretivas para prevenção.

4.3. Para os roedores, devem ser adotadas medidas de ordem química, como a colocação de
protetores de iscas raticidas nas paredes, de todo o andar térreo, obviamente naqueles pontos
considerados importantes para a distribuição das iscas. Lembramos que existe no mercado
legal iscas pelletizadas e parafinadas que não constituem riscos para as atividades do Centro.
O grupo químico Cumarínico contém a quase totalidade dos raticidas comercializados no
mercado brasileiro, o que varia é a apresentação do produto, aditivos, alimentos contidos,
coloração, forma, laboratório produtor, etc.

4.4. Na eventualidade da existência de roedores em outros andares além do térreo da
edificação, será tratado caso a caso, com a utilização do insumo mais compatível. Há no
mercado armadilha de captura de roedores contendo exclusivamente cola, onde o roedor é
preso à mesma, sendo sua carcaça descartada junto à armadilha utilizada. Os pontos que
receberão as iscas deverão ser mapeados num croqui, vistoriados sistematicamente para
constatar se houve consumo ou não de veneno, troca por avarias, etc.

4.5. Para o controle das moscas e mosquitos haverá necessidade de eliminação de possíveis
focos emergenciais para o controle de larvas, controle de adultos com a sugestão de medidas
físicas.

4.6. Nos casos de instalações com colônias de insetos, moluscários, biotérios, laboratórios com
presença de equipamentos que possam ter alterados seus ajustes, inicialmente, não deve ser
lançado mão de recursos químicos. Serão estudados caso a caso e, no máximo, será utilizado
um tratamento de perímetro sem a utilização de produtos líquidos, sobretudo concentrados
emulsionáveis e pulverizações.

4.7. Alternar os produtos químicos utilizados durante o período de validade deste contrato, com
o objetivo de evitar a resistência e adaptação das pragas aos inseticidas utilizados.

 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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5.1. Para qualificação técnica, as empresas interessadas, deverão apresentar todos os
documentos indicados abaixo:

5.1.1. Alvará de Funcionamento;

5.1.2. Alvará Sanitário;

5.1.3. Responsável Técnico habilitado para exercer as atividades compatíveis com o objeto;

5.1.4. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da dispensa de licitação através de
apresentação de no mínimo 01(um) atestado de desempenho anterior, referente ao item para
qual se está apresentando proposta, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente dispensa de
licitação, com indicação da prestação dos serviços, cumprimento de prazos e demais
condições da contratação;

5.1.5. Certificado de Regularização ambiental, emitido por órgão competente.

 

6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será integral para cada execução de serviço feito pela SOFI - Seção de
Orçamento e Finanças do Hospital da Polícia Militar, através do sistema integrado de
Administração Financeira – SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos
credenciados pelo estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil),
acompanhados dos documentos fiscais respectivos, e após o recebimento definitivo, pela
CONTRATANTE, através da Seção de Manutenção Predial. O prazo de pagamento será de até
30 (trinta) dias corridos, após recebimento definitivo do objeto, vinculado à disponibilidade
financeira do Tesouro Estadual.

6.2. 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 tempore” do INPC, ou outro índice que venha
substituí-lo, conforme a legislação vigente.

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

6.2.2. A nota fiscal deverá ter o mesmo CNPJ da empresa CONTRATADA para efeito de
pagamento.

6.2.3. Para a emissão da nota fiscal, além de outras exigências estabelecidas em lei, observar:

a) Número e data da nota de empenho;
b) Código da Unidade Executora;
c) Número da Agência e conta bancária;
d) N° Dispensa de Licitação e processo;
e) N° Lote/e ou item;
f) Prazo de garantia.

6.3. Para efeito de pagamento, os empenhos e reforços de empenho somente serão emitidos
para contratação com fornecedores que estiverem com o credenciamento em situação regular
(Resolução Conjunta nº 6214/07, de 14/05/07) entre SEPLAG/SEF/AUDITORIA-GERAL.

6.4. Condições de recebimento:

6.4.1. Os serviços serão recebidos:

6.4.1.1. Provisoriamente, no ato da prestação em que se observará:

6.4.1.1.1. A escolha da metodologia de trabalho e os produtos utilizados deverão ficar a cargo
da empresa, devendo estar em consonância com as determinações Federais, Estaduais e
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Municipais legais e normativas vigentes. (adequar ao serviço a ser prestado)

6.4.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade da prestação e
consequente aceitação, que deverá acontecer em até 10 dias úteis, contados a partir do
recebimento provisório.

6.4.2. O recebimento/aprovação dos serviços pela Polícia Militar de Minas Gerais não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços 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 CONTRATO:
7.1. O critério de julgamento da proposta comercial será o de MENOR VALOR GLOBAL, e o
fornecedor declarado vencedor 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 e art. 4º, XXI, da Lei
10.520/2002.

7.2. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 03 (três) meses, a partir da data
da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser
prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos
efeitos da situação de emergência de saúde pública provocada pela COVID-19, na forma do
art. 4-H da Lei Nacional nº 13.979, de 20 de fevereiro de 2020.

7.3. 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, I I, da Lei nº 8.666/93.

 

8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será exercida por servidor ou
comissão de servidores designado pela CONTRATANTE ou comunicado formalmente pela
Administração, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do objeto, em conformidade com
o previsto neste Termo de Referência e seus anexos, que farão parte do respectivo contrato.Em
caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o
agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências
necessárias para sanar as falhas apontadas.

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

8.3. O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação,
caso ele afaste-se das especificações do Termo de Referência, seus anexos e da proposta da
CONTRATADA.

8.4. 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. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias, neste exercício financeiro:
a) 1251.10.302.026.1078.0001.339039.61.95.1.0.
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10. DA VISTORIA TÉCNICA
10.1. Os interessados deverão agendar horário para realização de visita técnica nas
dependências do Hospital de Campanha, junto ao Centro de Apoio Administrativo do HC,
através do telefone 2123-1098, de 08h30min às 11h30min e de 13h00min às 16h30min nos
dias úteis, com exceção das quartas-feiras, cujo atendimento será no horário de 08h30min às
12:00 horas, até o último dia útil anterior à data estabelecida como limite para apresentação
das propostas.

10.2. Após a visita será emitido atestado de VISITA TÉCNICA; sendo que o fornecedor que
optar em não realizar a visita técnica não poderá alegar posteriormente o desconhecimento das
condições para a execução dos serviços.

10.3. A vistoria técnica será acompanhada por um servidor da Polícia Militar de Minas Gerais

10.4. A vistoria técnica pode ser substituída por declaração de que a empresa tem pleno
conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços.

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO:
11.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente objeto deste Termo de
Referência.

 

12. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
12.1. Da Contratada:
12.1.1. Executar o serviço, de acordo com os requisitos estabelecidos, nas quantidades, prazos
e condições pactuadas, no prazo determinado.

12.1.2. Ao final de cada aplicação a empresa deverá fornecer o comprovante de execução de
serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) nome do cliente;
b) endereço do imóvel;
c) praga(s) alvo;
d) data de execução dos serviços;
e) prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) alvo;
f) grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);
g) nome e concentração de uso do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);
h) orientações pertinentes ao serviço executado;
i) nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho profissional
correspondente;
j) número do telefone do Centro de Informação Toxicológica; e
k) identificação da empresa especializada prestadora do serviço com: razão social, nome
fantasia, endereço, telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos
prazos de validade.

12.1.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, direitos e deveres decorrentes da
contratação dos serviços, sem anuência da Contratante.

12.1.4. Fornecer uniforme padronizado, bem como todos os equipamentos de proteção
individual à sua mão de obra.

12.1.4.1. Os EPÍ s, deverão ter certificado de aprovação do INMETRO, adequados a cada
atividade, devendo haver acompanhamento do setor responsável pela Saúde Ocupacional da
CONTRATADA;

12.1.5. Todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e mão de obra necessária à
execução dos serviços, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA sem quaisquer ônus para a
CONTRATANTE, devendo os materiais empregados serem de boa qualidade;
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12.1.6. Garantir os serviços pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da prestação
dos serviços e responsabilizar-se pela manutenção gratuita do serviço durante o período de
garantia, conforme inserida na proposta da CONTRATADA;

12.1.7. A CONTRATADA obriga-se a 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;

12.1.8. Fornecer documentação fiscal e técnica após execução do serviço;

12.1.9. Correrá por conta da CONTRATADA qualquer indenização por danos causados a seus
funcionários ou a terceiros, por sua culpa, decorrentes dos serviços contratados, cabendo
reparação e indenização;

12.1.10. 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;

12.1.11. 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;

12.1.12. Prestar os serviços contratados com zelo técnico e obediência aos padrões de
controle de qualidade e segurança pela legislação pertinente e pela direção do Hospital,
documentando todos os atendimentos através de Ordem de Serviço.

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

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

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

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

12.1.17. Seguir todas as recomendações da RDC 52/2009 da ANVISA;

12.1.18. Para a prestação dos serviços a CONTRATADA somente poderá utilizar os produtos
saneantes desinfetantes de venda restrita as empresas especializadas, ou de venda livre,
devidamente registrados na ANVISA.

12.1.19. Apresentar ainda sobre os produtos: tabela informativa contendo a ação tóxica,
antídoto e tratamento, número de Registro no Ministério da Saúde, para cada produto usado no
controle contra a praga.

12.1.20. Todo resíduo gerado na execução dos serviços deverá ser recolhido pela empresa e
destinados de acordo com o recomendado pelas normas ambientais.

12.1.21. Orientar os servidores da Unidade quanto aos cuidados de segurança do trabalho no
momento de aplicação e cuidados de higienização e limpeza pós- aplicação;

12.1.22. Cumprir rigorosamente, na área de Medicina e Segurança do Trabalho, as
determinações da Lei nº 6.514, de 22/12/77; Portaria nº 3214 de 08/06/1978 do Ministério do
Trabalho, publicada no Diário Oficial da União de 06/07//88 e suas NR’s – Normas
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Regulamentadoras, oferecendo a seus empregados as garantias e medidas indispensáveis de
proteção, segurança e higiene do trabalho. Os trabalhadores devem ser imunizados em
conformidade com o Programa Nacional de Imunização – PNI, devendo ser obedecido o
calendário previsto neste programa ou naquele adotado pelo estabelecimento e sendo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA sua execução, acompanhamento e intervenções
necessárias.

12.2. Da Contratante:

12.2.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços, permitindo
livre acesso às instalações, da CONTRATADA ou seus empregados em serviço, desde que
devidamente uniformizados e identificados pelo crachá.

12.2.2. Acionar a empresa sempre que necessário para realização dos serviços contratados
mesmo fora das datas previamente agendadas.

12.2.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na
execução do Contrato;

12.2.4. Promover o recebimento provisório e o definitivo dos serviços nos prazos fixados;

12.2.5. Fiscalizar a execução do Contrato, informando à CONTRATADA para fins de
supervisão;

12.2.6. Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações do Hospital de
Campanha para fins que se fizerem necessários ao bom andamento do contrato;

12.2.7. Efetuar o pagamento no prazo fixado no item 6 deste termo.

12.2.8. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo
fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

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

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

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

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

12.2.13. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

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

12.2.15. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.

 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no
artigo 38 do Decreto Estadual no 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei
Federal no 8.666/93:

13.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

13.1.2. MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes
percentuais:
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a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço
realizado com atraso;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias.

13.1.3. MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte
por cento) sobre o valor do serviço não realizado, ou realizado fora das especificações
contratadas;

13.1.4. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

13.1.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

13.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

13.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme
disposto no § 4o, do art. 38, do Decreto Estadual no 45.902/12.

13.4. O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão
Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo
Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla
defesa e do contraditório.

13.4.1. O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a
partir da constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste
caso, novo DAE com o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA
ADMINISTRATIVA.

13.4.2. Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por
ocasião da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais
pagamentos ainda não efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.

13.4.3. O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

13.5. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.

13.5.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos
meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações
civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes;

13.6. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das
obrigações assumidas.

13.7. 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.
 

Documento assinado eletronicamente por Karine de Morais Oliveira, Soldado, em
27/06/2020, às 21:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13977150 e o código CRC 6A62EA38.

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 13977150
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

Anexo nº I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL/PMMG/DAL/CAA-HC/2020

PROCESSO Nº 1250.01.0002730/2020-57

ANEXO I -    MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL PARA O TERMO  DE REFERÊNCIA Nº 07/2020 - CAA-HC
(preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
Telefone/Fax  
Nome do Representante Legal  
Identidade do Representante Legal  
CPF do Representante Legal  

ITENS – conforme especificação técnica
do Termo de Referência

VALORES
UNITÁRIOS VALORES TOTAIS

R$
 
 

R$
 
 

Condições de entrega  
Forma de entrega  

Prazo de Entrega CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA

Prazo de Validade da Proposta  
Local de Entrega  
Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de
acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente e ciente de apresentar preço
para cada item da planilha de material a ser esterilizado.
Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

Documento assinado eletronicamente por Karine de Morais Oliveira, Soldado, em
27/06/2020, às 21:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
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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
14032717 e o código CRC E9E97A77.

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 14032717
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

Anexo nº II - MODELOS DE DECLARAÇÕES/PMMG/DAL/CAA-HC/2020

PROCESSO Nº 1250.01.0002730/2020-57

 ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MENORES

 

A                                                                                                                                                    , CNPJ
nº.                                                                                                            ,          com sede à
                                                           , declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer
trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local.

_______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

 
 
 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à
______________________, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação, na presente dispensa de licitação, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data e local.

_______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

 

Em cumprimento à possibilidade descrita no Termo de Referência da Dispensa de Licitação
nº 07/2020, declaro que  o Sr.                                                                           ,CPF                      ,
devidamente credenciado pela empresa__________________________________,
CNPJ:________________________, compareceu e vistoriou irrestritamente os locais onde
serão executados os serviços objeto da dispensa de licitação em apreço, e tomou plena ciência
das condições locais e das dificuldades existentes, bem como de todos as informações e
elementos técnicos, necessários à execução dos serviços a serem executados.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Data e local.

 

_______________________________________________
Assinatura

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

 

 

Em cumprimento à possibilidade descrita no Termo de Referência da Dispensa de Licitação
nº 07/2020, a                                                               , CNPJ nº
                                                                   , com sede à                                                        , declara,
sob as penas da lei, que opta pela não realização de visita técnica, considerando a descrição
do serviço contida no Termo de Referência.

Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequências por essa omissão, se
compromete a não alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes
como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais
pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta dispensa de
licitação.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Data e local.

 

_______________________________________________
Assinatura

Documento assinado eletronicamente por Karine de Morais Oliveira, Soldado, em
27/06/2020, às 21:34, 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
14033204 e o código CRC E3C4349C.

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 14033204
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais�

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de
Campanha

 

Declaração - PMMG/DAL/CAA-HC - 2020

Belo Horizonte, 08 de maio de 2020.
  

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

 

Em cumprimento à possibilidade descrita no Termo de Referência da Dispensa de Licitação
nº 07/2020, declaro que  o Sr. Joaquim de Oliveira Malta, CPF 017.238.946-13, devidamente
credenciado pela empresa__________________________________,
CNPJ:________________________, compareceu e vistoriou irrestritamente os locais onde
serão executados os serviços objeto da dispensa de licitação em apreço, e tomou plena ciência
das condições locais e das dificuldades existentes, bem como de todos as informações e
elementos técnicos, necessários à execução dos serviços a serem executados.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Data e local.

 

_______________________________________________
Assinatura

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 14136200
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO  - CAA-HC

                      CONTRATO nº 16/2020       

Contrato  de  prestação  de  serviços  que  entre  si
celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio do
Centro   Apoio  Administrativo  do  Hospital  de
Campanha  (CAA-HC)  da  Polícia  Militar  de  Minas
Gerais  (PMMG)  e  a  empresa
______________________________________.

Contrato de serviço originário de Dispensa de Licitação nº 15/2020 (Processo de Compra nº __/2020),
tendo como objeto  a contratação de empresa especializada no serviço de controle de pragas
urbanas,  compreendendo  a  desinsetização,  desratização  e  dedetização  das  instalações  do
Hospital de Campanha MG, em contrato de forma contínua. O presente contrato será regido pela
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 13.979/ 2020, pela Lei Estadual nº 13.994/01, pelo Decreto
Estadual 45.902/12, Decreto Estadual nº 113 de 12 de março de 2020 e demais normas pertinentes,
mediantes as seguintes cláusulas e condições:  

Cláusula Primeira – Das Partes

CONTRATANTE: Estado de Minas Gerais / Centro de Apoio Administrativo de Minas Gerais (CAA-HC)

Endereço: Av. Amazonas, Nº 6745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG

CNPJ: 16.695.025/0001-97                      Inscrição Estadual: Isento 

Representante Legal: Wanderson Souza Figueiredo de Castro, Maj PM

Nº Polícia   124.713-9            e              CPF nº  917.479.456-68

CONTRATADA: 

Endereço:                 Nr:         Bairro:         Cidade: 

Telefax; (--)                          E-mail: 

CNPJ:              

Representante Legal: 

CPF:                                             RG: 

Cláusula Segunda - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no serviço de controle de

pragas urbanas, compreendendo a desinsetização, desratização e dedetização das instalações
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do Hospital  de Campanha MG, em contrato de forma contínua, conforme as especificações e

detalhamentos contidos no Termo de Referência desta dispensa e seus respectivos anexos, os quais

são partes integrantes desse contrato, bem como a proposta comercial da empresa.

Cláusula Terceira - DO PREÇO 

3.1 O preço global do presente contrato será de R$ (----------------------------------------------------), no

qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da contratada, sendo os

seguintes preços unitários por item:

ANEXOS DA DISPENSA

LOTE CÓD. SIAD Serviço de controle de pragas urbanas -
Desinsetização, desratização e dedetização01 6904

VALOR TOTAL R$ 

Cláusula Quarta – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

O critério é o de MENOR VALOR GLOBAL e o fornecedor escolhido será convocado para firmar o ter-

mo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93

e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.

 Cláusula Quinta– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamen-

tárias, neste exercício financeiro:

I -  1251.10.302.026.1078.0001.339039.61.95.1.0.

Cláusula Sexta – DO PAGAMENTO

O pagamento será integral para cada execução de serviço feito pela SOFI - Seção de Orçamento e

Finanças do Hospital da Polícia Militar,  através do sistema integrado de Administração Financeira –

SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo estado (Banco do Brasil,

Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil), acompanhados dos documentos fiscais respectivos,

e após o recebimento definitivo, pela CONTRATANTE, através da Seção de Manutenção Predial.  O

prazo  de  pagamento  será  de  até  30  (trinta)  dias  corridos,  após  recebimento  definitivo  do  objeto,
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vinculado à disponibilidade financeira do Tesouro Estadual.

§1º. 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  tempore”  do  INPC,  ou  outro  índice que venha substituí-lo,  conforme a

legislação vigente.

§2º. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o

decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que

estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

§3º. A nota fiscal deverá ter o mesmo CNPJ da empresa CONTRATADA para efeito de pagamento.

§4º. Para a emissão da nota fiscal, além de outras exigências estabelecidas em lei, observar:

I - Número e data da nota de empenho;

II - Código da Unidade Executora;

III - Número da Agência e conta bancária;

IV - N° Dispensa de Licitação e processo;

V -  N° Lote/e ou item;

VI -  Prazo de garantia.

§5º. Para efeito de pagamento, os empenhos e reforços de empenho somente serão emitidos para

contratação com fornecedores que estiverem com o credenciamento em situação regular (Resolução

Conjunta nº 6214/07, de 14/05/07) entre SEPLAG/SEF/AUDITORIA-GERAL.

§6º. Condições de recebimento:

I - Os serviços serão recebidos:

II - Provisoriamente, no ato da prestação em que se observará:

III - A escolha da metodologia de trabalho e os produtos utilizados deverão ficar a cargo da empresa,

devendo  estar  em  consonância  com as  determinações  Federais,  Estaduais  e  Municipais  legais  e

normativas vigentes. (adequar ao serviço a ser prestado)

IV  -  Definitivamente,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  da  prestação  e  consequente

aceitação, que deverá acontecer em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento provisório.

§7º. O  recebimento/aprovação  dos  serviços  pela  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  não  exclui  a

responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços ou disparidades

com as especificações estabelecidas.

Cláusula Sétima -  DAS OBRIGAÇÕES 

I- DA CONTRATADA
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I -1. Executar o serviço, de acordo com os requisitos estabelecidos, nas quantidades, prazos e

condições pactuadas, no prazo determinado.

I -2. Ao final de cada aplicação a empresa deverá fornecer o comprovante de execução de

serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) nome do cliente;

b) endereço do imóvel;

c) praga(s) alvo;

d) data de execução dos serviços;

e) prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) alvo;

f) grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);

g) nome e concentração de uso do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);

h) orientações pertinentes ao serviço executado;

i)  nome  do  responsável  técnico  com  o  número  do  seu  registro  no  conselho  profissional

correspondente;

j) número do telefone do Centro de Informação Toxicológica; e

k)  identificação  da  empresa  especializada  prestadora  do  serviço  com:  razão  social,  nome

fantasia,  endereço,  telefone  e  números  das  licenças  sanitária  e  ambiental  com  seus

respectivos prazos de validade.

I  -3. Não  transferir  a  outrem,  no  todo  ou  em  parte,  direitos  e  deveres  decorrentes  da

contratação dos serviços, sem anuência da Contratante.

I -4. Fornecer uniforme padronizado, bem como todos os equipamentos de proteção individual

à sua mão de obra.

I -5. Os EPI´s, deverão ter certificado de aprovação do INMETRO, adequados a cada atividade,

devendo  haver  acompanhamento  do  setor  responsável  pela  Saúde  Ocupacional  da

CONTRATADA;

I -6. Todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e mão de obra necessária à execução

dos  serviços,  deverão  ser  fornecidos  pela  CONTRATADA  sem  quaisquer  ônus  para  a

CONTRATANTE, devendo os materiais empregados serem de boa qualidade;

I -7. Garantir os serviços pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da prestação dos

serviços  e  responsabilizar-se  pela  manutenção  gratuita  do  serviço  durante  o  período  de

garantia, conforme inserida na proposta da CONTRATADA;

I  -8. A  CONTRATADA  obriga-se  a  manter,  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
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qualificação  exigidas,  devendo  comunicar  à  CONTRATANTE,  imediatamente,  qualquer

alteração que possa comprometer a manutenção do contrato ou instrumento equivalente;

I -9. Fornecer documentação fiscal e técnica após execução do serviço;

I -10. Correrá por conta da CONTRATADA qualquer indenização por danos causados a seus

funcionários  ou  a  terceiros,  por  sua culpa,  decorrentes  dos  serviços  contratados,  cabendo

reparação e indenização;

I  -11. 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;

I  -12. 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;

I -13. Prestar os serviços contratados com zelo técnico e obediência aos padrões de controle

de qualidade e segurança pela legislação pertinente e pela direção do Hospital, documentando

todos os atendimentos através de Ordem de Serviço.

I  -14. Emitir  faturas no valor  pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e

pagamento.

I -15. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, responsabilizando-se pelo

transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais.

I -16. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens solicitados, dentro

dos  padrões  adequados  de  qualidade,  segurança,  durabilidade  e  desempenho,  conforme

previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de referência.

I -17. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do objeto

contratado.

I -18. Seguir todas as recomendações da RDC 52/2009 da ANVISA;

I  -19. Para a prestação dos serviços a CONTRATADA somente poderá utilizar  os produtos

saneantes  desinfetantes  de venda restrita  as  empresas especializadas,  ou  de venda livre,

devidamente registrados na ANVISA.
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I -20. Apresentar ainda sobre os produtos: tabela informativa contendo a ação tóxica, antídoto e

tratamento, número de Registro no Ministério da Saúde, para cada produto usado no controle

contra a praga.

I  -21. Todo resíduo gerado na execução dos serviços deverá ser recolhido pela empresa e

destinados de acordo com o recomendado pelas normas ambientais.

I -22. Orientar os servidores da Unidade quanto aos cuidados de segurança do trabalho no

momento de aplicação e cuidados de higienização e limpeza pós- aplicação;

I -23. Cumprir rigorosamente, na área de Medicina e Segurança do Trabalho, as determinações

da  Lei  nº  6.514,  de  22/12/77;  Portaria  nº  3214  de  08/06/1978  do  Ministério  do  Trabalho,

publicada no Diário Oficial da União de 06/07//88 e suas NR’s – Normas Regulamentadoras,

oferecendo a seus empregados as garantias e medidas indispensáveis de proteção, segurança

e  higiene  do  trabalho.  Os  trabalhadores  devem  ser  imunizados  em  conformidade  com  o

Programa Nacional de Imunização – PNI, devendo ser obedecido o calendário previsto neste

programa ou naquele adotado pelo estabelecimento e sendo de inteira responsabilidade da

CONTRATADA sua execução, acompanhamento e intervenções necessárias.

II.  DA CONTRATANTE

II.1 Receber o objeto deste instrumento nos termos do art.  73, inciso “I”  da Lei Federal  nº

8.666/93.

II.2 Acompanhar e fiscalizar a execução de todos os serviços ora contratados, tendo como um

servidor formalmente designado e do conhecimento da CONTRATADA.

II.3 Recusar qualquer serviço ou material que não se enquadre nas especificações e padrões

do Estado ou exigidos no Contrato/Edital.

II.4. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços, permitindo

livre acesso às instalações, da CONTRATADA ou seus empregados em serviço, desde que

devidamente uniformizados e identificados pelo crachá.

II.5. Acionar  a  empresa  sempre  que  necessário  para  realização  dos  serviços  contratados

mesmo fora das datas previamente agendadas.

II.6. Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução

do Contrato;

II.7. Promover o recebimento provisório e o definitivo dos serviços nos prazos fixados;

II.8. Fiscalizar a execução do Contrato, informando à CONTRATADA para fins de supervisão;

II.09. Efetuar o pagamento no prazo fixado no item 6 deste termo.

II.10. Acompanhar  e  fiscalizar  os  serviços,  atestar  nas  notas  fiscais/faturas  o  efetivo
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fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

II.11. Rejeitar,  no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em desacordo com a

especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.

II.12. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais/serviços em que

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

II.13.  Conceder  prazo  de  03  (três)  dias  úteis,  após  a  notificação,  para  a  CONTRATADA

regularizar as falhas observadas.

II.14. Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela

CONTRATADA.

II.15. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

II.16. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através

dos documentos pertinentes.

II.17. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.

Cláusula Oitava – DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

Os serviços serão executados nas dependências do Hospital de Campanha do Governo do Estado de

Minas Gerais, instalado no Expominas, situado à Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte/MG.

O prazo só se iniciará após o recebimento da nota de empenho ou autorização de fornecimento. 

I-   Os serviços  deverão ser  executados nas  áreas  internas  e externas  contíguas a edificação da

Unidade,  incluindo  os  locais  onde  se  encontram  as  instalações  elétricas,  hidráulicas,  de  ar

condicionado,  de  gases  medicinais  armazenamento  intermediário  e  final  de  resíduos,  elevadores,

telhados, calhas, casas de máquinas, canaletas, caixas de gordura e esgoto e outros que ofereçam

riscos à proliferação de pragas urbanas no Hospital de Campanha de Minas Gerais.

II- O recebimento do objeto do presente Termo de Referência o será atestado pelos fiscais do contrato

que adotarão os seguintes procedimentos:

a)  Recebimento  provisório:  de  posse  dos  documentos  apresentados  pela  CONTRATADA e  do

presente Termo de Referência e da proposta respectiva, a CONTRATANTE receberá o OBJETO para

verificação  de  especificações,  quantidade,  validade,  prazos,  preços  e  outros  dados  pertinentes  à

prestação do serviço. Encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela CONTRATADA, ou,

aprovando, receberá provisoriamente os serviços, mediante recibo;

b) Recebimento definitivo: após recebimento provisório, estando o objeto nos exatos termos contrato

administrativo, será efetivado o recebimento definitivo, mediante expedição de termo circunstanciado e

recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas em vigor.
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III- Caso fique constatada a irregularidade na entrega, a CONTRATADA, após comunicação do fiscal,

deverá saná-la no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos.

IV- Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o fiscal  reduzirá a termo os fatos

ocorridos e encaminhará ao Ordenador de Despesa para aplicação de penalidades.

V- Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento

serão suspensos  e  o  fornecimento  considerado em atraso,  sujeitando-a  a  aplicação das  sanções

estabelecidas na Lei e no Edital.

VI- O  recebimento  definitivo  está  condicionado a  conferência  detalhada  de  toda a  documentação

relativa  aos  encargos  sociais,  direitos  e  contribuições  com  a  seguridade  social  dos  funcionários

alocados pela CONTRATADA, para execução dos serviços aqui  ajustados. O objetivo é garantir  o

cumprimento das normas trabalhistas previstas nas Consolidações das Leis Trabalhistas e Convenção

Coletiva de Trabalho de cada categoria.

VII- O não cumprimento do serviço, no que se refere à entrega dos serviços em desconformidade com

as  especificações  constantes  da  Dispensa  da  Licitação  e  seus  anexos,  obriga  o  fornecedor  a

providenciar  sob  suas  expensas  a  substituição/reparação  dos  produtos  no  prazo  estipulado  pela

administração.

VIII- Em caso de irregularidade não sanada pela contratada,  a  CPARM reduzirá  a termo os fatos

ocorridos e encaminhará à contratante para aplicação de penalidades.

Cláusula Nona – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total  ou  parcial  das  obrigações contratuais,  ou  ainda,  o  atraso  injustificado na

execução do objeto,  sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas  no artigo 38 do Decreto

Estadual no 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal no 8.666/93, a saber:

I. ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre

o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das

necessárias medidas de correção;

II. MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes percentuais:

III. 0,3% (três décimos por cento) por dia,  até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor  do serviço

realizado com atraso;

IV. 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso superior a

30 (trinta) dias.

V. MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento)

sobre o valor do serviço não realizado, ou realizado fora das especificações contratadas;

VI. SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  DE  PARTICIPAÇÃO  EM  LICITAÇÃO  E  IMPEDIMENTO  DE
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CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

VII. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  de  sua  ação  ou

omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§1º. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de

controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

§2º.A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme disposto

no § 4o, do art. 38, do Decreto Estadual no 45.902/12.

§3º.O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão Documento

de  Arrecadação Estadual  (DAE),  providência  esta  antecedida  de  Processo  Administrativo  Punitivo

(PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

§4º.O valor  da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir  da

constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE

com o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.

§5º. Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasião da

COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais pagamentos ainda não

efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.

§6º. O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

§7º. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força

maior ou caso fortuito.

§8º. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos meteorológicos de

vulto,  atos de inimigo público,  guerra,  revolução,  bloqueios,  perturbações civis,  ou acontecimentos

assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes;

§9º. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o

atraso  na  entrega  do  bem  for  devidamente  justificado  pela  CONTRATADA  e  aceito  pela

CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações

assumidas.

§10º. 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.

Cláusula Décima  – DA RESCISÃO
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Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total  ou parcialmente nos casos previstos nos

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 79,

inciso II, combinado com o artigo 78 da mesma Lei.

Parágrafo  Primeiro:  Na hipótese de a  rescisão ser  procedida  por  culpa  da  contratada,  a

contratante está autorizada a reter os créditos a que tem direito a CONTRATADA, até o limite do valor

de seu crédito para cobrir os prejuízos comprovados.

Parágrafo Segundo:
 
A CONTRATADA reconhecer os direitos da Administração Pública em

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8666/93.

Parágrafo Terceiro:  As partes entregarão,  no momento da rescisão,  a documentação e o

material  de propriedade da outra parte, acaso estiver em seu poder.

Parágrafo Quarto: No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida  de

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido processo

legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE  adotar,

motivadamente, providências acauteladoras.

Cláusula Décima Primeira – DAS VEDAÇÕES

É vedado à CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) Interromper  a  execução  dos  serviços  sob  alegação  de  inadimplemento  por  parte  da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Cláusula Décima Segunda – DA VIGÊNCIA 

O prazo  da  contratação  dos  serviços  será  de  3  (três)  meses  em caráter  contínuo,  podendo  ser

prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos

da situação de emergência de saúde pública provocada pela COVID-19, na forma do art. 4-H da Lei

Federal nº  13.979,  de  20  de  fevereiro  de  2020,  caso  sejam  preenchidos  os  requisitos  abaixo,

enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente e o objeto

tenha sido executado regularmente;

a) Esteja formalmente demonstrado que a forma de execução do objeto tem natureza continuada;
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b) Seja juntado relatório e  justificativa com motivo, por escrito, de que a Administração mantém inte-

resse na execução do objeto e comprovado:

1. Prestação regular dos serviços;

2. Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais, exceto quanto a

penalidades aplicadas por atraso na entrega da garantia;

3. Manutenção do interesse pelo CAA-HC na realização do serviço;

c) Concordância expressa da contratada pela prorrogação.

d)  Seja  comprovado  que  o  valor  do  contrato  permanece  economicamente  vantajoso  para  a

Administração.

Cláusula Décima Terceira– DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será exercida por servidor ou comissão de

servidores designado pela CONTRATANTE ou comunicado formalmente pela Administração, ao qual

competirá zelar pela perfeita execução do objeto, em conformidade com o previsto neste Termo de Re-

ferência e seus anexos, que farão parte do respectivo contrato.

I - Caberá aos setores que utilizam diretamente os gases na pessoa da Chefia do setor a fiscalização

do contrato, devendo certificar da correta utilização e manuseio, solicitar o abastecimento com a ante-

cedência necessária, bem como comunicar qualquer ato que importe em violação aos termos fixados

no presente Termo de Referência.

II-  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o

agente fiscalizador, chefe da seção de Manutenção Predial do hospital Campanha do Estado de

Minas Gerais,  dará ciência ao Ordenador  de Despesas do sucedido,  fazendo-o por escrito,  bem

assim  das  providências  exigidas  da  contratada  para  sanar  a  falha  ou  defeito  apontado.  Todo  e

qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros,

será de única e exclusiva responsabilidade da contratada.

III- A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da contratada

por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí

incluídas  imperfeições  de  natureza  técnica  ou  aqueles  provenientes  de  vício  redibitório,  como tal

definido pela lei civil.

IV- O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratado, caso

os mesmos afastem-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da contratada.

Cláusula Décima Quarta– DO REAJUSTAMENTO

O contrato poderá ser reajustado monetariamente com base no IPCA, observando o interregno mínimo

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=62BA184C30C9

Anexo ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO (14572806)         SEI 1250.01.0002730/2020-57 / pg. 30



de 12 meses, 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.

Cláusula Décima Quinta - DA ALTERAÇÃO

O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações contratuais, bem como

acréscimos e supressões, mediante termo aditivo, nos termos do Artigo 4º-I, da Lei nº 13.979/2020.

Cláusula Décima Sexta - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Das decisões proferidas pela Administração caberão:

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de

aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato;

II - Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que não

caiba recurso hierárquico;

III - Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

Parágrafo Único O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o

ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse

mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso

a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob

pena de responsabilidade.

Cláusula Décima Sétima – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I-  A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da  CONTRATADA não importará, de

forma alguma, em alteração contratual.

II- Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela

CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal n° 8666/93, no termo de referência,

na Lei 13.979/2020, do Decreto Estadual 113/2020, bem como com base nos demais regulamentos e

normas  administrativas  nacionais  e  estaduais,  que  fazem  parte  integrante  deste  Contrato,

independentemente de suas transcrições.
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Cláusula Décima Oitava– DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas Gerais, correrá

a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

Cláusula Décima Nona –- DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir  quaisquer dúvidas

ou litígios decorrentes deste Contrato.

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor, juntamente  com as

testemunhas que também o assinam.

Belo Horizonte, de                       _de                         

Wanderson S. Figueiredo de Castro, Maj PM

CONTRATANTE
CONTRATADA

TESTEMUNHA

Chefe da seção de hotelaria do hospital

Campanha do Estado de Minas Gerais

FISCAL DO CONTRATO 

TESTEMUNHA

(Nome completo, CPF e RG)
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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, 21 de maio de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO 15 / 2020
JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

Como é de conhecimento público, o Brasil e o Estado de Minas Gerais vêm adotando várias
medidas para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do Coronavírus, responsável pelo surto
de COVID-19.

Nesse contexto, o Governo do Estado designou a Comissão Conjunta nº 09/2020 com a finalidade
de instalar um hospital de campanha nas dependências do EXPOMINAS, situado na Av.
Amazonas, nº 6.200, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG.

A construção do hospital tem por objetivo aumentar a capacidade operacional do sistema de
saúde pública do Estado, especialmente na RMBH, que é a mais populosa, incrementando-a em
mais 768 leitos, sendo 740 de enfermaria e 28 de estabilização, considerando a hipótese de
colapso da rede preexistente, caso venha a ocorrer o aumento exponencial de pacientes.

Destarte, para viabilizar o funcionamento do referido hospital, vários serviços imprescindíveis
precisarão ser contratados, COM A MAIOR URGÊNCIA POSSÍVEL, a fim de evitar que pessoas
doentes fiquem sem atendimento em caso de grave comprometimento dos estabelecimentos de
saúde existentes, podendo haver consequências graves, inclusive, perda de vidas.

Esta celeridade é prevista na Legislação que rege as compras da Administração Pública e foi
endossada por Leis e Decretos que foram publicadas após a declaração da situação de
calamidade em saúde pública. A Lei Federal nº 13.979/2020 estabeleceu em seu art. 4º o
seguinte:

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

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

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

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

Na mesma esteira, a Lei Estadual nº 23.631/2020 dispôs no seu 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.”

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 26/06/2020, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14574719 e o código CRC A54412D7.

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 14574719
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

 

Para fins do disposto no Art. 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04/05/2000, declaro que
as despesas decorrentes da obrigação a ser contraída em razão da contratação a ser firmada
entre o CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL CAMPANHA DE MINAS GERAIS
e a empresa PRIORE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PROTECTA) , cujo objeto é a
contratação de empresa especializada no serviço de controle de pragas urbanas, compreendendo
a desinsetização, desratização e dedetização das instalações do Hospital de Campanha MG,
apresenta adequação orçamentária e financeira com o corrente orçamento aprovado, bem como
compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com base na Lei Orçamentária
Anual nº 23.290 de 09/01/2019 e na Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, que este
Centro de Apoio Administrativo do Hospital Campanha de Minas Gerais possui disponibilidade
orçamentária para cobrir as despesas.

 

A despesa será custeada pelas dotações orçamentárias
1251.10.302.026.1078.0001.339039.61.95.1.0, Fonte 0.95.1, tendo estas saldo suficiente para
cumprir o valor total da contratação de R$ 1.935,00 (Hum mil, novecentos e trinta e cinco reais).

 

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 26/06/2020, às 16:55, 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
14575412 e o código CRC CBF0F0BA.

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 14575412
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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, 21 de maio de 2020.

  

 

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr. Cel PM Diretor de Apoio Logístico.

 

ASSUNTO: Contratação de empresa para especializada no serviço de controle de pragas
urbanas, compreendendo a desinsetização, desratização e dedetização das instalações do
Hospital de Campanha MG, com endereço na Avenida Amazonas, n.º 6.200, Bairro Gameleira,
Belo Horizonte/MG.

 

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 esteja em condições de
funcionamento, o citado nosocômio precisa passar pelo tratamento, prevenção e exterminação de
pragas e roedores, pois esses membros da fauna sinantrópica representam risco tanto para a
saúde pública quanto para as estruturas de edificações.

 

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

 

Respeitosamente,

 

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 26/06/2020, às 16:56, 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
14575753 e o código CRC 1DB3C7A5.

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 14575753
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Belo Horizonte, 12 de maio de 2020 

A CAA-HC PMMG  

Situada à Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG.  

 

Att. Sra. Karine,  

Assunto: Proposta referente ao Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas nas dependências do local 

supracitado. 

 
 
Prezados, 
 
Em atendimento a vossa solicitação, segue a nossa proposta para contrato em Controle Integrado de 

Vetores e Pragas Urbanas nas dependências do local supracitado. 

 
 
Nossa empresa 

A DDTIZA é uma empresa de prestação de serviços especializada em Controle de Pragas Urbanas. 

Atuando há mais de vinte e cinco anos no mercado. Somos uma empresa altamente conceituada no ramo 

de controle de pragas, pois direcionamos nossos investimentos ao aprimoramento de equipamentos e à 

constante reciclagem de nossa equipe. 

Trabalhamos de acordo com as normas determinadas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), com total licenciamento para desenvolver tecnicamente as atividades. 

Desenvolvemos projetos de controle de pragas ideal e adequado à necessidade particular de cada cliente, 

nos comprometendo a satisfazê-lo com serviços de qualidade superior, respeitando sempre a preservação 

do meio ambiente. 

Responsabilidades:  

CNPJ: 26.269.308/0001-20 

Filiada à Minasprag. 

Alvará de Autorização Sanitária sob o nº 18824; 

Registro no Conselho Regional de Biologia – 4ª Região sob o nº 214-04; 

Responsável Técnico / Biólogo: Bianco Vizioli CrBio: 104580/04 – D. 
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Pragas Alvo: 

• Insetos rasteiros; 

• Roedores 

 

Nossos serviços: 

• Desinsetização;  

• Desratização. 

 

O Tratamento 

Trabalhamos em parceria com os maiores Fabricantes Nacionais e Internacionais, sendo todos com registro 

na ANVISA, através das diversas tecnologias e métodos disponíveis no mercado: Pulverização, 

Atomização, polvilhamento, iscagem, placas de feromonio, placas de cola, pó de contato, estações 

degustativas para roedores e toda inovação lançada no mercado através de feiras e congressos.  

Nossos produtos são domissanitários com baixo nível de toxicidade e altamente biodegradáveis. 

 

Produtos Utilizados 
 

Grupo Químico Principio 
Ativo 

Formulação Praga Alvo Equipamento de 
Aplicação 

Registro no 
Ministério da 

Saúde 

Piretróide Alfa-
cipermetrina 

Líquida  Insetos 
rasteiros em 
geral 

Pulverizador 
Manual Costal de 
Alavanca – 16 L - 
Guarany 

3.0404.0031.001-0 

Piretróide Deltametrina Pó Insetos 
rasteiros em 
geral 

Polvilhadeira 
Manual 

3.0425.0053.001-9 

Neonicotinoide Imidacloprido Gel Barata  Pistola para gel 3.3222.0040 

Oxadiazina Indoxacarbe Gel Formiga Pistola para gel 3.0425.0090.001-0 

Cumarínico Cumatetralil Pó de contato Roedores Polvilhadeira 
Manual 

3.0425.0128.001-6 

3.2233.0091 

Cumarinico Brodifacoum Bloco 
extrusado 

Isca granulada 

Iscas grãos 
integrais 

Roedores  

 

- 

3.0425.0150.001-6 

3.0425.0111.001-3 

3.0425.0080.001-6 
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Metodologia de trabalho: 

Módulo Contrato: 

Desinsetização: 

Será realizada a aplicação do inseticida pelo método Pulverização com produto em formulação líquida, 

domissanitário, em todas as dependências internas pertencentes ao hospital de campanha.  

Será também ser realizado polvilhamento nas caixas e nas tubulações de passagem de fios. Em locais cuja 

pulverização ou polvilhamento possa causar algum transtorno será realizada aplicação de produto em 

formulação gel. 

 

Desratização:  

Colocação de Estações degustativas contendo iscas raticidas anticoagulantes, em formulações variadas de 

acordo com cada espécie de roedor, nas áreas externas do hospital de campanha, em pontos estratégicos 

diagnosticados durante a inspeção.  

 

 

Durante a implantação de contrato, se for necessário, realizamos um relatório de não conformidade do 

ambiente, para que nosso cliente possa adequar-se, e contribuir assim para o sucesso da CIPU (Controle 

Integrado de Vetores e Pragas Urbanas). A CIPU é uma ação em conjunto: cliente e prestador de serviço 

que visa ações corretivas, mas, sobretudo preventivas, para impedir a proliferação de vetores e pragas 

urbanas em sua empresa.  

Nossos profissionais estão qualificados a dar esta consultoria e também a sanar qualquer dúvida em 

relação a este relatório que será elaborado junto ao cliente.  

 

Cronograma de visitas: 02 Visitas em 3 meses. 

 

 

Visitas periódicas de nossos Biólogos para supervisão da qualidade dos serviços prestados por nossa empresa. 

 

 

 

FORNECEMOS LAUDOS TÉCNICOS E TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
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Proposta comercial: 

Item Especificação  Valor  

1 Controle Integrado de Vetores e Pragas – 02 visitas em 03 meses R$ 3680,00 

 

Condições de pagamento: 

A ser negociado entre as partes. 

 

Nosso atendimento 

Acreditamos que a excelência no atendimento seja um dos principais pontos de qualquer prestação de 

serviços o que contribui muito para sua respectiva qualidade. 

 

Validade desta proposta 

Esta proposta terá validade de 30 dias contados da data de sua emissão. 

 

Agradecemos a oportunidade de apresentar nossos serviços e nos colocamos à disposição para eventuais 

alterações e/ou ajustes necessários para reforçar nossa relação comercial. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
-- 
Bianco Vizioli 
Dep. Técnico/Comercial 
Responsável Técnico 
Biólogo – CrBio: 104580/04-D 
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Senhor(a)  
 
Conforme solicitado, segue a proposta nº 17020 para realização do(s) serviço(s) de Controle de Pragas.  

O(s) serviço(s) serão realizado(s) para CAA - Hospital de Campanha de MG, no endereço: Avenida Amazonas, nº

6200, Gameleira, Belo Horizonte - MG.  

Essa proposta foi elaborada por LUAN STEPHANE SILVA em 12/05/2020 e é válida até 12/06/2020. Emitida em

12/05/2020. 

 
Controle de Pragas Urbanas 
 

*Outras Informações dos produtos a serem utilizados estão no 'ANEXO A' desse documento. 

Documentos e certificações de qualidade

 

CNPJ nº 11.825.715/0001-08

Registro na vigilância sanitária nº 2015068094

Registro no CRBIO nº 000345-04/2013

Registro IBAMA nº 5838953

Licença Ambiental nº 0728/14

Quadro Explicativo de Controle a Pragas

Praga
Produto(s)*

Registro no MS Composto
Quimico

Local de
Aplicação

Afast. Pós
Aplicação

G.A.T

Baratas
AtratolReg. MS:
32239800420017

Imidacloprid em Manual Não há
necessidade

Attamix Gold 2PReg.
MS: 3.2781.0044

 em Não há
necessidade

90 dias

Aranhas Bifentol 200 SCReg.
MS: 3.2398.0027.001-5

Bifentrina 20% em
Pulverização 4 a 8h 30 dias

Mosquitos Bifentol 200 SCReg.
MS: 3.2398.0027.001-5

Bifentrina 20% em
Pulverização 4 a 8h 30 dias

Traças Bifentol 200 SCReg.
MS: 3.2398.0027.001-5

Bifentrina 20% em
Pulverização 4 a 8h 90 dias

Roedores
Ratol GSReg. MS:

3.2398.0019.001-1
Brodifacoum em

Iscagem
Não há

necessidade

Maki blocoReg. MS:
3.0182.021.001-3

BROMADIOLONE em
MANUAL

Não há
necessidade

90 dias

Lacraias Bifentol 200 SCReg.
MS: 3.2398.0027.001-5

Bifentrina 20% em
Pulverização 4 a 8h 30 dias

Formigas FormifimReg. MS:
3239800020019

Imidacloprid em Manual Não há
necessidade 90 dias

Escorpiões Bifentol 200 SCReg.
MS: 3.2398.0027.001-5

Bifentrina 20% em
Pulverização 4 a 8h 30 dias

Orçamento de Controle de Pragas
R$ 3.520,00
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Responsável técnico Guilherme Camargos Dias – CRBIO 087696/04D

Destinação e descarte de embalagens vazias: Seguindo normas de descarte de embalagens, fazemos o

descarte no posto de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos.

Associado a MINASPRAG (Associação Mineira das Empresas Controladoras de Pragas)

 
Valor e Opções de pagamento do Orçamento 
 

 

Controle completo de pragas para todo oii local - metragem estimada de 19.630m² 

 
Planta 1º Pavimento EXPOMINAS-BH - 09.06.14
Planta 2º Pavimento EXPOMINAS-BH - 09.06.14
Planta 3º Pavimento EXPOMINAS-BH
Planta do ESTACIONAMENTO Expom
 

Cancelamento ou alteração de serviços agendados:

 

Uma vez acertada a data para o serviço, em caso de cancelamento ou alteração por parte do cliente com

antecedência menor de 48 (quarenta e oito) horas, será cobrado uma multa de 20% sobre o valor do serviço.

Valor Total Orçamento:	R$ 3.520,00
Condições de Pagamento:

R$3.520,00 no Depósito/Transferencia
R$3.520,00 no Boleto
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			ANEXO A - Lista de Produtos
		

Descrição Completa de Produtos da Proposta
Nome Comercial Inscr. no MS Formulação Química Antídoto e Tratamento

Atratol 3223980042
0017

Imidacloprid a 0,15 Anti-Histaminico e tratamento
sintomático

Attamix Gold 2P 3.2781.0044 DELTAMETRINA 0,2% P/P INERTES
100% P/P

ANTI-HISTMÍNICO/TRATAMENTO
SINTOMÁTICO

Bifentol 200 SC 3.2398.0027.
001-5

Bifentrina 20% Anti-histamínicos e Tratamento
Sintomático

Bifentol 200 SC 3.2398.0027.
001-5

Bifentrina 20% Anti-histamínicos e Tratamento
Sintomático

Bifentol 200 SC 3.2398.0027.
001-5

Bifentrina 20% Anti-histamínicos e Tratamento
Sintomático

Ratol GS 3.2398.0019.
001-1

Brodifacoum 0,005% Vitamina K1 injetável

Maki bloco 3.0182.021.0
01-3

BROMADIOLONE VITAMINA K1

Bifentol 200 SC 3.2398.0027.
001-5

Bifentrina 20% Anti-histamínicos e Tratamento
Sintomático

Formifim 3239800020
019

Imidacloprid a 0,15%PP Anti-Histaminico e tratamento
sintomático

Bifentol 200 SC 3.2398.0027.
001-5

Bifentrina 20% Anti-histamínicos e Tratamento
Sintomático
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			ANEXO B - Recomendações
		
Dedetização

1.    Orientações Pré-Serviço

·         Para realização do serviço todos os cômodos devem ter acesso livre. Em locais trancados ou com

impedimento de acesso os serviços não serão realizados. Nova visita para realização de serviços nos locais

impedidos será negociada a parte.

 

2.    Orientações Pós-Serviço

·         Os locais de aplicação não devem ser lavados nas primeiras 48 horas pós-serviço e após essa prazo evite

produtos de limpeza pesados.

·         Com a utilização da inseticida em líquido (pulverização) pessoas e animais devem ficar afastadas do local de

aplicação de 4 a 12 horas, dependendo do produto utilizado. Consulte a Foco Dedetizadora para saber o tempo de

afastamento necessário para seu caso

 

3.    Orientações de pedido de Reforço (assistência técnica) 

         Baratas pequenas (Blatella Germânica) e formigas doceiras: O tempo para que o gel faça seu efeito é de 20

dias, portanto não serão aceitos pedidos de reforço antes desse período. Pedimos que durante o período de 20

dias observe-se o percentual de diminuição das pragas.

           Demais pragas: O tempo mínimo para pedido de reforço das demais pragas é de 15 dias

 

4.    Outras orientações

        Para outras informações solicite por e-mail (contato@focodedetizadora.com.br) ou no telefone 3373-1962.
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Rua Paulo de Oliveira Santos, 62, bairro Tirol, Belo Horizonte, MG. CEP: 30662-315 

Tels: (31) 3383-7202 / 2522-4880 

website: www.assistecpragas.com.br  -  e-mail: comercial@assistecpragas.com.br 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

Belo Horizonte, 08 de maio de 2020 

 

A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

 

Aos cuidados de Karine de Morais – caahc2020@gmail.com 

 

Objeto: Prestação de SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE 

PRAGAS URBANAS nas instalações do HOSPITAL DE CAMPANHA MG e informações 

abaixo: 

 

1) Nome da empresa: Assistec Controle Integrado do Ambiente Ltda - ME.  

2) CNPJ: 05.550.145/0001-80.  

3) Endereço Completo: Rua Paulo de Oliveira Santos, 62 – Bairro Tirol, CEP: 30662-315 – 

Belo Horizonte – MG.  

4) Pessoas de contato: Márcio Hoffmann / Warlei Moraes / João Azevedo.  

5) E-mail de contato: gerencia@assistecpragas.com.br 

6) Telefones: (31) 3383-7202 / 2522-4880 

7) Representante legal: Márcio Hoffmann / Warlei Moraes 

 

8) Locais para execução dos serviços: HOSPITAL DE CAMPANHA MG a Avenida 

Amazonas nº 6200 - Bairro Gameleira Belo Horizonte MG 

 

9) Periodicidade para execução do serviço: Conforme contratação 

10) Prazo / forma de pagamento: Boleto bancário ou a combinar. 

 

11) Validade da proposta: 30 dias contados a partir da sua apresentação. 
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Rua Paulo de Oliveira Santos, 62, bairro Tirol, Belo Horizonte, MG. CEP: 30662-315 

Tels: (31) 3383-7202 / 2522-4880 

website: www.assistecpragas.com.br  -  e-mail: comercial@assistecpragas.com.br 

 

 

 

 

 

A) Descrição / Especificação B) Valor Parcela C) Valor Global 

Serviço técnico especializado no controle de pragas 

urbanas, compreendendo a desinsetização, 

desratização e dedetização das instalações do 

Hospital de Campanha MG, em contrato de forma 

contínua pelo prazo de 03 (três) meses. 

A)  

B)  

C) R$1.400,00 

D)  

E)  

F) R$4.200,00 

 

 

DECLARAÇÃO: Declaro que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, nada mais sendo lícito pleitear 

a esse título, tendo total conhecimento e concordância com os termos contratuais e seus 

anexos. 

 

 

______________________________________________________ 

ASSISTEC CONTROLE INTEGRADO DO AMBIENTE  
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Belo Horizonte, 11 de Maio 2020. 
 
Em resposta ao e-mail pedido de orçamento, segue abaixo Proposta Técnica/comercial, a saber: 
 

 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 07/2020 - CAA-HC 

Razão Social  Alternativa Verde Dedetização Belo Horizonte  

CNPJ  079.305.320/0001-77 

Endereço  Rua Gameleira, 76 – Santa Branca 

Telefone/Fax  3494-4483/98449-3795 

Nome do Representante Legal  Fernanda Fraga Nogueira Duarte 

Identidade do Representante Legal  MG – 12.873.858 

CPF do Representante Legal  014.807.426-10 

 
 

 
ITENS – conforme especificação técnica do 
Termo de Referência 

VALORES 
UNITÁRIOS 

VALORES TOTAIS 

R$ 3.312,49 R$ 9.937,47 

Condições de entrega CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA Forma de entrega 

Prazo de Entrega 

Prazo de Validade da Proposta  60 dias 

Local de Entrega  Via e-mail 

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I. 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 
possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de 
acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente e ciente de apresentar preço 
para cada item da planilha de material a ser esterilizado. 

Data e local – Belo Horizonte, 11 de maio de 2020. 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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1. CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 

A Alternativa Verde Ltda. está no mercado a cerca de trinta anos, prestando serviços na área de 
controle integrado de pragas e vetores (CIPV), em medias e grandes empresas dos ramos industriais, 
comerciais e outros. Disponibilizamos equipe técnica composta por biólogos, zootecnistas e engenheiro 
químico, proporcionando assim conhecimento mais amplo quanto as áreas de conhecimento desta 
atividade.  

Nossa empresa atua sob uma perspectiva moderna cujo o fundamento é o manejo integrado de 
pragas(MIP), estando sempre à frente em pesquisas de novas técnicas eficazes e ambientalmente 
corretas, oferecendo soluções corretivas e preventivas para monitoramento do ambiente, resultando 

assim em práticas mais eficazes e de menor impacto ambiental. 

Realizamos nossas atividades sempre focadas em desenvolver consciência ambientalmente correta 
daquelas pessoas envolvidas direta ou indiretamente, ressaltando a importância do controle de pragas 

e vetores bem como a participação de todos no processo.  

Somos licenciados nos órgãos competentes e registrados nos respectivos conselhos de nossos 
responsáveis técnicos como também associados a Minasprag – Associação Mineira da Empresas 

Controladoras de Pragas do Estado de Minas Gerais. 

Somente utilizamos produtos domissanitários de última geração, com baixo nível de toxicidade e 
biodegradáveis. 

 

2. ALVO DE CONTROLE:  

 
Prestação de serviço de Controle de pragas urbanas nas áreas internas e adjacentes ao Hospital de 
Campanha de Minas Gerais, conforme endereço abaixo em acordo com escopo técnico definido pelo 
contratante: 

 

  Expominas - Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte/MG. 

 
 
 

3. ESCOPO DE TRABALHO 
 

Contratação de serviços de DEDETIZAÇÂO e DESRATIZAÇÂO, para todas as áreas internas e 
externas do Hospital de campanha, para: 
 
- Baratas; 
- Cupins. 

- Escorpiões; 
- Formigas; 
- Moscas; 
- Mosquitos; 
- Roedores; 
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Cronograma 
 

Período Dedetização Periodicidade 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

VALOR 

TOTAL 

Desinsetização geral 

Todo o hospital 

(área 

interna/externa) 

1 aplicação 

mensal R$ 1.110,81 R$ 3.332,43 

Monitoramento 

desinsetização/desratização 

Todo o hospital 

(área 

interna/externa) 

Monitoramento 

Semanal R$ 550,42 R$ 6.605,04 

VALOT TOTAL - R$ 9.937,47 

 

 

A metodologia de trabalho será de acordo com a visão atual de controle de pragas urbanas e o 
manejo integrado de pragas(MIP), incluindo a adoção de medidas de manipulação ambiental, 
educação em saúde e utilização segura e racional de praguicidas. Realizaremos trabalhos 
preventivos e corretivos através de mapeamento de áreas a serem tratadas. 
 
Desinsetização/Atomização utilizaremos pulverizações com inseticida sob a forma liquida, uso de 

gel, e inseticida sob a forma de pó. 
 
Desratização utilizaremos porta iscas para acondicionar as iscas raticidas em pontos estratégicos 

para o controle desses animais sob a forma de grânulos, pó e blocos parafinados. 
 
 
4.GRUPO QUIMICO DOS PRODUTOS UTILIZADOS 

 

NOME FORMULAÇÃO GRUPO QUIMICO REGISTRO 
MINISTERIO DA 

SAUDE 

ALFATEK 200 
SC 

LIQUIDO PIRETROIDE 3.0425.0105.001-0 

ATRATOL GEL NEONICOTINOIDE 3.2398.0042.001-7 

BIFENTOL 200 
SC 

LIQUIDO PIRETROIDE 3.2398.0027.001-5 

CYPEREX 2 PS PÓ SECO PIRETROIDE 3.0425.0053.001-9 

FORMIFIM GEL NEONICOTINOIDE 3.2398.0002.001-9 

RIGON BLOCO BLOCO 
PARAFINADO 

CUMARINICO 3.0425.0110.001-8 

RIGON GS ISCA 
GRANULADA 

CUMARINICO 3.0425.0111.001-3 

SUPREMA ISCA 

GRANULADA 

FENIL  PIRAZOL 322.330.076 

SHOOT LIQUIDO PIRETROIDE 3.0425.0077.001-1 

TENOPA LIQUIDO PIRETROIDE + 
BENZOLUREIA 

304.040.035 

TERMIGAMA 10 

SC 

LIQUIDO FENIL PIRAZOL 31976.0004.001-7 

VECTRON 10 SC LIQUIDO ETER DIFENILICO 3.0425.0146.001-4 
Orçamento 04 - ALTERNATIVA (14449480)         SEI 1250.01.0002730/2020-57 / pg. 51



 

 
 

5. FORNECIMENTO E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

I. Executar o serviço, de acordo com os requisitos estabelecidos, nas quantidades, prazos e condições 
pactuadas, no prazo determinado. 
II. Ao final de cada aplicação a empresa deverá fornecer o comprovante de execução de serviço 
contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
a) nome do cliente; 
b) endereço do imóvel; 
c) praga(s) alvo; 
d) data de execução dos serviços; 
e) prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) alvo; 
f) grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s); 
g) nome e concentração de uso do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s); 
h) orientações pertinentes ao serviço executado; 
i) nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho profissional correspondente; 
j) número do telefone do Centro de Informação Toxicológica; e 
k) identificação da empresa especializada prestadora do serviço com: razão social, nome fantasia, 
endereço, telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos de 
validade. 
III. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, direitos e deveres decorrentes da contratação dos 
serviços, sem anuência da Contratante. 
IV. Fornecer uniforme padronizado, bem como todos os equipamentos de proteção individual à sua mão 
de obra. 
V. Os EPI´s, deverão ter certificado de aprovação do INMETRO, adequados a cada 
PADRÃO - Termo de Referência de Serviço PMMG/DAL/CAA-HC 13977150 SEI 
1250.01.0002730/2020-57 / pg. 6 atividade, devendo haver acompanhamento do setor responsável pela 
Saúde Ocupacional da CONTRATADA; 
VI. Todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e mão de obra necessária à execução dos 
serviços, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, 
devendo os materiais empregados serem de boa qualidade; 
VII. Garantir os serviços pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da prestação dos serviços 
e responsabilizar-se pela manutenção gratuita do serviço durante o período de garantia, conforme 
inserida na proposta da CONTRATADA; 
VIII. A CONTRATADA obriga-se a 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; 
IX. Fornecer documentação fiscal e técnica após execução do serviço; 
X. Correrá por conta da CONTRATADA qualquer indenização por danos causados a seus funcionários 
ou a terceiros, por sua culpa, decorrentes dos serviços contratados, cabendo reparação e indenização; 
XI. 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; 
XII. 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; 
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XIII. Prestar os serviços contratados com zelo técnico e obediência aos padrões de controle de qualidade 
e segurança pela legislação pertinente e pela direção do Hospital, documentando todos os atendimentos 
através de Ordem de Serviço. 
XIV. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento. 
XV. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, responsabilizando-se pelo transporte, 
acondicionamento e descarregamento dos materiais. 
XVI. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens solicitados, dentro dos 
padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na 
legislação em vigor e na forma exigida neste termo de referência. 
XVII. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do objeto 
contratado. 
XVIII. Seguir todas as recomendações da RDC 52/2009 da ANVISA; 
XIX. Para a prestação dos serviços a CONTRATADA somente poderá utilizar os produtos saneantes 
desinfetantes de venda restrita as empresas especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados 
na ANVISA. 
XX. Apresentar ainda sobre os produtos: tabela informativa contendo a ação tóxica, antídoto e 
tratamento, número de Registro no Ministério da Saúde, para cada produto usado no controle contra a 
praga. 
XXI. Todo resíduo gerado na execução dos serviços deverá ser recolhido pela empresa e destinados 
de acordo com o recomendado pelas normas ambientais. 
PADRÃO - Termo de Referência de Serviço PMMG/DAL/CAA-HC 13977150 SEI 
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XXII. Orientar os servidores da Unidade quanto aos cuidados de segurança do trabalho no momento de 
aplicação e cuidados de higienização e limpeza pós- aplicação; 
XXIII. Cumprir rigorosamente, na área de Medicina e Segurança do Trabalho, as determinações da Lei 
nº 6.514, de 22/12/77; Portaria nº 3214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho, publicada no Diário 
Oficial da União de 06/07//88 e suas NR’s – Normas Regulamentadoras, oferecendo a seus empregados 
as garantias e medidas indispensáveis de proteção, segurança e higiene do trabalho. Os trabalhadores 
devem ser imunizados em conformidade com o Programa Nacional de Imunização – PNI, devendo ser 
obedecido o calendário previsto neste programa ou naquele adotado pelo estabelecimento e sendo de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA sua execução, acompanhamento e intervenções 
necessárias. 
 
6.FORNECIMENTO E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
I. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços, permitindo livre acesso 
às instalações, da CONTRATADA ou seus empregados em serviço, desde que devidamente 
uniformizados e identificados pelo crachá. 
II. Acionar a empresa sempre que necessário para realização dos serviços contratados mesmo fora das 
datas previamente agendadas. 
III. Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do 
Contrato; 
IV. Promover o recebimento provisório e o definitivo dos serviços nos prazos fixados; 
V. Fiscalizar a execução do Contrato, informando à CONTRATADA para fins de supervisão; 
VI. Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações do Hospital de Campanha 
para fins que se fizerem necessários ao bom andamento do contrato; 
VII. Efetuar o pagamento no prazo fixado no item 6 deste termo. 
VIII. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo fornecimento do 
objeto deste Termo de Referência. 
IX. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em desacordo com a especificação e 
da proposta de preços da CONTRATADA. 
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X. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais/serviços em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
XI. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a CONTRATADA 
regularizar as falhas observadas. 
XII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 
XIII. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares. 
XIV. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários 
através dos documentos pertinentes. 
XV. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço. 
 
7.DOCUMENTOS E REFERENCIAIS 

 
I. Alvará de Funcionamento; 
II. Alvará Sanitário; 
III. Responsável Técnico habilitado para exercer as atividades compatíveis com o objeto; 
IV. Comprovação de aptidão técnica; 
V. Certificado de Regularização ambiental, emitido por órgão competente. 
 
 

 
8.REGIME DE TRABALHO 
 

Contrato de prestação de serviços por regime de contrato por tempo determinado (03 meses). 
 

 
9.VALIDADE DA PROPOSTA 

 
Esta proposta é válida por um período de 60 dias após a data de sua emissão. 

 
 
10.FORMA DE PAGAMENTO 

 

I. O pagamento será integral para cada execução de serviço feito pela SOFI - Seção de 
Orçamento e Finanças do Hospital da Polícia Militar, através do sistema integrado de 
Administração Financeira – SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados 
pelo estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil), acompanhados 
dos documentos fiscais respectivos, e após o recebimento definitivo, pela CONTRATANTE, 
através da Seção de Manutenção Predial. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias 
corridos, após recebimento definitivo do objeto, vinculado à disponibilidade financeira do 
Tesouro Estadual. 
II. 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 tempore” do INPC, ou outro índice que venha 
substituí-lo, conforme a legislação vigente. 
III. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, 
o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data 
em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 
IV. A nota fiscal deverá ter o mesmo CNPJ da empresa CONTRATADA para efeito de 
pagamento. 
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V. Para a emissão da nota fiscal, além de outras exigências estabelecidas em lei, observar: 
a) Número e data da nota de empenho; 
b) Código da Unidade Executora; 
c) Número da Agência e conta bancária; 
d) N° Dispensa de Licitação e processo; 
e) N° Lote/e ou item; 
f) Prazo de garantia. 
VI. Para efeito de pagamento, os empenhos e reforços de empenho somente serão emitidos 
para contratação com fornecedores que estiverem com o credenciamento em situação regular 
(Resolução Conjunta nº 6214/07, de 14/05/07) entre SEPLAG/SEF/AUDITORIA-GERAL. 
PADRÃO - Termo de Referência de Serviço PMMG/DAL/CAA-HC 13977150 SEI 
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VII. Condições de recebimento: 
VII.I. Os serviços serão recebidos: 
VII.II. Provisoriamente, no ato da prestação em que se observará: 
VII.III. A escolha da metodologia de trabalho e os produtos utilizados deverão ficar a cargo da 
empresa, devendo estar em consonância com as determinações Federais, Estaduais e 
Municipais legais e normativas vigentes. (Adequar ao serviço a ser prestado); 
VII.IV. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade da prestação e 
consequente aceitação, que deverá acontecer em até 10 dias úteis, contados a partir do 
recebimento provisório. 
VII.V. O recebimento/aprovação dos serviços pela Polícia Militar de Minas Gerais não exclui a 
Responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços 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. 
 
11. DA VISTORIA TÉCNICA 

 
A vistoria técnica será substituída por declaração de que a empresa tem pleno conhecimento 
das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços. 
 
 
 
Marina Esteves 
Alternativa Verde Dedetização Belo Horizonte Ltda ME. 
CNPJ: 079.305.320/0001-77 – email: atendimentobh@alternativadedetizacao.com.br 
Rua Gameleira,76, Santa Branca-BH- MG  
3494-4483/98449-3795 
www.alternativadedetizacao.com.br 
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BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA 

031.3468.08.31-3088.86.56-91345693 

 
BELO HORIZONTE, 14 DE MAIO DE 2020 

 
AO 
HOSPITAL CAMPANHA DA POLICIA MILITAR 
AV. AMAZONAS 6200 
 
Belo Horizonte/MG. 
 
A/C. Sra Karine  
 
 
 
 
Prezada senhora,  
 
Ref.: SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS 
CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS, CONTROLE DE INSETOS VOADORES E CONTROLE DE 
ARACNÍDEOS). 
  
Agradecemos a oportunidade de oferecer nossos serviços á sua empresa. 

 
A BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA é uma Empresa com sede em Belo 
Horizonte, localizada na Rua João Neiva nº. 481 bairro Boa Vista, atuando em prestações de serviços de 
desinsetização, isto é, controle de vetores e pragas urbanas, e limpeza e desinfecção de caixa d’agua e 
reservatórios devidamente licenciada pela Vigilância Sanitária sob o nº. 201844202 e Secretaria Municipal de 
Meio ambiente. 0100/2015. 
 
Investimos em qualificação de pessoal, com o compromisso de fornecer aos nossos clientes um serviço 
diferenciado, de qualidade e menor custo. É de nossa responsabilidade funcionários experientes e 
uniformizados com identificação e treinamento. 
 
Nosso desafio é corresponder em eficácia e segurança, a confiança depositada pelo empreendedor ao 
solicitar nossos serviços, dando a este projeto a qualidade que ele merece, condizente com a importância do 
empreendimento. 
 
                                                                            A DIRETORIA 

APRESENTAÇÃO 
 

PRAGAS URBANAS SÃO ESPÉCIES DE INSETOS E ANIMAIS QUE INVADEM O AMBIENTE E PROVOCAM 
DANOS A SAÚDE PODENDO PICAR, MORDER, DANIFICAR ALIMENTOS E OBJETOS E AINDA TRANSMITIR 
DOENÇAS AO HOMEM. 
 

OBJETIVOS: 
 

� Garantir saúde aos ambientes para pessoas que freqüentam, mantendo as áreas livres de pragas e 
de pesticidas; 

� Garantir segurança aos clientes, seus produtos, consumidores e funcionários para que eles possam 
desempenhar suas atividades com a máxima segurança e tranqüilidade. 
 

DESAFIOS: 
 

Manter históricos de ocorrências e estimativas das variações populacionais de pragas dentro e fora do 
ambiente de forma a estabelecer estratégicas e atitudes cada vez mais eficientes e seguras. 
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FERRAMENTAS: 
 
Orientamos nossos clientes de maneira que eles não tenham problemas inesperados com pragas 
informando-os constantemente da situação, facilitando as possíveis decisões relativas ao controle e manejo 
ambiental. 
 
Nossa melhor ferramenta é o HOMEM que treinamos e preparamos internamente, buscando o 
desenvolvimento das técnicas a serem empregadas, deixando apto para evoluir, monitorar e decidir, o 
momento e a maneira de agir em cada caso, no dia a dia, respeitando a realidade de cada cliente. 
 
 
 

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS 
 

Controle Integrado – Um Novo Conceito 
 

Os aplicadores necessitam de acompanhamento médico, treinamento regular e específico e conscientização 

sobre os riscos de contaminação de produtos e ambientes, bem como os seus próprios, em caso de 

eventuais procedimentos incorretos. 
 
Além disso, deve-se prever: proteção dos equipamentos, clima, tempo de permanência do princípio ativo das 
áreas, periodicidade mais adequada, uso de produtos legalmente indicados e sua toxicologia, seleção correta 
de empresas idôneas e tecnicamente aptas, descarte de embalagens, etc. 
 

• A Biopragas adota há alguns anos o CONTROLE DE INTEGRADO DE PRAGAS, que tem como 
objetivo antecipar e prevenir as atividades e infestações de pragas urbanas, por meio de 
combinações de diversas estratégias, sendo que a principal meta é reduzir a população infestante a 
níveis toleráveis dentro dos ambientes, sempre promovendo o uso racional de produtos químicos, 
estando à empresa e seus métodos de controle em conformidade com a legislação vigente. 

 
 

CONTROLE DE PRAGAS 

 
INSETOS RASTEIROS→ Pragas que causam danos a em ambientes ocupados pelo homem. Dentre elas 
podemos destacar formigas e baratas; 
 
INSETOS VOADORES→ moscas, pernilongos, traças, etc; 
 
ROEDORES→ ratazanas, camundongos e ratos rattus; 
 
SERÃO INSTALADAS PARA MONITORAMENTO PREVENTIVO ARMADILHAS PARA CONTROLE DE ROEDORES 
(PPE).                                                            
 

PPE- PONTO PERMANENTE DE ENVENENAMENTO 
 
 
Medidas corretivas compreendem a instalação de barreiras físicas que impeçam o acesso das pragas e a 
colocação de armadilhas, para captura e identificação das espécies infestantes.  
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PLACA ADESIVA 
 
Estas armadilhas ajudam no controle e monitoramento dos roedores. 
 
                                                                       BIOLOGIA 
 

ESCORPIONISMO 
 

Os escorpiões são aracnídeos, muitas pessoas os chamam de insetos, mas basta observar que este animal 
tem 4 (quatro) pares de patas ao invés de 3 (três) como os insetos. A origem destes animais remonta a 
mais de 400 milhões de anos, sobrevivendo a todos os grandes cataclismas que destruíram milhares de 
espécies vivas. Portanto o escorpião foi um observador privilegiado tanto do fim dos dinossauros assim 
como do surgimento do homem na face da terra. Existem centenas de espécies de escorpiões, mas para nós 
em particular só interessam, por enquanto duas, são elas: 
 

TITYUS SERRULATUS. 
 

 
 

Escorpião amarelo, responsável pelos acidentes mais graves. 
TITYUS BAHIENSIS. 

 

 
Escorpião preto, também pode causar acidentes graves. 

 
 

Estas espécies são os predominantes nas regiões do Brasil, portanto, registram maiores números de casos. 
Os escorpiões são carnívoros, alimentando-se principalmente de insetos, como grilos, baratas, cupins, 
aranhas e outras. 
Têm hábitos noturnos, escondendo-se durante o dia em pedras, troncos de árvores podres, madeiras, 
entulhos, caixas de gorduras e ralos, telhas, tijolos e dentro de residências. 
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1. PROPOSTA TÉCNICA 

 
 
Em função dos dados coletados e com objetivo de atender as necessidades e requisitos presentes no 
empreendimento, sugerimos o controle e monitoramento de baratas, formigas e escorpiões. 
 

PRODUTOS UTILIZADOS: 
 
Produtos em conformidade À AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA e ao MINISTÉRIO DA SAÚDE: 
 

• Piretroide /Lambdacialotrina, com efeito, residual de lenta liberação; 
• Formulação Gel a base de amidino de hidrazona; 
• Formulação Gel a base sulfuramida; 
• Sem cheiro e não mancha;  
• Produtos Micro Encapsulados; 
• Raticidas/ Cumarina (brodifacon), porta iscas/iscagem; 
• Piretróide/Deltrametrina (PÓ), bom residual e pronto uso. 

 
DESCARTE DE EMBALAGEM: 

 
Em cumprimento a Legislação Ambiental o descarte das embalagens é realizado após a tríplice 
lavagem e encaminhado para reciclagem. 
 

VANTAGENS: 
 

• Proteção total (Saúde ocupacional); 
• Aplicação limpa, rápida e segura. 

 
METODOLOGA DE TRABALHO: 

 
• Desinfecção de ambientes; 
• Extermínio e controle de insetos rasteiros, voadores e animais peçonhentos e controle 

de roedores; 
• Isolamento c/ barreiras químicas externas; 
• Monitoramento; 
• Aplicação residual e espacial; 
• Aplicação através de pulverização convencional, localizada e termonebulização; 
• Aplicação gel; 
• Horário conforme disponibilidade do cliente. 
• Limpeza e desinfecção de caixa d’agua e reservatórios 

 
 

BENEFÍCIOS: 
• Certificado de assistência;  
• Laudo técnico para efeito de fiscalização sanitária;  
• Relatório final; 
• Os serviços a serem executados, são acompanhados por técnicos especializados e visita 

periódica de acordo com a necessidade do cliente. 
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VALORES E PAGAMENTOS: 
                           
R$2100,00 ( DOIS MIL E CEM REAIS ) MENSAIS  PARA DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZÇÃO E 
MONITORAMENTO.  
R$6300,00 ( SEIS MIL E TREZENTOS REAIS) PARA CONTRATO COM  APLICAÇÕES  DURANTE 03 
MESES  CONFORME ESPECIFIFAÇÃO TECNICA.  
PAGAMENTO – 30 DIAS  
 

REFERÊNCIAS: 
 

• IPSEMG – INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ETADO DE MINAS GERAIS   
• - CONTATO JORGE 3237.24.59 
• HOPITAL REGIONAL BETIM – JULIETA 3539.81.26 
• LABORATORIO GERALDO LUSTOSA – ROBSON – TEL. 2104.12.20 
• CITIBANK - ROBERTO BASTOS – 021.3409.81.31 
•  

BIOPRAGAS - NOSSA MISSÃO 
 
ATUAR COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL, OFERECENDO SEGURANÇA E 
CONFIABILIDADE, SUPERANDO AS EXPECTATIVAS DE NOSSOS CLIENTES E COLABORADORES 
PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 
 
Validade de 30 dias. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
Para tranqüilidade de nossos clientes, executamos nossos serviços seguindo as normas da ANVISA. 
 
Desde já agradecemos à atenção e esperamos atingir suas expectativas com total compromisso e respeito 
ao meio ambiente. 
 
 
Acreditamos que nossa proposta seja interessante, inovadora e arrojada, por isso, aguardamos breve 
contato. 
 
 
Atenciosamente,  
 

 
Márcia  
3485.01.27/98791.46.16. 
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ANEXO I 
PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO DE COMPRA 1250.01.0002730/2020-57 
 

 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social AAA DEDEIZAÇÃO INSETAN LTDA 

CNPJ 19.136.928/0001-26 

 

Endereço Rua Seritinga – 119 – Bairro: Ipiranga 

Endereço Eletrônico comercial@insetan.com.br 

Telefone (31) 2517-8307 

Nome do Representante Legal Geraldo Lúcio Ferreira 

Identidade do Representante Legal 
MG 3116603 

CPF do Representante Legal 
792.345.776-04 

ITEM –– conforme especificação 

técnica do Termo de Referência 

 

VALORES UNITÁRIOS VALORES TOTAIS 

R$ 5.900,00 (cinco mil 
e novecentos reais) 

R$ 17.700,00 (dezessete 
mil e setecentos reais). 
Valor para prestação de 
serviços durante 90 dias. 

 
Condições de entrega 
 
Forma de entrega: Conforme termo de referência 

Prazo de entrega: Imediato 

Prazo da validade da proposta: 80 (oitenta) dias. 

Local de entrega: Belo Horizonte 

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e 

financeiros, taxas, seguros, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto 

a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas  as normas da solicitação de propostas e seus 

anexos. 
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Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente e ciente de apresentar preço para cada item da 

planilha de material a ser esterilizado. 

 

Belo Horizonte, 19 de Maio de 2020 

 

 
GERALDO LUCIO FERREIRA 
REPRESENTANTE LEGAL 
CPF: 792.345.776-04 
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ANEXO I 

PROPOSTA COMERCIAL 
PROCESSO DE COMPRA 1250.01.0002730/2020-57 

 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social A Desinsetizadora e Desentupidora real Tox Eireli – 

ME 

CNPJ 19.859.107/0001-18 

 

Endereço Rua Progresso, 798 – Padre Eustáquio – Belo 

Horizonte/MG 

Endereço Eletrônico administrativo@dedetizacaoreal.com.br 

Telefone (31) 2526-1900 

Nome do Representante Legal Rosa Maria Valério Campos 

Identidade do Representante Legal M-3.116.604 

CPF do Representante Legal 829.089.076-15 

ITEM –– conforme especificação 

técnica do Termo de Referência 

 

VALORES UNITÁRIOS VALORES TOTAIS 

R$4.320,00 (quatro mil, 
trezentos e vinte reais) 
por mês.  

R$12.960,00 ( doze mil, 
novecentos e sessenta 
reais), referente a 03 
meses. 

 

Forma de entrega:  

Prazo de entrega: Imediato 

Prazo da validade da proposta: 60 ( sessenta) dias. 

Local de entrega: Belo Horizonte 
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Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

trabalhistas e financeiros, taxas, seguros,fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 

possam recair  sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com 

todas  as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente e ciente de apresentar preço para 

cada item da planilha de material a ser esterilizado. 

 

 

Belo Horizonte, 18 de Maio de 2020 

 

 

ROSA MARIA VALÉRIO CAMPOS 

REPRESENTANTE LEGAL 

CPF: 829.089.076-15 
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Planilha1

Página 1

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CLASSIFICAÇÃO

3961 6904 SERVIÇO NÃO CONSTA 3 meses 3.680,00 3.520,00 4.200,00 9.937,47 1.935,00 20.000,00 6.300,00 17.700,00 12.960,00

APLICAÇÕES E VISITAS

Item 
despesa

ITEM - 
SIAD

BANCO DE 
PREÇOS

QTDE TOTAL 
DEMANDADA

VALOR 1 
DDTIZA

VALOR 2
FOCO

VALOR 3 
ASSISTEC

VALOR 4 
ALTERNATIVA

VALOR 5 
PROTECTA

VALOR 6 
IMUNILAR

VALOR 7 
BIOPRAGAS

VALOR 8 
INSETAN

VALOR 9 
REAL

SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZACAO 

E DEDETIZACAO. 

2 visitas em 3 
meses

não define nº 
de visitas

não define nº 
de visitas

1 aplicação 
mensal e visitas 

semanais

1 aplicação e 
visita mensais

não define nº 
de visitas

não define nº 
de visitas

não define 
nº de visitas

não define 
nº de visitas

Documento assinado em 08/06/2020 17:11:20 por WESLEI RODRIGUES SANTOS:03874836673.
Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para
verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: 6510C5B8E63A
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Planilha Comparativo de preços (15165592)         SEI 1250.01.0002730/2020-57 / pg. 78

http://www.tcpdf.org


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Apoio Administrativo do Hospital de Campanha

 
Belo Horizonte, 08 de junho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15 / 2020

JUSTIFICATIVA DE PROPOSTA DE FORNECIMENTO

 

Como é de conhecimento público, o Brasil e o estado de Minas Gerais vêm adotando medidas
para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do Coronavírus, responsável pelo surto de
COVID-19.

 

Neste contexto, o Governo do Estado designou a Comissão Conjunta nº 09/2020 com a
finalidade de instalar o Hospital de Campanha do Governo do Estado de Minas Gerais, a
funcionar nas dependências do EXPOMINAS, situado à Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo
Horizonte/MG.

 

A construção do hospital tem por objetivo aumentar a capacidade de operação do sistema de
saúde pública do Estado, especialmente na RMBH que é mais populosa, incrementando-a em
768 leitos, sendo 740 de enfermaria e 28 de estabilização, considerando a hipótese de colapso
da rede pré-existente ante ao aumento exponencial do número de pacientes.

 

A realização de serviço de controle de pragas urbanas, compreendendo a desinsetização,
desratização e dedetização é imprescindível ao funcionamento do Hospital Campanha,
portanto, o Termo de Referência foi enviado às empresas disponíveis e com expertise no
assunto, tendo alguns deles enviado as suas propostas (14449365, 14449457, 14449477,
14449480, 14452768, 14453301, 14453509, 14453570, 14453639 e 15165592).

 

O retorno da pesquisa de preços obteve o seguinte resultado: a empesa DDTIZA apresentou
proposta com valor global e duas visitas em 3 meses, o que não se conforma ao termo de
referência; a Empresa ALTERNATIVA propõe uma aplicação mensal e monitoramento semanal,
porém o valor se mostra bem elevado; as empresas FOCO, ASSISTEC, IMUNILAR,
BIOPRAGAS INSETAN e REAL não definem como serão as aplicações nem monitoramento
para controle da eficácia do produto, além de apresentarem valores elevados em relação à
melhor proposta; a empresa PROTECTA (PRIORE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA)
apresentou proposta de menor valor contemplando os itens definidos no termo de referência. Os
documentos foram autuados, conforme se pode observar no Processo.

 

Destarte, a contratação pretendida pela Administração, segundo os fundamentos mencionados,
mostra-se adequada à criticidade do momento, haja vista que a Lei Federal nº 13.979/2020
estabeleceu em seu art. 4º, ser “dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,

Justificativa PMMG/DAL/CAA-HC 15171047         SEI 1250.01.0002730/2020-57 / pg. 79



inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus”.

Na mesma esteira, a Lei Estadual nº 23.631/2020 dispôs no seu 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.

Ademais, além de reconhecer a natureza emergencial das contratações no contexto da
calamidade pública declarada em virtude da pandemia de Coronavírus, as novas normativas
flexibilizaram ainda o próprio processo de contratação e aquisição em si, buscando torná-lo
mais simples e dinâmico e, portanto, adequado à ambiência de rápida evolução da crise, bem
como à potencial escassez de serviços e mão de obra, aliada à volatilidade dos preços, diante
do rápido crescimento da demanda.

 

Nesta senda, extrai-se do § 2º do art. 4º-E da Lei Federal nº 13.979/2020, que a regra eleita
pelo legislador é da efetividade da atuação estatal, em detrimento das formalidades exigidas,
mesmo em situações de anormalidade que ensejem uma contratação em caso de emergência.

 

Feita a análise, restou comprovado que a empresa PRIORE SANEAMENTO AMBIENTAL
LTDA (PROTECTA), CNPJ 07.550.397/0001-34, apresentou o menor valor global para o lote,
respeitadas as demais imposições do instrumento convocatório. Resta justificada, por razões
de fato e de direito, ser a melhor medida adotada pela Administração no caso concreto.

 

WANDERSON SOUZA FIGUEIREDO DE CASTRO, MAJOR PM
ORDENADOR DE DESPESAS

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major
PM, em 26/06/2020, às 16:57, 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
15171047 e o código CRC A6B6D6CF.

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 15171047
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

 

Interessado: MAJ PM Wanderson S. Figueiredo de Castro

Número: 69/2020 - Assessoria Jurídica da DAL

Data: 19/06/2020

Classificação Temática:Dispensa de Licitação Emergencial -CORONAVíRUS

Referências normativas: 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 NE nº 113 de 12 de
março de 2020,  Lei Federal 8.666/93 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, com base no artigo 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, art. 4º do Decreto
Estadual nº 47.891/2020 e na Lei Federal 8666/93, realizar a contratação de empresa
especializada para dedetização para o Hospital de Campanha, conforme especificados no
termo de referência, necessário para o Hospital entrar e manter suas atividades no cuidado dos
pacientes.

 

            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
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pleno funcionamento e em atendimento em tempo recorde e para tanto, são necessárias várias
aquisições de bens e contratação de serviços.

 

            A Justificativa apresentada para a presente contratação  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, do Decreto Estadual nº 47.891/2020 e a nível Federal
através da Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, bem como a necessidade 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 e fornecer todo o atendimento com
excelência.

 

             É o relatório.

 

II- Da Análise
 

            Será analisado o presente processo de dispensa de licitação, por situação de
emergência em saúde pública, embasado no artigo 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 a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços dedetização para o Hospital de Campanha do Governo do Estado de Minas Gerais,
conforme especificados no termo de referência.

 

                Evidencia-se que é essencial para o funcionamento do Hospital de Campanha, a
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização hospitalar,
tudo em quantidade e conformidade com o termo de referência elaborado pela equipe técnica,
para o funcionamento do Hospital. Nesse sentido, visando atender as normas vigentes que
estabelecem o controle de pragas em ambientes hospitalares, faz-se necessário a contratação
dos serviços especializados em desratização e dedetização, com o intuito de manter o Hospital
de Campanha de Minas Gerais e suas instalações livres de escorpiões, formigas, baratas,
roedores, cupins e demais pragas ou vetores.

 

            A contratação por dispensa de licitação, no termo de referência e na justificativa, está
fundamentada 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.

 

            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. Evidencia-se, no presente processo, que a necessidade da contratação do serviço foi
muito bem esclarecida, explicitada 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
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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
termo de referência.

  

            Os serviços e aquisições contratados 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
elaborada legislação específica para a dispensa em caso de COVID -19, mas é conveniente
verificar tal dispositivo:

 
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

Parecer Jurídico Parecer Jurídico 69/2020 (15486543)         SEI 1250.01.0002730/2020-57 / pg. 83



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.
 

            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 no 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.

 

                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

Parecer Jurídico Parecer Jurídico 69/2020 (15486543)         SEI 1250.01.0002730/2020-57 / pg. 84



(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:

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 outras. 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 e
contratações de serviço 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 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
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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 e pesquisas de preço.  A empresa
escolhida foi a que possui o melhor preço obtido, além da concordância em atender a todas as
exigências e quantidade constantes no Termo de Referência.

 

            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 da contratação, sempre tendo em vista a
moralidade, a transparência e o interesse público a ser atendido; o que foi feito no caso em
questão.

 

            A Resolução nº 3720/2003-CG em seu art. 3º, elenca os documentos que devem estar
presentes na dispensa de licitação em relação a empresa escolhida. Em consonância com o
disposto no referida resolução, verifica-se que  todos os documentos obrigatórios deverão estar
no processo.

 

            Por fim, constata-se, então, a presença dos elementos caracterizadores para a dispensa
da licitação, no presente caso, autorizando a contratação direta, sendo eles:

 

Demonstração concreta e efetiva da potencialidade do dano: a
necessidade de um hospital de campanha para tender a população
contaminada, evitando-se assim a propagação do Novo Coronavírus -
SARS-CoV-2, em pleno funcionamento, para atender a população e evitar
o colapso do Sistema Único de Saúde, ou seja, atendimento emergencial à
Saúde Pública.
 
 A contratação é a via adequada e efetiva para eliminar o risco:
propiciar ao hospital de Campanha pleno funcionamento, com atendimento
de excelência aos pacientes, necessita-se da contratação de empresa
especializada para prestação de serviços dedetização hospitalar, tudo em
quantidade conformidade com o termo de referência elaborado pela
equipe técnica.
 
 A caracterização da situação de emergência na saúde: fundamentada
no artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, no art.
3º do Decreto Estadual nº 113 de 12 de março de 2020 por situação de
emergência em saúde pública, com respaldo, no art. 8º da Lei Estadual nº
23.631 de 02 de abril de 2020 e na Lei 8.666/93

           

            Contata-se que, com relação à análise jurídica, não existe impedimento legal para a
realização da dispensa de licitação 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 e
demais normas pertinentes em vigor.
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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 a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de dedetização para o 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,19 de junho 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 19/06/2020, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15486543 e o código CRC F90F7FED.

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 15486543
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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 1250.01.0002730/2020-57

Belo Horizonte, 09 de junho 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 realização
de serviço de controle de pragas urbanas compreendendo a desinsetização, desratização e
dedetização das instalações do citado Hospital, e, feita uma análise prévia dos orçamentos de
mercado, o objeto será fornecido pela empresa PRIORE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
(PROTECTA), inscrita no CNPJ 07.550.397/0001-34.

 

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 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 26/06/2020, às 17:00, 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
15182033 e o código CRC FF449C27.

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 15182033
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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, 09 de junho de 2020.

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/ 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 0029 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de CONTROLE DE
PRAGAS URBANAS, compreendendo a DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E
DEDETIZAÇÃO das instalações do Hospital Campanha de Minas Gerais.

 

BENEFICIÁRIO: PRIORE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PROTECTA), CNPJ
07.550.537/0001-34.
 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.950,35 (Hum mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e cinco
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: 1251.10.302.026.1078.0001.339039 61.0.95.1.

 

VIGÊNCIA: 03 (três) 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,
em 29/06/2020, às 19:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15188512 e o código CRC 3DE7EA32.

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 15188512
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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 1250.01.0002730/2020-57

Belo Horizonte, 09 de junho 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 1250.01.0002730/2020-57, que se refere à
contratação de empresa especializada em controle de pragas urbanas, compreendendo a
desinsetização, desratização e dedetização das instalações do Hospital Campanha de Minas
Gerais para análise e ratificação.

 

Respeitosamente,

 

MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA, CEL PM
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO

 

 

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 15189065
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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, 09 de junho de 2020.

  

ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/ 2020

PROCESSO DE COMPRA Nº 0029 / 2020 - 0250073

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em controle de pragas urbanas,
compreendendo a desinsetização, desratização e dedetização das instalações do Hospital
Campanha de Minas Gerais.

 

BENEFICIÁRIO: PRIORE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ 07.550.537/0001-34.

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.950,35 (Hum mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e cinco
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: 1251.10.302.026.1078.0001.339039 61.0.95.1.

 

VIGÊNCIA: 03 (três) 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
8.666/1993, RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação do CAA-HC da Diretoria de Apoio
Logístico.

Ato de Ratificação de Dispensa de Licitação PMMG/DAL/CAA-HC 15198941         SEI 1250.01.0002730/2020-57 / pg. 93



 

RODRIGO SOUSA RODRIGUES, CEL PM
COMANDANTE-GERAL

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Sousa Rodrigues, Coronel, em
29/06/2020, às 21:05, 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
15198941 e o código CRC 87D3ACF9.

Referência: Processo nº 1250.01.0002730/2020-57 SEI nº 15198941
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