
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, 6455, - Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30510-900

 

Contrato 9.245.977 Lenovo

Processo nº 1250.01.0002167/2020-29

  

CONTRATO Nº
9.245.977/2020, DE
COMPRA 1250071
06/2020, ARP 160/2019
SEPLAG, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO
DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS
GERIAS E A EMPRESA
LENOVO COMERCIAL E
DISTRIBUIÇÃO LTDA, NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                     
 

A Polícia Militar de Minas Gerais por meio da Coordenaria de Aquisições e Suprimentos - TIC
da PMMG, com sede na Av. Amazonas, 6.455, bairro Gameleira, Belo Horizonte – MG, CEP
30.510-900, endereço de correio eletrônico: csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br, inscrito no CNPJ
sob o nº 16.695.025/0001-97, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado
pelo Senhor Tenente Coronel Silvio Luís Teixeira Mendes, inscrita no CPF sob o
nº 995.145.916-15 e a empresa Lenovo Comercial e Distribuição Limitada, endereço de correio
eletrônico: cledo1@lenovo.com - arosa@lenovo.com, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ – sob o número 22.797.545/0001-03, com sede na Estrada Municipal José
Costa de Mesquita, 200, Módulo 11, Chácara Alvorada, Indaiatuba/SP, Cep: 13.337-200,
telefone (31) 97124-1792 / (11) 3336-5134, neste ato representado pelo Sr. Augusto Rosa
Filho, portador da Carteira de Identidade RG nº 17.761.750 - SSP/SP, e CPF nº 172.010.888-
90 e Fábio de Souza Lima portador da Carteira de Identidade RG nº 20.388.311 SSP/SP, e
CPF nº 101.466.998-74,, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
Contrato, decorrente do Pregão para Registro de Preços nº 50/2019, que será regido pela
Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente pela nº 8.666/1993, com suas alterações
posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao
objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 06 notebook,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº 50/2019,
identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:
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ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO COD.
SIAD QUAN. MARCA/

MODELO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

07

NOTEBOOK PADRÃO -
WINDOWS NOTEBOOK,
NETBOOK E/OU ULTRAFINO
IDENTIFICAÇÃO: PADRÃO;
SOFTWARE:
WINDOWS 10 PROF. 64 OEM;
CLOCK: PARA USO EM
NOTEBOOK; DISCO RÍGIDO:
500GB HDD 7200RPM OU
SSHD 5400RPM; MEMÓRIA:
8GB DDR4-
2400; TELA: LED MIN. 13
POLEGADAS E
MAX. 14,6 POLEGADAS;
DISPOSITIVO: LEITOR DE
CARTÃO DE MEMÓRIA SD ;
ACESSÓRIOS: MALETA OU
MOCHILA, CABO DE AÇO DE
SEGURANÇA.

1696904 06
LENOVO /
THINKPAD

E490
3.564,00 R$21.384,00

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. Os contratos têm vigência de 3 (três) meses, a contar da data de sua
publicação, ou pela absorção total do objeto, prevalecendo o que ocorrer primeiro, sem
prejuízo da garantia e suporte técnico estabelecidos neste Termo de Referência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$21.384,00 (vinte e um
mil trezentos e oitenta e quatro reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:

   1251 06 181 034 4048 0001 4490 5207 24 10 - Convênio SENASP Nº 9179659.

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

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico,
a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30 dias
corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

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

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

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

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

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas. 

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato, mediante solicitação da contratada
e aprovação da contratante os preços contratados poderão sofrer reajuste após o
interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.      

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Os itens deste contrato, deverão ser entregues no Centro de Tecnologia em
Telecomunicações, situado a Av. Amazonas 6455, Bairro Gameleira, Cidade de Belo
Horizonte/MG – CEP 30.510-900 no prazo de até 40 (quarenta) dias úteis, contados após o
recebimento da Nota de Empenho.

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1.  Compete ao Chefe do Almoxarifado do CSA-TIC ou Adjunto ou Militar mais
antigo, por designação especial de servidor, fiscalizar e acompanhar a execução contratual,
bem como fazer cumprir as cláusulas e condições descritas neste Contrato.

9. CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA
e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no Termo de Referência e no
Edital.
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1.   Da Contratada:
10.1.1.  Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.

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

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

10.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do
objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

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

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

10.1.7. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
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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.

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

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

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

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

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

10.2.  Da Contratante:
10.2.1.  Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, atestar nas notas
fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

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

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

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

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

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

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

10.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

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

10.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

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

11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o
mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência
desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

11.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público
no processo de licitação ou execução do contrato;

11.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
contratante;

11.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento
do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais
não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

11.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
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diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5. “prática obstrutiva” significa:

11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigação do contratante ou outro órgão de
Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigação; ou

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

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente,
envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o
procedimento licitatório.

11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das
medidas cabíveis.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

12.1.1.  advertência por escrito;

12.1.2.  multa de até:

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

12.1.2.2.  20% (dois por cento) sobre o valor da prestação de serviços após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou
entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou
diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas ;

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

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

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

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

12.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5. 12.3.

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

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
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de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

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

12.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou
a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

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

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

12.8.1. Retardarem a execução do objeto;

12.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

12.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento
da fase de lances.

12.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

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

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

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

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

13.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.

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

13.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
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autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de
Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.

14.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa
de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal
8.666/93 de 21/06/1993.
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
 

Documento assinado eletronicamente por Fabio de Souza Lima, Usuário Externo, em
24/04/2020, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Augusto Rosa Filho, Usuário Externo, em
24/04/2020, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Pinto Fernandes, Capitão PM, em
24/04/2020, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes, Tenente
Coronel, em 24/04/2020, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13474785 e o código CRC DBC467BE.
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 25 de abril de 2020 – 17 

Fundação Helena Antipoff - FHA
Presidente: vicente tarley Ferreira Alves

POrtArIA Nº 14 /2020
 PrOGrESSÃO NA CArrEIrA

O Diretor de Educação Básica, respondendo pela presidência da Fundação Helena Antipoff, no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso I do 
Artigo 8º do Decreto nº 45 .826 de 20 de dezembro de 2011,
 rESOLvE,
 Art . 1º - Conceder Progressão na Carreira, nos termos do art . 20 da Lei nº 15 .293, de 08 de maio de 2004, aos servidores ocupantes dos cargos de 
provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Fundação Helena Antipoff relacionados no Anexo Único desta Portaria .
 Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos conforme vigência indicada no Anexo Único desta 
Portaria .

 Ibirité, 24 de Abril de 2020 .
 vicente tarley Ferreira Alves

 Presidente da Fundação Helena Antipoff

ANExO
(a que se refere o art . 1º da Portaria nº 14/2020 de 24 .04 .2020)

1 – CArrEIrA DE PEB – PrOFESSOr DE EDuCAÇÃO BáSICA

MASP NOME Adm Cód . da 
Carreira 

SItuAÇÃO 
ANtErIOr NOvO POSICIONAMENtO

Nível Grau Nível Grau vIGÊNCIA
1333823-1 Janaina Soares Oliveira Maia 02 PEB I A I B 31 .01 .2020
1075167-5 José Luiz Caetano 05 PEB I A I B 01 .02 .2020
1436260-2 Edvania Ferreira de Aguiar 01 PEB I A I B 02 .02 .2020
0557622-8 Amauri Liberio de Lima 04 PEB I A I B 03 .02 .2020
1151136-7 Marcelo Monteiro Braga 04 PEB I A I B 08 .02 .2020
1009694-9 rodrigo de Almeida Jorge 05 PEB I A I B 09 .02 .2020
1177590-5 Natalia Murta de Lima Dornelas 03 PEB I A I B 14 .02 .2020
1411847-5 raissa Maria Macedo Pereira 02 PEB I A I B 19 .02 .2020

24 1348740 - 1

Editais e Avisos
- Graduação em Direito, realizado na Comarca de Cambuí, na forma 
do Anexo desta resolução . Art . 2° - Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, podendo também ser visualizada no site www .
defensoria .mg .def .br, Espaço cidadão/Estágio e Serviço voluntário, 
Serviços, Processo Seletivo . Assina: Gério Patrocínio Soares . Defensor 
Público-Geral . Belo Horizonte, 23 de abril de 2020 .

4 cm -23 1348264 - 1

 AvISO DE LICItAÇÃO
Pregão Eletrônico - Processo de Compra nº 1441003 000036/2020 . 
Beneficiário: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Objeto: 
Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com inclusão de 
peças, em aparelhos de ar condicionado nas unidades do interior de 
Minas Gerais da DPMG, conforme as especificações técnicas conti-
das no termo de referência – Anexo I deste Edital . Sessão do Pregão: 
11/05/2020 às 10h00min no site www .compras .mg .gov .br . Envio das 
Propostas Comerciais: INÍCIO dia 27/04/2020 às 14h30min e tÉr-
MINO dia 11/05/2020, às 09h30min . Edital disponível no mesmo site . 
Pregoeira: Bárbara de Araújo Meireles . Belo Horizonte, 24 de abril de 
2020 .

3 cm -24 1348726 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExtrAtO DE CONvÊNIO DE COOPErAÇÃO tÉCNICA
torna sem efeito o Extrato de Convênio de Cooperação técnica, do 
servidor João Batista Alves Machado, MASP 1142447-0, publicado no 
“MG” de 18/03/2020, por conter incorreções . 

1 cm -24 1348765 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

PrOCESSO SELEtIvO DE EStáGIO – COMArCA CAMBuÍ/MG
rESuMO – rESOLuÇÃO 148/2020

O DEFENSOr PÚBLICO-GErAL, no uso de atribuição prevista no 
artigo 9º, inciso xII e no artigo 132, ambos da Lei Complementar Esta-
dual nº 65, de 16 de janeiro de 2003, e nos artigos 2º e 7º da Delibera-
ção nº 006/2011 e na Deliberação 072/2019, do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais , e considerando o teor 
das resoluções nºs 206/2019 e 267/2019, rESOLvE: Art . 1° - Homo-
logar a Classificação Final dos candidatos aprovados no Processo Sele-
tivo Simplificado - PSS, para o preenchimento de vagas e de cadastro 
reserva no programa de Estágio não Obrigatório Direto, na área de Pós 

PoLíciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JuStIFICAtIvA DA QuEBrA DA OrDEM CrONOLÓGICA

Polícia Militar de Minas Gerais – Primeira região de Polícia Militar – Centro de Apoio Administrativo-1
CAtEGOrIA III – PrEStAÇÃO DE SErvIÇOS

Mês/Ano CNPJ/CPF razão Social Data da exigibilidade Justificativa valor

 12/2019 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA - ME 27/03/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade 
do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço 
público de relevância ou cumprimento de missão institucional .(alimentação dos reclusos do 16º BPM) .

r$ 7 .663,04

01/2020  09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA - ME 06/03/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade 
do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço 
público de relevância ou cumprimento de missão institucional .(alimentação dos reclusos do 41º BPM) .

r$ 269,44

 01/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA - ME 10/03/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade 
do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço 
público de relevância ou cumprimento de missão institucional (alimentação dos reclusos do 13º BPM) .

r$ 6 .347,84

02/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA - ME 13/03/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade 
do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço 
público de relevância ou cumprimento de missão institucional (alimentação dos reclusos do 1º BPM) .

r$ 12 .827,84

02/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA - ME 17/03/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade 
do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço 
público de relevância ou cumprimento de missão institucional (alimentação dos reclusos do 22º BPM) .

r$ 3 .906,88

02/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA - ME 27/03/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade 
do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço 
público de relevância ou cumprimento de missão institucional (alimentação dos reclusos do 13º BPM) .

r$ 6 .088,08

02/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA – ME 27/03/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade 
do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço 
público de relevância ou cumprimento de missão institucional (alimentação dos reclusos do 34º BPM)

r$ 3 .352,00

02/2020 09 .326 .074/0001-97 MArIZA JuvENCIA ANDrADE SILvA - ME 27/03/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade 
do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço 
público de relevância ou cumprimento de missão institucional .(alimentação dos reclusos do 41º BPM)

r$ 1 .212,48

Quartel em Belo Horizonte, 24 de Abril de 2020
vanderlan Hudson rolim, ten Cel PM

Ordenador de Despesas / CAA1 
Arilson Pereira Miranda, ten PM

responsável técnico

32 cm -24 1348621 - 1

 ExtrAtO CESSÃO DE uSO
PMMG – 24ª CIA PM IND/15ªrPM x Município de Fronteira dos vales/
MG . termo de Cessão de uso nº 004/2020 . Objeto: A utilização pelo 
cessionário, de um imóvel situado à rua Paraná, nº 143, Bairro Centro, 
com área de 234,82m², destinado exclusivamente à Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o funcionamento da Fração PM 3ºGP/3ºPEL/24ª 
CIA PM IND, visando a execução do policiamento ostensivo e a preser-
vação da ordem pública no Município de Fronteira dos vales . vigência: 
05(cinco)anos, a partir da data da Publicação . 

2 cm -24 1348340 - 1

ExtrAtO DE tErMO DE CESSÃO DE uSO .
PMMG – 12ª rPM x Prefeitura Municipal de Ipatinga . Cessão de uso 
001/2019; Objeto: Cessão de Uso de área de terreno público edificado, 
medindo 1 .210,64 m² de propriedade da Cedente, situado na rua Maná, 
nº 205, Bairro Canaã na cidade de Ipatinga/MG, destinado ao uso 
da Cessionária para instalação da sede da regional da Assessoria de 
Logística e Comunicação . vigência: 13/02/2019 a 12/02/2024 .

2 cm -24 1348518 - 1

ExtrAtO DE CONtrAtO
PMMG/CAA-HC x rBArrOS EQuIPAMENtOS PrOMOCIO-
NAIS EIrELI, CNPJ 02 .932 .175/0001-62; Contrato nº 004 / 2020 
0250073; OBJEtO: Contratação de empresa especializada para a insta-
lação de piso vinílico tipo bus nas enfermarias do Hospital de Campa-
nha de Minas Gerais (11 .995 m²); vigência: 03 (três) meses contados a 
partir da publicação do extrato do Contrato; valor: r$ 155 .057,31 .

2 cm -24 1348772 - 1

 ExtrAtO DE tErMO ADItIvO
PMMG – 10ª rPM x Allpra Engenharia e Construções Eireli . termo 
Aditivo 01 ao Contrato nº 9240638/2019 . Objeto: Altera cláusula 3ª 
do contrato original – vigência, superveniência de fato excepcio-
nal (COvID19) . valor r$49 .980,00 . vigência: 30 dias a partir de 
26abril2020 . Data: 23/04/2019 .

2 cm -24 1348374 - 1

 ExtrAtO DE CHAMAMENtO PÚBLICO
O Comando de Policiamento Especializado – CPE, torna público que 
estará fazendo cadastro de interessados em receber doação de húmus 
recolhido de estábulos dos semoventes do regimento de Cavalaria 
Alferes tiradentes – rCAt, conforme Edital de Dispensa de Licita-
ção 01/2020 . Objeto: Alienação por meio de doação de subproduto de 
material de consumo classificado como húmus (esterco), oriundo dos 
animais estabulados do rCAt . Média semanal de 40 metros cúbicos, 
com frequência de retirada em dias alternados ou pelo menos três vezes 
por semana . O material será recolhido no local e no estado em que se 
encontram. Todas as taxas de transporte e encargos trabalhistas ficará a 
cargo do donatário . Data de recebimento dos interessados: 11/05/2020, 
às 09 horas . Local: Auditório do rCAt, situado à rua Platina, nº 580, 
Prado, Belo Horizonte/MG .

3 cm -24 1348541 - 1

 ExtrAtO DE CONtrAtO
 PMMG-CAE x Maria Cecília dos Santos – Contrato Nº 9 .245 .973 – 
Origem COtEP Nº 1255125/8/2020 -Serviço de lavação de roupas de 
cama, mesa e banho do complexo da APM . valor: r$ 5 .600,00 . vigên-
cia: 12 meses a partir da emissão do empenho . Data: 16/04/2020 .

1 cm -24 1348470 - 1

AvISO DE LICItAÇÃO
“PMMG 42º BPM x 3º Sgt PM Luciano de Jesus Baracho . Autorização 
de uso; Objeto: imóvel situado à rua Santa Luzia, nº 19, Bairro São 
Geraldo, três Marias/MG . vigência: 09/03/20 a 08/03/21 .”

1 cm -24 1348627 - 1

 ExtrAtO DE CESSÃO DE uSO
PMMG – 10ª rPM x Município de Arapuá/MG; Cessão de uso nº 
01/2020; Objeto: Cessão do imóvel público situado na Praça São João 
Batista, nº 100, Centro, para sediar o 2º Grupamento da Polícia Militar 
de Arapuá . valor: Sem ônus: vigência: 12 meses a partir de 20/04/2010 . 
Data: 14/04/2020 .

2 cm -24 1348367 - 1

 ExtrAtO DE tErMO ADItIvO
 PMMG – 4ª Cia PM Ind x Prefeitura de Frutal/MG . termo Aditivo 
nº01/2020 do convênio nº 01/2020 . Objeto: Correção do preposto 
contido na clausula terceira. Ficam mantidas e ratificadas as demais 
cláusulas .

1 cm -24 1348418 - 1

CONvÊNIO DE rEPASSE NÃO FINANCEIrO 
028/2020 – BPM MAMB/CPMAMB

PMMG – BPM MAmb/CPMAmb . x Prefeitura Municipal de JOÃO 
PINHEIrO/MG . Objeto: O presente convênio tem por objeto o esta-
belecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, 
com vistas a aperfeiçoar o Policiamento de Meio Ambiente no Muni-
cípio de JOÃO PINHEIrO/MG . valor: r$ 12 .000,00 (doze mil reais) . 
vigência: Este convênio terá o início de sua vigência em Maio de 2020 
e o término será em 31 de Dezembro 2020 .

2 cm -24 1348722 - 1

ExtrAtO DE tErMO ADItIvO
 PMMG-EM/10rPM x Jadson rodrigues dos Santos, Sd PM . termo 
Aditivo nº 01 ao Contrato de Autorização de uso nº 01/2018 . Objeto: 
Alteração da vigência . valor: r$ 186,42 . vigência: 24(vinte e quatro) 
meses a partir de 17/04/2020 . Data: 08/04/2020 .

1 cm -24 1348368 - 1

 ExtrAtO DE CONvÊNIO
 PMMG – 6ª rPM/8º BPM x Associação veteranos Seniors Leão do 
Sul, situada no município de Lavras/MG – Convênio 11/2020 . Objeto: 
Cooperação que propiciem a utilização do complexo desportivo da 
Guarnição Policial de Lavras, Campo de Futebol da 6ª rPM, por inte-
grantes da Associação . vigência: 06/04/2020 até 31/03/2021 .

 ExtrAtO DE CONvÊNIO
 PMMG – 6ª rPM/8º BPM x HD telecom & Serviços Eireli - Mas-
ter Internet, situada no município de Lavras/MG – Convênio 18/2020 . 
Objeto: Cooperação mútua . vigência: 23/04/2020 até 30/04/2022 . 
valor: r$ 2 .877,12 .

 ExtrAtO DE CONvÊNIO
 PMMG – 6ª rPM/8º BPM x Guedes Comércio de Combustíveis Per-
dões LtDA, situada no município de Perdões/MG – Convênio 19/2020 . 
Objeto: Cooperação mútua . vigência: 06/04/2020 até 31/03/2021 . 
valor: r$ 7 .200,00 .

4 cm -24 1348659 - 1

 HOMOLOGAÇÃO DE PrEGÃO
 O Ordenador de Despesa da 9ª rPM torna público a Homologação do 
Pregão 04/2020 em 24/04/2020 com a Empresa vencedora: Silk Brin-
des Comunicações visual, Comercio, Serviços e telecomunicações 
Ltda ME, CNPJ: 19 .814 .481/0001-05 . Objeto: Aquisição e instalação 
de 10(dez) aparelhos de Ar Condicionado, dos quais 05(cinco) são do 
tipo CASSEtEe 05(cinco) são do tipo split, para o Centro de Operações 
da Policia Militar - COPOMda 9ª região da Polícia Militar, com forne-
cimento de mão de obra, ferramentas, andaimes, escadas, transporte de 
funcionários e de materiais necessários, conforme condições e especi-
ficações técnicas detalhadas no anexo I do Edital. Valor: R$ 57.850,00.

3 cm -24 1348707 - 1

AvISO DE rEtIFICAÇÃO DA DAtA DE 
ABErturA DE PrEGÃO

PMMG-DS-CSC-SAuDE . Pregão Eletrônico – Processo de Com-
pra: 1255302 46/2020 . PrOCESSO SEI: 1250 .01 .0001224/2020-76 . 
Objeto: Contratação de serviços de lavanderia hospitalar para o Hos-
pital da Policia Militar e Centro Odontológico da Polícia Militar de 
Minas Gerais e mão de obra para serviços de rouparia hospitalar para o 
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme especificações e 
condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos . Propostas 
: Envio no Portal de Compras até as 08h59min do dia 08 de maio de 
2020 . www .compras .mg .gov .br

3 cm -24 1348752 - 1

AvISO DE LICItAÇÃO
 PMMG-DS-CSC-SAuDE . Pregão Eletrônico – Processo de Compra: 
125530200053/2020 . PrOCESSO SEI: 1250 .01 .0005099/2019-20 . 
Objeto: concessão administrativa onerosa de uso de espaço público 
paraexploração de serviço de restaurante e lanchonete, por parte de 
empresa especializada em preparo e comércio de refeições, no Hospi-
tal da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme especificações e con-
dições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos . Propostas: 
envio no Portal de Compras até as 08h59min do dia 08 de maio de 
2020 . www .compras .mg .gov .br

3 cm -24 1348719 - 1

CONvÊNIO DE rEPASSE NÃO FINANCEIrO 
029/2020 – BPM MAMB/CPMAMB

PMMG – BPM MAmb/CPMAmb . x Prefeitura Municipal de BurI-
tIS/MG . Objeto: O presente convênio tem por objeto o estabeleci-
mento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, com 
vistas a aperfeiçoar o Policiamento de Meio Ambiente no Município 
de BurItIS/MG . valor: r$ 12 .000,00 (doze mil reais) . vigência: Este 
convênio terá o início de sua vigência em Maio de 2020 e o término será 
em 31 de Dezembro 2020 .

2 cm -24 1348724 - 1

 ExtrAtO DE CONtrAtO
PMMG - CSA-tIC Contrato nº 9 .245 .977/2020, celebrado entre a 
PMMG e a empresa Lenovo Comercial e Distribuição Limitada, CNPJ 
22 .797 .545/0001-03 . Objeto: aquisição de 06 notebook marca Lenovo, 
modelo thinkpad E490 no valor total de r$21 .384,00, vigência até 
25/07/2020, referente ao Convênio SENASP Nº 9179659 . 

2 cm -24 1348602 - 1

 ExtrAtO CESSÃO DE uSO
PMMG – 24ª CIA PM IND/15ªrPM x Município de umburatiba/MG . 
termo de Cessão de uso nº 003/2020 . Objeto: A utilização pelo ces-
sionário, de um imóvel situado à Mário ranulfo, nº 260, Bairro Cen-
tro, com área de 672 m², destinado exclusivamente à Polícia Militar de 
Minas Gerais, para o funcionamento da Fração PM 4ºGP/2ºPEL/24ªCIA 
PM IND, visando a execução do policiamento ostensivo e a preser-
vação da ordem pública no Município de umburatiba/MG . vigência: 
05(cinco)anos, a partir da data da Publicação .

2 cm -24 1348332 - 1

ExtrAtO DE tErMO ADItIvO
 PMMG-EM/10rPM x Paulo Lima Duarte, Neto, Cb PM . termo Adi-
tivo nº 02 ao Contrato de Autorização de uso nº 02/2016 . Objeto: Alte-
ração da vigência . valor: r$ 214,88 . vigência: 24(vinte e quatro) meses 
a partir de 09/04/2020 . Data: 07/04/2020 .

1 cm -24 1348370 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

 ExtrAtO DO CONtrAtO
 Extrato do Contrato nº 9246044/2020 de Fornecimento, firmado entre 
o IPSM e o fornecedor 04 .654 .861/0001-44 - INDALABOr INDAIA 
LABOrAtOrIO FArMACEutICO LtDA, Processo de compra nº 
2121022 000016/2020, registro de preços realizado no SIrP . Objeto: 
Aquisição de álcool etílico hidratado e higienizador antisséptico de 
mãos gel, visando atender as demandas do IPSM, devido à crise de 
saúde pública causada pelo Coronavírus, conforme especificações e 
condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços - Planejamento SIrP Nº 248/2019 e na Ata de registro de Pre-
ços - SrP nº Iv de 28/11/2019 . valor total: r$ 6 .366,00 . vigência: ini-
ciando na data de publicaçãodo contrato até o dia31/12/2020 . Dotação 
Orçamentária nº: 2121 .09 .122 .705 .2018 .0001 .339030 .17 .0 .49 .1; 2121 .
10 .122 .705 .2017 .0001 .339030 .17 .0 .49 .1 . Assinatura: 23/04/2020 . Sig-
natários: pela contratada Marta Otoni Lara, pelo contratante Paulo de 
vasconcelos Júnior, Cel . PM QOr .

4 cm -24 1348360 - 1

PoLíciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

DEPArtAMENtO DE trÂNSItO DE MINAS GErAIS
DESPACHO AutOrIZAtIvO:

Ratifico a autorização para a celebração do IV Termo Aditivo ao Con-
trato de Prestação de Serviços nº 9051545, com a empresa Datafilme 
Sistemas de Imagem e Informação Ltda . Fica prorrogado o prazo 
de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 
19/02/2020 e término em 18/02/2021  . O valor anual do contrato per-
manece em r$8 .422 .732,50 (oito milhões, quatrocentos e vinte e dois 
mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) . As despe-
sas decorrentes deste termo Aditivo correrão por conta das Dotações 
Orçamentárias n .ºs 1551 .06 .125 .008 .4017 .0001 .3 .3 .90 .40 .02 .0 .10 .1; 1
551 .06 .125 .008 .4018 .0001 .3 .3 .90 .40 .02 .0 .10 .1; 1551 .06 .125 .008 .402
0 .0001 .3 .3 .90 .40 .02 .0 .10 .1 e 1551 .06 .125 .008 .4020 .0001 .3 .3 .90 .40 .0
2 .0 .82 .1 . 
Ratificam-se as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas 
por este termo Aditivo . 

Kleyverson rezende
Diretor do DEtrAN/MG

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202004250046070117.
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