quinta-feira, 07 de Maio de 2020 – 15

Minas Gerais - Caderno 1	Diário do Executivo
Fundação João Pinheiro - FJP
CONVÊNIO
FJP/PJ - Fundação João Pinheiro x FEAMIG. Objeto O presente
convênio tem por objetivo a realização de estágio, segundo execução do programa de estágio curricular, aos ALUNOS regularmente matriculados, com frequência regular ou que estejam ainda
vinculados a FEAMIG e necessitam do estágio para a conclusão
do seu curso. Vigência 6 anos a partir da data da assinatura.
Belo Horizonte, 06 de maio de 2020.
Mônica Moreira Esteves Bernardi
Vice-Presidente da Fundação João Pinheiro.
3 cm -06 1351891 - 1
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - EXTRATO Nº 003-2020 DE
JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO - Nota Técnica 003/2020.
Bolsistas CSAP, CPFs diversos; Controllar Desinfestação e
Controle de Pragas Ltda. - ME, CNPJ 17.323.607/0001-05;
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, CNPJ
34.028.316/0015-09; Primasoft Informática Ltda., CNPJ
69.112.514/0001-35; Solis Soluções Livres Ltda., CNPJ
05.582.628/0001-66 - Justificativas: necessidade de quebra da
ordem cronológica de despesa liquidada - relevantes razões de
interesse público - A íntegra destas justificativas encontram-se à
disposição nos processos.
3 cm -06 1351991 - 1
CONVÊNIO
FJP/PJ - Fundação João Pinheiro x UFMG por meio da pró-reitoria de pós-graduação. Objeto: visa estabelecer as condições
para propiciar estágio não obrigatório aos estudantes matriculados nos cursos de pós-graduação da UFMG. Início da vigência
29/04/2020 termino 29/04/2025.
Belo Horizonte, 06 de maio de 2020.
Mônica Moreira Esteves Bernardi
Vice-Presidente da Fundação João Pinheiro.
2 cm -06 1351887 - 1

Secretaria de Estado de Saúde
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 43/2019, assinado em 28/11/2019, que entre si celebram o EMG/SES/SUS-MG
e a Sociedade Beneficente São Camilo/Hospital e Maternidade
Vital Brazil, do município de Timóteo/MG, inscrita no CNPJ
sob o nº 60.975.737/0041-49. Objeto: repasse de recurso financeiro/incentivo em razão da publicação da Portaria GM/MS n º
3.339, em 17 de dezembro de 2019, em proveito da Sociedade
Beneficente São Camilo/Hospital e Maternidade Vital Brazil, do
município de Timóteo/MG, conforme Informação n° 11/2020/
Superintendência de Contratualização e Programação, e o disposto no Anexo do referido Termo. O Contrato terá a inclusão
do valor global financeiro qualitativo de R$ 126.875,00 (cento e
vinte e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais), em parcela
única, referente ao recurso financeiro destinado à Sociedade
Beneficente São Camilo/Hospital e Maternidade Vital Brazil, no
município de Timóteo/MG, considerando a publicação da Portaria GM/MS n° 3.339/2019, que estabelece recurso do Bloco
de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) a ser disponibilizado aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios. O percentual de alteração qualitativa corresponde a 0,43% (zero vírgula quarenta e três por cento) em relação
ao valor contratual inicial. O valor mensal estimado do Contrato
permanece sendo R$ 609.379,01 (seiscentos e nove mil trezentos e setenta e nove reais e um centavo).Dotação Orçamentária nº
4291.10.302.158.4452.0001 – 339039 – 92.1 – Recurso do SUS.
Assinatura: 05/05/2020. Assinam: Pela Secretaria de Estado de
Saúde/SUS-MG, o Sr. Nicodemus de Arimathea e Silva Junior,
pela Sociedade Beneficente São Camilo/Hospital e Maternidade
Vital Brazil, do município de Timóteo/MG, o Sr. João Batista
Gomes Lima e o Sr. Belmiro Costa Neto e pela Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo e Gestor do SUS Municipal, o Sr. Eduardo Oliveira Morais.
7 cm -06 1352055 - 1
EXTRATO DE TERMO DE CONFISSÃO E DE
PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 6/2020
Oriundo de dano ao erário apurado no convênio 2268/2013, que
entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura Municipal de Lontra. O valor do débito apurado e corrigido até abril/2020 é de R$
4.952,97 (quatro mil reais e novecentos e cinquenta de dois reais
e noventa e sete centavos). Assinatura: 28/04/2020. Signatários:
Ioná de Carvalho Lisboa (Diretora da Gerência Regional de Saúde
de Januária) e Dernival Mendes dos Reis (Prefeito Municipal de
Lontra).
3 cm -06 1351773 - 1
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
Extrato do Termo de Apostilamento ao contrato nº
9196632/2018, para inclusão das seguintes dotações orçamentárias: IAG 0 4291.10.301.159.4460.0001 - 339040 – 10.1

4291.10.301.159.4462.0001 - 339040 - 10.1 4291.10.302.157.4461.0001
- 339040 - 10.1 4291.10.303.156.4466.0001 - 339040 - 10.1
4291.10.303.156.4467.0001 - 339040 - 10.1 4291.10.302.158.4452.0001
- 339040 - 10.14291.10.304.150.4440.0001 - 339040 – 10.1
4291.10.304.150.4440.0001 - 339040 – 10.3 4291.10.305.150.4431.0001
- 339040 – 10.1 4291.10.305.150.4436.0001 - 339040 – 10.1
4291.10.305.150.4436.0001 - 339040 – 10.3 4291.10.305.150.4439.0001
- 339040 – 10.1 4291.10.122.705.2500.0001 - 339040 - 10.1

Empresa: Telemar Norte Leste S/A, inscrita no CNPJ nº
33.000.118/0001-79.

3 cm -06 1351827 - 1
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2019,
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 1321603 262/2019,
para readequação de preços de medicamentos registrados em conformidade com o PMVG, conforme tabela:

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato
nº
9247151/2020
Processo
SEI
nº
1500.01.0021514/2020-07 - Processo de Compras nº 1501561
31/2020. Partes: SES e AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Objeto:
aquisição de ventilador pulmonar, com instalação, garantia do
produto, para atendimento da demanda da SES, visando equipar
as unidades hospitalares envolvidas no atendimento e combate à
pandemia COVID 19 no Estado de Minas Gerais no âmbito do
SUS. Vigência: 6 meses. Valor: R$7.307.776,86. Dotação Orçamentária: 4291 10 305 026 1008 449052 09 0 95 1. Assinam: Marcílio Dias Magalhães, pela SES e Márcia Lage Cerqueira, pela
empresa.
3 cm -06 1352206 - 1

Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia
de Minas Gerais - HEMOMINAS
EXTRATO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA
HEMOTERÁPICA Nº 06/2020
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - HOSPITAL
REGIONAL DE BARBARCENA DR JOSE AMERICO com
interveniência da AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO CENTRO
BARBACENENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL,
com sede em Barbacena/MG, vinculado ao Hemocentro Regional de Juiz de Fora. Objeto: Prestação de serviços hemoterápicos.
Vigência: 60 (sessenta) meses a partir da data de sua publicação
EXTRATO DO CONTRATO Nº 9247.095/20
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa CONTROL
LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS
LTDA objeto: Aquisição de citômetro de fluxo Valor total: R$
21.000,00. Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data
da sua publicação. D.O: 2321 10 302 1234 4050001 3 3 90 30 13,
IAG 0, Fonte: 10 - IPU: 1 ; Unidade de Programação do Gasto UPG 1010, Unidade Executora: 2320.027.
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº9223.202/19
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa CMG DIAGNÓSTICA LTDA. Objeto: fica alterado, a partir da data da publicação do presente instrumento, o prazo de validade previsto no
Item 07 do Anexo I do Edital - Termo de Referência, visando a
adequação da execução do objeto, não importando em sua descaracterização ou em ônus à Administração
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 9181.826/18
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa LMC MEDIÇÃO E CONTROLE EIRELI – ME. Objeto: Prorrogação de
vigência do contrato em 12 (doze) meses a partir de 07/05/2020 e
supressão a partir de 14 de abril de 2020, conforme cláusula primeira do termo. Dotação Orçamentária 2321 10 302 123 4 540
0001 3 3 90 3921; Fonte:10; Procedência: 1; IAG: 0; U.E: 2320
002e UPG: 262.
8 cm -06 1351969 - 1

ATO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA
Pelo presente ato de reconhecimento de despesa, tendo em vista
o teor da Nota Jurídica n. 189/2020, datada de 05.05.2020, ficam
reconhecidas as despesas referentes à Nota Fiscal de Serviço eletrônica nº 355/2020 de prestação de serviços de gestão de documentos, sendo credor MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A., CNPJ: 33.224.254/0011-14, cujo somatório perfaz o
montante de R$ 14.669,39 (quatorze mil seiscentos e sessenta e
nove reais e trinta e nove centavos), devendo este ato ser publicado no órgão oficial de divulgação. Fundamentação: art. 59 da
Lei Federal n. 8.666/93.
Márcia Faria Moraes Silva.
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças.
3 cm -06 1352028 - 1

Fundação Ezequiel Dias - FUNED
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Retifica-se o Extrato do Contrato de Comodato nº
003/2019. Processo SEI nº 2260.01.0003844/2019-95. Publicado
em 26/10/2019 - página 49. Onde se lê: “Assinatura: 20/02/2019”,
leia-se “Assinatura: 25/10/2019”.
1 cm -06 1352145 - 1

Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais - FHEMIG
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS
DO HOSPITAL CRISTIANO MACHADO/FHEMIG
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/
HCM e a empresa CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFÁCIL. Objeto
Prorrogação da vigência contratual por 12 meses. Valor: R$
36.264,96(total estimado). Vigência: 08/05/2020 até 07/05/2021.
Número do Processo: 0511023 40/2019. Modalidade: INEXGIBILIDADE. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.045.4176.0001,
Objeto de gasto: 339049-04 F 10.1. Data de Assinatura:
06/05/2020.
3 cm -06 1351842 - 1

Empresa: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 10.588.595/0010-92. As informações detalhadas de todos os elementos da ata podem ser obtidas no seguinte
endereço eletrônico: http://www.compras.mg.gov.br/.

EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS
ADITIVOS DA CASA DE SAÚDE
PADRE DAMIÃO/FHEMIG
Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/ CSPD e (a) empresa
DROGARIA VITA UBÁ LTDA Objeto: Aquisição de medicamentos não padronizados; Valor: R$ 18.000,00(estimativo)
Vigência: 12(Doze) meses, a partir da publicação de seu extrato
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais; Processo nº:
01/2020: Modalidade: PREL. nº 01/2020 Dotação Orçamentária:
2271.10.302.041.4.096.0001, Objeto de gasto: 339030-12, Fonte:
10.1. Data de Assinatura: 06/05/2020

3 cm -06 1351968 - 1

3 cm -06 1351886 - 1

10.588.595/0010-92 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA.
Lote
Item
Preço Unitário Registrado Novo Preço Unitário
24 149206-3
R$ 6,38
R$ 5,24

EXTRATO DE DIVULGAÇÃO QUEBRA DA
ORDEM CRONOLÓGICA DEPAGAMENTOS
A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais-FHEMIG,
torna pública, através do endereço eletrônico, http://www.fhemig.
mg.gov.br/justificativa-de-pagamentos, a relação dos pagamentos
aos fornecedores efetuados fora da ordem cronológica, referente
ao mês de abril de 2020, nos termos dispostos no art. 5º da Lei
Federal nº. 8.666/1993.
2 cm -06 1352050 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO
HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK
A FHEMIG – Através da unidade Hospital Júlia Kubitschek.
Comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico Processo nº0510037 00091/2020 – Aquisição de Peças Banco de
Leite- As propostas comerciais deverão ser encaminhadas através
do site: www.compras.mg.gov.br. A abertura da sessão de pregão
terá início previsto para o dia21/05/2020 às 10:00 horas. Editais
à disposição no site: www.compras.mg.gov.br e setor de Compras da Unidade. Mais informações pelo telefone (31) 3389-7830.
Belo Horizonte, 06 de maio de 2020.
3 cm -06 1351938 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO
A Maternidade Odete Valadares torna público que realizará Pregão Eletrônico de Processo nº 0516013 603/2019 para Aquisição
de reagentes e insumos para aparelho de gasômetro ABL800. O
início da sessão de pregão ocorrerá no dia 21/05/2020 às 10:00h
no site www.compras.mg.gov.br . Edital no Site Supra. B.H.
06/05/2020.
2 cm -06 1352024 - 1
HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI
AVISO DE LICITAÇÃO
A Fundação Hospitalar de Minas Gerais – FHEMIG, através da
CPL do Hospital Alberto Cavalcanti, torna pública, para conhecimento dos interessados, a seguinte informação: Pregão Eletrônico: 0513007-012-2020 Objeto: Aquisição de reagentes e insumos para a Agência Transfusional do Hospital Alberto Cavalcanti
Certame agendado para o dia 19 de maio de 2020 às 10h30min.
Maiores informações através do telefone: 3469-1877 E-mail:
hac.compras@fhemig.mg.gov.br ou alexandra.braga@fhemig.
mg.gov.br/ O edital completo encontra-se disponível em: www.
compras.mg.gov.br
3 cm -06 1351883 - 1

Secretaria de Estado de Educação
DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATOS DE TERMOS DE ENCERRAMENTO
Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9050403/2015
de 29/12/2015, firmado com a empresa Lucineide B. dos Santos
Móveis - EPP, para fornecimento/aquisição de mobiliários escolar
– conjunto escolar para aluno e conjunto escolar para professor,
cuja vigência expirou em 28/12/2016. Assinado em 06/05/2020
por Augusto César Guimarães de Souza. – Processo SEI nº
1260.01.0004323/2020-52
Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9050406/2015
de 29/12/2015, firmado com a empresa Milan Móveis Indústria
e Comércio LTDA., para fornecimento/aquisição de mobiliários
escolar – conjunto escolar para aluno e conjunto escolar para
professor, cuja vigência expirou em 28/12/2016. Assinado em
06/05/2020 por Augusto César Guimarães de Souza. – Processo
SEI nº 1260.01.0004323/2020-52
Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9050418/2015
de 29/12/2015, firmado com a empresa Nasa Nordeste Artefatos
Indústria e Comércio LTDA., para fornecimento/aquisição de
mobiliários escolar – conjunto escolar para aluno e conjunto escolar para professor, cuja vigência expirou em 28/12/2016. Assinado
em 06/05/2020 por Augusto César Guimarães de Souza. – Processo SEI nº 1260.01.0004323/2020-52

DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato do Contrato nº 9247143/2020 - Processo SEI nº
1260.01.0027661/2020-38. Assinatura: 06/05/2020. Partes: EMG/
SEE e a empresa CLARO S/A. Objeto: Contratação de prestação
de serviços técnicos especializados para provimento patrocinado
de acesso de dados à internet em serviço móvel pessoal para os alunos da rede pública estadual de ensino de Minas Gerais e servidores da Secretaria de Estado de Educação. Valor: R$18.337.911,48.
Dotação: OP/2020: 1261.12.368.151.2074.0001-33.90.40-04
FONTE: 21.1.0. Vigência: 6 (seis) meses, a partir da data de sua
publicação. Assinantes: Augusto César Guimarães de Souza e
Emerson Stefanelli Santos.
3 cm -06 1352201 - 1
DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATOS DE TERMOS DE ENCERRAMENTO
Extrato do Termo de Encerramento ao contrato de locação de
imóvel nº 9041914/2015, firmado com Maurício Varella Mendes e Maria Lúcia da Costa, para o funcionamento da Escola
Estadual Delfim Moreira (Salas anexas), localizado no município de Virgínia/MG, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com
início em 18/03/2015 e término em 17/03/2020. Assinado em
05/05/2020 por Renata Abdala Nascimbene. – Processo SEI nº
1260.01.0023060/2020-08
Extrato do Termo de Encerramento ao contrato de locação de
imóvel nº 470908/2014, firmado com Sidinei Seabra da Costa,
para o funcionamento da Escola Estadual de Três Barras, localizado no município de Conceição do Mato Dentro/MG, pelo prazo
de 60 (sessenta) meses, com início em 01/10/2014 e término em
30/09/2019. Assinado em 05/05/2020 por Renata Abdala Nascimbene. – Processo SEI nº 1260.01.0023060/2020-08
Extrato do Termo de Encerramento ao contrato de locação de
imóvel nº 9.043.609/2015, firmado com a Associação dos Franciscanos Conventuais, representada por Antônio Molisani Telles,
para o funcionamento da Escola Estadual Visconde de Arantes,
localizada no Município de Andrelândia/MG, pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses, com início em 01/09/2015 e término em
31/08/2017, prorrogado por meio de termo aditivo até 31/08/2018.
Assinado em 05/05/2020 por Renata Abdala Nascimbene. – Processo SEI nº 1260.01.0020447/2019-43
Extrato do Termo de Encerramento ao contrato de locação de
imóvel nº 470.895/2014, firmado com José André Coimbra Sobrinho, para o funcionamento do Almoxarifado da Superintendência Regional de Ensino Montes Claros, localizado no Município
de Montes Claros/MG, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com
início em 01/01/2015 e término em 31/12/2019. Assinado em
05/05/2020 por Renata Abdala Nascimbene. – Processo SEI nº
1260.01.0035287/2019-70
Extrato do Termo de Encerramento ao contrato de locação de imóvel nº 462.472/2014, firmado com Eurico Caetano Alves e Creusa
Pereira de Arruda, para funcionamento da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio (Salas Anexas), localizada no Distrito Povoado de Boa Vista do Bananal, Município de Cristália/
MG, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com início em 01/11/2014
e término em 31/10/2019, prorrogado, por meio de termo aditivo,
até 31/12/2019. Assinado em 05/05/2020 por Renata Abdala Nascimbene. – Processo SEI nº 1260.01.0035290/2019-86
EXTRATOS DE TERMOS DE DOAÇÃO
Extrato de Termo de Doação – Processo SEI nº
1260.01.0022453/2020-04. Assinatura: 04/05/2020. Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Caetanópolis.
Objeto: Termo de Doação / Absorção. Valor total dos materiais
doados: R$ 420.090,02. Assinantes: Renata Ferreira Leles Dias e
Romário Vicente Alves Ferreira.
Extrato de Termo de Doação – Processo SEI nº
1260.01.0007221/2020-85. Assinatura: 04/05/2020. Partes:
EMG/Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura Municipal
de Guanhães. Objeto: Termo de Doação / Absorção. Valor total
dos materiais doados: R$ 153.852,32. Assinantes: Renata Ferreira
Leles Dias e Dóris Campos Coelho.

Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9050422/2015
de 29/12/2015, firmado com a empresa Andressa Panini Albissu
- EPP, para fornecimento/aquisição de mobiliários escolar –
conjunto escolar para aluno e conjunto escolar para professor,
cuja vigência expirou em 28/12/2016. Assinado em 06/05/2020
por Augusto César Guimarães de Souza. – Processo SEI nº
1260.01.0004323/2020-52

Extrato de Termo de Doação – Processo SEI nº
1260.01.0002926/2020-38. Assinatura: 04/05/2020. Partes:
EMG/Secretaria de Estado de Educação e o Município de Itajubá.
Objeto: Termo de Doação / Absorção. Valor total dos materiais
doados: R$ 184.155,03. Assinantes: Renata Ferreira Leles Dias e
Rodrigo Imar Martinez Riera.

Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9175937/2017
de 22/12/2017, firmado com a empresa Loggerais, Indústria,
Comércio e Distribuidora LTDA - ME, para fornecimento/aquisição de mesa para computador e cadeira para digitador – mobiliário de informática, cuja vigência expirou em 22/12/2018. Assinado em 06/05/2020 por Augusto César Guimarães de Souza.
– Processo SEI nº 1260.01.0004323/2020-52

Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES

Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9175938/2017
de 22/12/2017, firmado com a empresa Sidney Fiuza Borba
Comércio de Eletrônicos - ME., para fornecimento/aquisição de
mesa para computador e cadeira para digitador – mobiliário de
informática, cuja vigência expirou em 22/12/2018. Assinado em
06/05/2020 por Augusto César Guimarães de Souza. – Processo
SEI nº 1260.01.0004323/2020-52

14 cm -06 1352129 - 1

TORNA SEM EFEITO
a publicação do MG de 28/04/2020, pagina 28, coluna 04 de
Extrato do Contrato nº 9245951/2020 de Serviço, firmado entre
o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UNIMONTES
e o(s) fornecedor(es) 23.520.482/0001-06 - AJG VIGILANCIA
LTDA,
1 cm -06 1352039 - 1

Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9119252/2016
de 21/12/2016, firmado com a empresa Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda., para fornecimento/aquisição
de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus
Rural Escolar (ORE), cuja vigência expirou em 20/12/2017. Assinado em 06/05/2020 por Augusto César Guimarães de Souza. –
Processo SEI nº 1260.01.0004323/2020-52

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO TIPO – ELETRÔNICO
A Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - torna
público aos interessados que realizará licitação, Pregão, tipo
Eletrônico, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO ÀS CLÍNICAS
ODONTOLÓGICAS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA
UNIMONTES, Pregão eletrônico 11/2020 – Processo – 2311021
- 25/2020, data da sessão pública 19/05/2020, horário 09h00min.
Horário para cadastramento das propostas será até 19/05/2020 às
08h00min. A sessão pública do referido certame será realizada
exclusivamente pelo site: www.compras.mg.gov.br. Os interessados poderão ter acesso ao respectivo edital e anexos pelo site:
www.compras.mg.gov.br, a partir de 07/05/2020. Quaisquer
outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 23398136 ou (38) 3229-8137 ou pelo e-mail: licitação.unimontes@
gmail.com. Professor Aloysio Afonso Rocha Vieira – Pró-reitor
de Planejamento, Gestão e Finanças.
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Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9077762/2016
de 17/10/2016, firmado com a empresa Iveco Latin America
LTDA., para fornecimento/aquisição de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE),
cuja vigência expirou em 16/10/2017. Assinado em 06/05/2020
por Augusto César Guimarães de Souza. – Processo SEI nº
1260.01.0004323/2020-52

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 3202005062237170115.
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901
Versão v.20.08.2019.

Processo nº 1500.01.0021514/2020-07

TERMO DE CONTRATO
CONTRATO
Nº
9247151/2020
DE
COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO
DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO
DA
SECRETARIA
DE
ESTADO DE SAÚDE E A
AIR LIQUIDE BRASIL
LTDA.,
NA
FORMA
ABAIXO:

O ESTADO DE MINAS GERAIS por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE ,
com sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II,
4001 - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, CEP. 31630-900, na cidade de Belo Horizonte, Minas
Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.516/0001-88, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde,
Marcílio Dias Magalhães, portador da Carteira de Identidade RG nº M-2149400, e inscrito no
CPF sob o nº 559.547.906-04 - Resolução de competência nº 6.794/2019 e a empresa AIR
LIQUIDE BRASIL LTDA., endereço eletrônico: marcia.cerqueira@airliquide.com, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o número 00.331.788/0031-34, domiciliada
na rua 2, nº 300, Bloco 2, Distrito Industrial Riacho das Pedras, Contagem - Minas Gerais, CEP
32.240-000, neste ato representada por seu procuradora, Sra. Márcia Lage
Cerqueira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 108957325, expedida pela DIC/RJ,
inscrita no CPF nº 860.170.477-87, doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente Contrato, decorrente da Dispensa de licitação nº 1501561-31/2020, que será
regida pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória 926/2020, com suas
alterações posteriores, aplicando-se ainda, a Lei 8.666/1993, o Decreto Estadual nº
45.902/2012 e o Decreto Estadual nº 113/2020 no que couber, as demais normas específicas
aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de VENTILADOR
PULMONAR, com instalação, garantia do produto, para atendimento de demanda da Secretaria
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de Estado da Saúde, visando equipar as unidades hospitalares envolvidas no atendimento e
combate à pandemia do COVID-19 no Estado de Minas Gerais no âmbito do SUS, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta comercial,
os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2.

Discriminação do objeto:
DESCRIÇÃO DO ITEM

UNIDADE
DE
QUANTITATIVO
AQUISIÇÃO

VENTILADOR PULMONAR TIPO: MICROPROCESSADO;
UNIDADE
300 UNIDADES
INVASIVO E NÃO INVASIVO.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA

CÓDIGO
SIAD

VALOR TOTAL

1758063

R$7.307.776,86

1.3.
A especificação completa do item 1758063 conforme
Documento SEI 13962989, e detalhado abaixo:
1.4.

R$7.307.776,86

termo de Referência

Para cada respirador deverão ser entregues os seguintes acessórios:
1.4.1.
30 (trinta) Filtros do tipo HMEF descartáveis por ventilador pulmonar entregue.
Estes filtros devem ser trocados a cada 48 (quarenta e oito) horas para evitar
contaminação do ar inspirado pelos pacientes.
1.4.2.
30 (trinta) Kits de Circuito Ramo Único, contendo 01 traqueia cristal com
dreno 22mm, 01 válvula simple port, 01 cateter mount com cotovelo-adulto e 01 conector de
O2 extensão de rosca (descartável) cada, por ventilador.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1.
Este contrato tem vigência de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública, nos termos dos Art. 4-H da Lei 13.979/2020.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.
O valor do presente Termo de Contrato é de R$7.307.776,86 (sete milhões,
trezentos e sete mil setecentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos).
3.2.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive instalação, garantia do produto, acessórios,
reposição de peças, 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
das dotações orçamentárias, e daquelas que vierem a substituí-las:

correrá

por

conta

4291.10.305.026.1008.0001.449052.09.0.95.1

4.2.
Nos exercícios seguintes, 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 – DA GARANTIA FINANCEIRA

5.1.
Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional
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5.1.1.
Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC)
de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos duráveis) a partir da data de
recebimento do produto, sem prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo
licitante/fabricante, conforme sua proposta comercial.
6.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1.

Conforme a Decisão Judicial emitida pela Justiça Federal/12ª Vara Federal:
"Assim sendo, ante a necessidade concreta de aquisição dos
ventiladores pulmonares em razão da pandemia do COVID-19,
indispensáveis nos Centros de Terapia Intensiva - CTI's das unidades do
SUS, AUTORIZO, em caráter excepcional, o pagamento antecipado
(sinal) de 40% (quarenta por cento) do valor contratado..."
"DEFIRO a alocação dos recursos em favor da empresa AIR LIQUIDE
BRASIL LTDA., em conta judicial específica."

6.2.
Reforça-se que as condições de pagamento autorizadas na cláusula 6.1 refletem
as condições estabelecidas na proposta comercial:
"40% (quarenta por cento) do valor no ato e 60% (sessenta por cento) na
emissão da nota fiscal. Os equipamentos/materiais só serão entregues
após liquidação total dos valores".
6.3.
A cobertura das despesas do Contrato em tela ocorrerá por conta dos recursos
financeiros oriundos da Decisão Judicial (13905490), em conformidade com a Declaração de
Disponibilidade Orçamentária e Financeira (14004592).
6.4.
Em caso de inadimplemento total ou parcial por parte do contratado, este fica
obrigado a restituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após notificação pela
CONTRATANTE, a totalidade do valor que lhe fora adiantado na ocorrência de inadimplemento
total, ou, parcialmente, descontados os valores devidos referentes à parcela do objeto entregue,
caso o inadimplemento seja parcial com o acréscimo de multas e correção monetária, conforme
previsão contida no Decreto Estadual nº 45.902/2012.
6.5.
A devolução deverá ocorrer por meio de depósito na mesma conta judicial de
onde foi transferido o dinheiro para a empresa.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

7.1.
Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses, contados da
apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/
2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas
e concluídas após a ocorrência da anualidade.
7.1.1.
Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.
8.

CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.

Prazo de Entrega:
8.1.1.
Os equipamentos deverão ser entregues até o dia 31/05/2020, nos termos da
Proposta Comercial, evento SEI! 13964490.
8.1.1.1.
Os 9.000 acessórios do tipo filtros HMEF deverão ser entregues até o
dia 31/05/2020, nos termos da Proposta Comercial, evento SEI! 13964490.
8.1.1.2.
Os 9.000 acessórios do tipo Kits de Circuito Ramo Único, contendo 01
traqueia cristal com dreno 22mm, 01 válvula simple port, 01 cateter mount com
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cotovelo-adulto e 01 conector de O2 extensão de rosca (descartável) serão entregues
do seguinte modo: 900 unidades até 31/05/2020. O quantitativo restante será
parcelado ao longo de 180 dias, nos termos da Proposta Comercial, evento
SEI! 13964490.
8.2.

Do Local e Horário de Entrega:
8.2.1.
Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais - Av.
Simão Antônio, nº 149, Cincão/Contagem-MG, no horário de 08:00 às 17:00.

8.3.

Condições de recebimento:
8.3.1.

Os produtos serão recebidos:
8.3.1.1.
Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com a especificação, oportunidade em que se
observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em
confronto com a respectiva nota de empenho;
8.3.1.2.
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 1 (um) dia útil,
contados a partir do recebimento provisório.

8.3.2.
O descarregamento do produto ficará a cargo da equipe da Secretaria de
Estado de Saúde, quando da chegada da carga ao local de entrega.
8.3.3.
O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela Secretaria de Estado de
Saúde não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou
qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas,
verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no art.
18 da Lei n.º 8.078/90.
8.3.3.1.
Os custos de frete e transporte são de total responsabilidade do
fornecedor, nos termos da proposta comercial, evento SEI! 13964490.
8.3.3.2.
Conforme o parecer técnico 14022161, e nos termos da proposta
comercial, evento SEI! 13964490, os equipamentos deverão ser entregues com os
acessórios apontados como necessários pela equipe de engenharia clínica,
conforme relatado no documento SEI! 13905527 e no Anexo I, evento SEI 14007151.
9.

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1.
Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67
da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.
9.1.1.
Será designado servidor da Secretaria de Estado de Saúde para fiscalizar a
execução deste objeto.
9.2.
Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução
do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das
providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
9.3.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas
na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes
de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.
9.4.
O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto
da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da
proposta da CONTRATADA.
9.5.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do
Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das
medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.
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medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.
9.5.1.
Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao
pleno cumprimento do contrato.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA – REGIME DE EXECUÇÃO

10.1.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA
e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência.
11.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
11.1.

São obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE:

11.1.1.

DA CONTRATADA:

11.1.1.1.
Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas,
de acordo com as exigências constantes neste documento.
11.1.1.2.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.
11.1.1.3.
Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.
11.1.1.4.
Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da
execução do objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
11.1.1.5.
Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.
11.1.1.6.
Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.
11.1.1.7.
Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste
termo de referência.
11.1.1.8.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.
11.1.1.9.
Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.
11.1.1.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
11.1.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.
11.1.1.12. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do objeto;
11.1.1.13. Deverá proceder a instalação dos equipamentos, com fornecimento
acessório de treinamento, fornecer plena assistência técnica durante 12 meses com
disponibilização de técnicos autorizados pela empresa para manutenção da garantia
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e garantir a reposição de peças dos equipamentos, em caso de defeitos
identificados.
11.1.2.

DA CONTRATANTE:

11.1.2.1.
Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.
11.1.2.2.
Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.
11.1.2.3.
Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.
11.1.2.4.
Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.
11.1.2.5.
Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
11.1.2.6.
Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
11.1.2.7.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
11.1.2.8.

Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

11.1.2.9.
Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
11.1.2.10.
12.

Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1.
Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.
12.2.
O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o mais
alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta
política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:
12.2.1.
“prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação
de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público no processo de
licitação ou execução do contrato;
12.2.2.
“prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um
processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do contratante;
12.2.3.
“prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes
(antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do contratante,
destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e
privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;
12.2.4.
“prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou
indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no
processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;
12.2.5.

“prática obstrutiva” significa:

12.2.5.1.
destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais
para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo
de impedir uma investigação do contratante ou outro órgão de Controle sobre
alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar,
assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de
informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou
PADRÃO - Contrato de Bem SEPLAG/CECOMP 13963557

SEI 1500.01.0021514/2020-07 / pg. 7

12.2.5.2.
agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito
do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.
12.3.
O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas
na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em
práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório.
12.4.
A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada à
Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012,
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções::
13.1.1.

advertência por escrito;

13.1.2.

multa de até:

13.1.2.1.
0,3 % (três por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do objeto não executado;
13.1.2.2.
20 % (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento após ultrapassado
o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com
vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminualhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas ;
13.1.2.3.
2 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.
13.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
13.1.4.
Pública;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

13.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5.
13.3.
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.
13.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
13.5.
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.
13.6.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos,
força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
13.7.
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.
13.8.

As sanções relacionadas nos itens 13.1.3, 13.1.4 e 13.1.5 serão obrigatoriamente
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registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP.
13.9.
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:
13.9.1.

Retardarem a execução do objeto;

13.9.2.

Comportar-se de modo inidôneo;

13.9.2.1.
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.
13.9.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

13.10.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual
nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO

14.1.
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.
14.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
14.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.4.
O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
14.4.1.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.4.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3.

Indenizações e multas.

14.5.
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.
14.6.
As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de
propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
14.7.
No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a suspensão da
execução do objeto.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1.
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo no art.4º - I da
Lei nº 13.979/2020, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
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competente.
15.2.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 13.979/2020, na Lei nº 8.666/1993, e demais normas federais
de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1.
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.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1.
As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
E, assim justas e avençadas, firmam este contrato assinado eletronicamente pelas partes para
os devidos efeitos legais.
MARCÍLIO DIAS MAGALHÃES
Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
MÁRCIA LAGE CERQUEIRA
Representante Legal
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

Documento assinado eletronicamente por marcia lage cerqueira, Usuário Externo, em
06/05/2020, às 20:46, 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 Marcílio Dias Magalhães, Subsecretário(a),
em 06/05/2020, às 21:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13963557 e o código CRC 4B23CBF5.
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