
 34 – quinta-feira, 30 de abril de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
Hospital Nossa Senhora de Lourdes do município de Nova Lima/MG, 
conforme Informação 92/2020/Superintendência de Contratualização 
e Programação, e o disposto no Anexo integrante do referido Termo . 
Contrato terá:
I - A inclusão do valor global financeiro qualitativo de R$ 126.292,00 
(cento e vinte e seis mil duzentos e noventa e dois reais), em parcela 
única, referente ao recurso financeiro destinado à Fundação Hospita-
lar Nossa Senhora de Lourdes/Hospital Nossa Senhora de Lourdes no 
município de Nova Lima, 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 disponibi-
lizado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios . o percentual 
de alteração qualitativa corresponde a 0,21% (zero vírgula vinte um 
por cento) em relação ao valor contratual inicial . II - Será acrescentado 
ao valor mensal quantitativo no contrato, a importância r$ 46 .595,41 
(quarenta e seis mil quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e 
um centavos) referente a ampliação dos 4 (quatro) novos leitos de 
uTI tipo II, em razão da habilitação prevista na Portaria GM/MS nº 
365/2020 . o percentual, quantitativo, de 3,18% (três vírgula dezoito 
por cento) do valor inicial atualizado, se considerarmos a previsão de 
formalização no mês de abril 2020 . o valor mensal estimado do Con-
trato passa a ser de r$ 1 .047 .205,34 (um milhão, quarenta e sete mil 
duzentos e cinco reais e trinta e quatro centavos) . . Dotação orçamentá-
ria nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 – recurso do SuS . 
Assinatura: 28/04/2020 . Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/
SuS-MG, o Sr . Nicodemus de Arimathea e Silva Junior, pela Funda-
ção Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes/Hospital Nossa Senhora de 
Lourdes do município de Nova Lima/MG, o Sr . André Luis Gouvea 
Pinto e a Sra . Louise Lourraine Capuzzo e pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Nova Lima e Gestor do SuS Municipal, o Sr . Jose roberto 
Lintz Machado .

43 cm -29 1350290 - 1

AvISo DE ADIAMENTo
Pregão Eletrônico/registro de Preços nº 1321603-0007/2019  objeto: 
Suplementos e Dietas para Atendimento de Ações Judiciais . A SES/MG 
informa o adiamento SINE DIE em função de impugnação  apresen-
tada . Belo Horizonte, 29 de abril de 2020 .

1 cm -29 1349986 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato nº 9247090/2020 - Processo SEI nº1500 .01 .0018971/2020-89 
- Processo de Compras nº 1501561-29/2020 . Partes: SES e SÍNTESE 
BIoTECNoLoGIA LTDA . objeto: aquisição de KITS DE BIoLoGIA 
MOLECULAR (PCR) PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DO 
CovID-19, garantia do produto, para atendimento de demanda da 
Secretaria de Estado da Saúde, visando a ampliação da rede diagnós-
tica no estado de Minas Gerais, através de inclusão de outros laborató-
rios públicos (diagnóstico/pesquisa) na REDELAB-COVID19, a fim de 
garantir o diagnóstico laboratorial dos casos suspeitos de CovID-19 
no Estado de Minas Gerais no âmbito do SuS . vigência: 06 meses . 
valor: r$5 .155 .780,63 . Dotação orçamentária: 4291 10 305 150 4439 
0001 339030 13 Fonte:10 e 92 e 4291 10 305 026 1008 0001 339030 
13 Fonte: 10 e 95 . Assinam: Dario Brock ramalho, pela SES e Soraya 
rosely Pimenta, pela empresa .

4 cm -29 1350376 - 1

ExTrATo Do PrIMEIro TErMo ADITIvo 
Ao TErMo DE CoNTrATo

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 033/2015, 
assinado em 30/04/2015, que entre si celebram o EMG/SES/SuS-MG 
e o Laboratório São Francisco/Miguel Jorge de oliveira Cardoso & Cia 
Ltda-ME, do Município de Alpinópolis/MG, Estado de Minas Gerais, 
inscrito no CNPJ sob o nº 17 .915 .390/0001-22 . objeto: A prorroga-
ção da vigência do Contrato nº 033/2015, em caráter excepcional, 
por 12 (doze) meses, conforme solicitação contida na Informação nº 
163/2020/Superintendência de Contratualização e Programação, nos 
termos do § 4º, do art . 57, da Lei 8 .666/93, a partir de 30/04/2020 . 
valor mensal estimado de r$ 1 .075,50 (um mil setenta e cinco reais 
e cinquenta centavos), perfazendo um valor global estimado de r$ 
12 .906,00 (doze mil novecentos e seis reais)  referente aos 12 (doze) 
meses de vigência de prorrogação do Contrato . Dotação orçamentá-
ria nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 (Fonte recurso do 
SuS) . Assinatura: 29/04/2020 . Assinam: Pela Secretaria de Estado de 
Saúde/SuS-MG, o Sr . Nicodemus de Arimathea e Silva Júnior, pelo 
Laboratório São Francisco/Miguel Jorge de oliveira Cardoso & Cia 
Ltda-ME, do Município de Alpinópolis/MG, o Sr . Miguel Jorge de oli-
veira Cardoso e pela Secretaria Municipal de Saúde de Alpinópolis e 
Gestora do SuS Municipal, a Sra . Maria Cecilia vilela Santos .

5 cm -29 1350264 - 1

EScoLA DE SAÚDE PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - ESP

ExTrAToS DE TErMoS ADITIvoS
1° Termo Aditivo ao Contrato Nº 9223484/2019, firmado com a Sr 
Eldon Carlos Queres Gomes . objeto: Prorrogação contratual pelo perí-
odo de 01/06/2020 a 31/12/2020 . Assinado em 28/04/2020 .

1° Termo Aditivo ao Contrato Nº 9223483/2019, firmado com a Sra 
Patrícia Juliana rodrigues Costa . objeto: Prorrogação contratual pelo 
período de 01/06/2020 a 31/12/2020 . Assinado em 28/04/2020 .

1° Termo Aditivo ao Contrato Nº 9223482/2019, firmado com a Sra 
Elenice Ferreira de Souza . objeto: Prorrogação contratual pelo período 
de 01/06/2020 a 31/12/2020 . Assinado em 28/04/2020 .

3 cm -29 1350048 - 1

ExTrATo DE CoNvÊNIo N°001/2020
Cedente: Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais . Cessio-
nário: Fundação João Pinheiro .objeto: Constituir Convênio de Coope-
ração Técnica entre CEDENTE e CESSIoNárIA por meio de cessão 
da servidora Maria José Nogueira Analista em Educação e Pesquisa em 
Saúde, MASP 1277814-8, para o exercício de suas funções na Funda-
ção João Pinheiro .Prazo: o presente Convênio entra em vigor na data 
de sua publicação até 31 de dezembro de 2020 . Assinatura: 28/04/2020, 
signatários Lenira de Araújo Maia (ESP-MG) e Mônica Moreira Este-
ves Bernardi(FJP) .

ExTrATo DE CoNvÊNIo N°002/2020
Cedente: Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais . Cessio-
nário: Fundação João Pinheiro .objeto: Constituir Convênio de Coope-
ração Técnica entre CEDENTE e CESSIoNárIA por meio de cessão 
da servidora pública Lucília Nunes de Assis, Analista em Educação e 
Pesquisa em Saúde, MASP 1204825-2, para o exercício de suas funções 
na Fundação João Pinheiro .Prazo: o presente Convênio entra em vigor 
na data de sua publicação até 31 de dezembro de 2020 . Assinatura: 
28/04/2020, signatários Lenira de Araújo Maia (ESP-MG) e Mônica 
Moreira Esteves Bernardi(FJP) .

5 cm -29 1349825 - 1

CrEDENCIAMENTo DE PESSoA FÍSICA Nº 001/2020
A Diretora Geral da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas 
Gerais – ESP/MG torna público e informa aos interessados que as ins-
crições para o Credenciamento de Docentes n°001/2020, Curso para 
Qualificação de profissionais da Atenção Primária em Saúde para rea-
lização de Teste Rápido em HIV, Sífilis e Hepatite B e C foram prorro-
gadas até às 17:00hs do dia 29 de Junho de 2020 . o cronograma com as 
etapas encontra-se disponível no site da ESPMG – no endereço eletrô-
nico http://www .esp .mg .gov .br . As demais disposições do edital convo-
catório permanecem inalteradas .

3 cm -29 1350186 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE 
HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9246 .011/20
Partes: FuNDAÇÃo HEMoMINAS e a empresa TErrA CoNSuL-
TorIA E ANáLISES AMBIENTAIS LTDA . objeto: Prestação deser-
viços de análise e monitoramento da qualidade da água nas edificações 
utilizadas pela Fundação Hemominas (Lotes 01, 02, 13 1 16) . valor 
total: r$ 78 .000,00 . vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data 
da sua publicação . D .o: 2321 10 302 1234 5400001 3 3 90 3999, IAG 
0,Fonte: 10 - IPu: 1 ; uPG 1056, unidade Executora: 2320 .002 .

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9246 .022/20
Partes: FuNDAÇÃo HEMoMINAS e a empresa AGMASHI 
CoMÉrCIo DE MATErIAL MÉDICo E SErvIÇoS DE CoBrAN-
ÇAS LTDA. - EPP.. Objeto:Aquisição de algodão hidrófilo (Lote 7). 
valor total: r$ 46 .600,00 . vigência: 12 (doze) meses contados a partir 
da data da sua publicação . D .o:2321 10 302 1234 5400001 3 3 90 30 
10, IAG 0, Fonte: 10 - IPu: 1 ; unidade de Programação do Gasto - 
uPG 255, unidade Executora: 2320 .002 .

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9246 .010/20
Partes: FuNDAÇÃo HEMoMINAS e a empresa AACP SErvIÇo 
AMBIENTAL EIrELI . . objeto:Prestação deserviços de análise e moni-
toramento da qualidade da água nas edificações utilizadas pela Funda-
ção Hemominas (Lotes 03 a 12, 14, 15 e 18) . valor total: r$142 .546,60 
 . vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data da sua publicação . 
D .o: 2321 10 302 1234 5400001 3 3 90 3999, IAG 0,Fonte: 10 - IPu: 
1 ; unidade de Programação do Gasto - uPG 1056, unidade Execu-
tora: 2320 .002

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9246 .051/20
Partes: FuNDAÇÃo HEMoMINAS e a empresa DIAMED LATINo 
AMÉrICA S/A . . . objeto:aquisição de sistema analítico para realização 
de teste para a triagem de doadores . valor total: r$719 .800,00  . vigên-
cia: 12 (doze) meses contados a partir da data da sua publicação . D .o: 
2321 10 302 1234 5400001 3 3 90 3013, IAG 0, Fonte: 10 - IPu: 1 ; 
uPG 1107, unidade Executora: 2320 .002

ExTrATo Do SEGuNDo TErMo ADITIvo 
Ao CoNTrATo Nº 9196 .844/18

Partes: FuNDAÇÃo HEMoMINAS e a empresa DIAMED LATINo 
AMÉRICA S.A.. Objeto: quantitativo inicialmente contratado fica 
suprimido, a partir de 01/05/2020, em: 25%(vinte e cinco por cento), 
relativamente ao Lote nº . 05, item 01; 25%(vinte e cinco por cento), 
relativamente ao Lote nº . 05, item 02 .Dotação orçamentária 2321 10 
302 123 4 540 0001 3 3 90 30 13; Fonte:10; Procedência: 1; IAG: 0; 
u .E: 2320 002e uPG: 1107 .

ExTrATo Do TErCEIro TErMo ADITIvo 
Ao CoNTrATo Nº 9139 .050/17

Partes: FuNDAÇÃo HEMoMINAS e a empresa ALLEGrA TECNo-
LoGIA LTDA - ME . objeto: Prorrogação de vigência do contrato em 
12 (doze) meses a partir de 04/05/2020 . Dotação orçamentária 2321 10 
302 123 4 540 0001 3 3 90 39 99; Fonte:10; Procedência: 1; IAG: 0; 
u .E: 2320 013 e uPG: 393 .

12 cm -29 1350262 - 1

FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS - FuNED
ExTrATo DE CoNTrATo

Espécie: Contrato nº . 9247077/2020 . Processo SEI nº 
2260 .01 .0001615/2020-38 . objeto: Aquisição de capim - tipo: feno, 
genero cynodon (coast-cross,tifton e outros) . Dotação orçamentá-
ria: 2261 .10 .303 .116 .4288 .0001 .339030 .09 .0 .10 .1 . Pregão Eletrônico 
nº98/2020 . vigência: 12 meses . valor: r$ 440 .000,00 . Contratante: 
Fundação Ezequiel Dias - Funed . Contratada: Alfa Honda Agropecu-
ária Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda . - ME . Assina-
tura: 29/04/2020 .

Maurício Abreu Santos - Presidente/FuNED .
3 cm -29 1350300 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Espécie: Contrato nº . 9246056/2020 . Processo SEI nº 
2260 .01 .006143/2019-05 . objeto: Aquisição de Polarímetro . Dotação 
orçamentária: 2261 .10 .303 .103 .4272 .0001 .449052 .10 .0 .10 .1 . Pregão 
Eletrônico nº396/2019 . vigência: 12 meses . valor: r$ 98 .800,00 . Con-
tratante: Fundação Ezequiel Dias - Funed . Contratada: Lobov Cientí-
fica, Importação, Exportação, Comércio de Equipamentos para Labora-
tórios Ltda . Assinatura: 29/04/2020 . 

Maurício Abreu Santos - Presidente/FuNED .
2 cm -29 1350009 - 1

ExTrATo DE NoTIFICAÇÃo
Espécie: Processo Administrativo Apurador nº: 018/2012 . A Diretora 
de Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação Ezequiel Dias, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, em especial, legitimada pelo 
disposto no inc . xIII, do art . 3º, da Portaria FuNED nº: 031 de 23 junho 
de 2017, considerando o extrato de decisão referente ao supradito pro-
cesso, publicado no dia 29/08/2013, pág. 89, caderno 1, neste jornal ofi-
cial, bem como não ter localizado o Fornecedor processado: MISLENE 
FErrEIrA LIMA MACIEL-ME, situado à rua Dário Gonçalves, 286 
- loja, Bairro Floramar, CEP: 31840-250, Belo Horizonte/MG, inscrito 
no CNPJ sob o n° 11 .670 .041/0001-01, NoTIFICA-o para que efetue 
o pagamento da multa por descumprimento contratual no importe de r$ 
2 .637,15 (dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos) já 
acrescida da devida atualização legal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados desta publicação ou, querendo, no mesmo prazo, apresentar 
recurso . Havendo intenção de recurso, o mesmo deverá ser apresentado 
à Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças . Para todos os efeitos, a 
retirada do Documento de Arrecadação Estadual e/ou acesso aos autos 
do PAr nº: 018/2012 deverão ser feitos nesta Fundação, situada na rua 
Conde Pereira Carneiro, nº: 80, bairro: Gameleira, CEP: 30 .510-010 
– Belo Horizonte/MG, tel .: (31) 3314-4749 ou e-mail: dpgf@funed .
mg .gov .br  . 

Hilda Maria Silveira Mesquita Zschaber .
5 cm -29 1350254 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Espécie: Contrato nº . 9246057/2020 . Processo SEI nº 
2260 .01 .0011380/2019-32 . objeto: aquisição de caixas de transporte de 
material biológico . Dotação orçamentária: 2261 .10 .303 .103 .4272 .0001
 .339030 .30 .0 .10 .1 . Pregão Eletrônico nº364/2019 . vigência: 12 meses . 
valor: r$ 30 .500,00 . Contratante: Fundação Ezequiel Dias - Funed . 
Contratada: S .A . deJesus Comércio de Materiais de Construção - ME . 
Assinatura: 28/04/2020 .

Maurício Abreu Santos - Presidente/FuNED .
2 cm -29 1349855 - 1

ExTrATo DE DECISÃo
Espécie: Decisão: Processo Administrativo Apurador 001/2013 
(2260 .01 .0002795/2020-91) . A Diretora de Planejamento, Gestão e 
Finanças da Fundação Ezequiel Dias, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, em especial, legitimada pelo disposto no inc . xIII, do art . 
3º, da Portaria FuNED nº: 031 de 23 junho de 2017, DECIDE aplicar 
ao Fornecedor: Nova representações Importação e Exportação Ltda ., 
CNPJ: 58 .879 .156/0001-74, a sanção de MuLTA no valor total de r$ 
146 .573,15 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais 
e quinze centavos), atualizados, nos termos da alínea “c”, do inc . II, do 
art . 38, do Decreto Estadual nº: 45 .902/12 . Fundação Ezequiel Dias . 
Assinatura 29/04/2020 . 

Hilda Maria Silveira Mesquita Zschaber .
3 cm -29 1350096 - 1

FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - FHEmiG
ExTrATo DE CoNTrATo Do HoSPITAL 

rEGIoNAL ANTÔNIo DIAS/FHEMIG
Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/HRAD e a empresa Shi-
madzu do Brasil Comércio Ltda  objeto: Contratação de prestação de 
serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração em aparelhos 
de raios-x móvel, marca Shimadzu, modelo Mobileart Eco (Mux-10), 
do Hospital regional Antônio Dias - HrAD/FHEMIG  valor: r$ 
44 .400,00 (total estimado)  vigência: 12 (doze) meses a partir da publi-
cação, podendo ser prorrogado nos termos do art . 57, inciso II da lei 
8 .666/93  Número do Processo: 0518005 119/2019 Modalidade: INEx .  
Dotação orçamentária: 2271 .10 .302 .045 .4177-0001  objeto de gasto: 
339039-21 F 10 .1 Data de Assinatura: 29/04/2020

3 cm -29 1350295 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo E TErMo ADITIvo 
Do HoSPITAL JoÃo xxIII/ FHEMIG .

Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/HJXXIII e o (a) CEMIG 
DISTRIBUIÇÃO S.A. Objeto: Prestação de serviços de modifica-
ção de rede subterrânea de alimentação de energia elétrica (câmara 
transformadora) para atender à solicitação de modernização das ins-
talações do HJxxIII . valor: r$ 52 .547,99 (total estimado) . vigência: 
150 (cento e cinquenta) dias a partir da publicação . Número do Pro-
cesso: 0501044 28/2020 - Modalidade: INEx . Dotação orçamentária: 
2271 .10 .302 .045 .4174 .0001 objeto de gasto: 339039-21 F 10 .1 .0 Data 
de Assinatura: 02/04/2020

3 cm -29 1349993 - 1

ExTrATo Do 5º TErMo ADITIvo DE 
rEEQuILÍBrIo ECoNÔMIICo FINANCEIro

rEGISTrADo NA ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS DE Mate-
rial Médico Hospitalar - Compra Estadual, Planejamento 160/2019, 
rP 229/2019, Pregão 160/2019, Lote 1 cód . 1672592, passando de 
r$ 12,9700 para r$ 18,9800; Lote 2, cód . 1672584, passando de 
r$ 13,2000 para r$ 19,3100; Lote 3, cód . 1672576, passando de r$ 
12,9900 para r$ 19,0000, conforme documentos acostados aos autos 
da empresa Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ: 
04 .889 .013/0001-14 . A íntegra do referido termo aditivo estará dispo-
nível no site www .compras .mg .gov .br, registro de preços . Informações 
no tel . 31- 32399602 . BH, 29/04/2020 .

3 cm -29 1349944 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
DIrETorIA DE GESTÃo DE CoNTrAToS E CoNvÊNIoS

ExTrATo DE CoNvÊNIo
Extrato do Convênio de Cooperação Mútua – Processo SEI nº 
1260 .01 .0071014/2019-09 . Assinatura: 28/04/2020 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e a Sociedade Mineira de Cultura - 
PuC MINAS . objeto: Possibilitar a realização de estágios obrigatórios 
e não obrigatórios supervisionados, com vistas à formação profissional 
de alunos matriculados em cursos de Administração, Ciências Biológi-
cas, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, História, Pedagogia . vigên-
cia: 60 meses a contar da data de sua publicação . Assinantes: Ana Costa 
rego e Evanilde Maria Martins .

ExTrATo DE rETIFICAÇÃo
Retifica-se o extrato do Convênio de Mútua Cooperação, publicado em 
24/03/2020 .
onde se lê: Extrato do Convênio de Mútua Cooperação nº 9040419/2015 
– Processo SEI nº 1260 .01 .0035516/2019-95;
Leia-se: Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0035516/2019-95

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Extrato do Primeiro Termo aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 
9 .051 .437/2015  – Processo SEI nº 1260 .01 .0035222/2019-79 . Assina-
tura: 28/04/2020 . Partes: EMG/SEE e Associação São vicente de Paulo 
de Belo Horizonte . objeto: Prorrogação de vigência para continuidade 
do funcionamento da Escola Estadual Pio xI . valor: r$ 15 .208,90 men-
sais . vigência: de 01/06/2020 até 30/11/2021 . Dotação: oP/2020: 126
1 .12 .361 .106 .4297 .0001 .339039-20 - Fonte 23 .1 .0 . Assinantes: renata 
Abdala Nascimbene e Shirley Santos Silva .

ExTrAToS DE TErMoS DE
SuSPENSÃo DE CoNTrAToS

Extrato do Termo de Suspensão ao Contrato n .º 9054282 - Processo 
SEI nº 1260 .01 .0017347/2020-29 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: 
EMG/SEE e a empresa Gilmar Fonseca rodrigues . objeto: Suspen-
são do contrato nº 9054282/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – 
CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054196 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0016500/2020-06 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Aroldo ribeiro Gonçalves . objeto: Suspensão do con-
trato nº 9054196/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir 
da data de sua publicação, em virtude da pandemia de doença infec-
ciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – CovID-19 . 
Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054295 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0019895/2020-06 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Edimar Dias da Silva . objeto: Suspensão do contrato 
nº 9054295/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir da 
data de sua publicação, em virtude da pandemia de doença infecciosa 
viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – CovID-19 . Assi-
nante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054233 - Processo 
SEI nº 1260 .01 .0017308/2020-15 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: 
EMG/SEE e a empresa GLG Transportes Ltda - ME . objeto: Suspen-
são do contrato nº 9054233/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – 
CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054257 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0017678/2020-16 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Francisco Ferreira Filho . objeto: Suspensão do con-
trato nº 9054257/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir 
da data de sua publicação, em virtude da pandemia de doença infec-
ciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – CovID-19 . 
Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054198 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0025582/2020-08 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Zilmar Soares vieira Silva . objeto: Suspensão do con-
trato nº 9054198/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir 
da data de sua publicação, em virtude da pandemia de doença infec-
ciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – CovID-19 . 
Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9149675 - Processo 
SEI nº 1260 .01 .0026132/2020-96 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: 
EMG/SEE e a empresa José Henrique Almeida Gomes - ME . objeto: 
Suspensão do contrato nº 9149675/2017 pelo período de 120 (cento e 
vinte) dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia 
de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus 
– CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9149674 - Processo 
SEI nº 1260 .01 .0026176/2020-72 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: 
EMG/SEE e a empresa renauto Transportes Ltda- ME . objeto: Sus-
pensão do contrato nº 9149674/2017 pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – 
CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054212 - Processo 
SEI nº 1260 .01 .0024373/2020-59 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: 
EMG/SEE e a empresa GLG Transportes Ltda - ME . objeto: Suspen-
são do contrato nº 9054212/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – 
CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9181656 - Processo 
SEI nº 1260 .01 .0006959/2019-81 . Assinatura: 27/04/2020 . Partes: 
EMG/SEE e a empresa Transportadora Moura e Serviços-ME . objeto: 
Suspensão do contrato nº 9181656/2018 pelo período de 120 (cento e 
vinte) dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia 
de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus 
– CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054182 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0021876/2020-63 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa viviane Fátima rodrigues Pereira - ME . objeto: Sus-
pensão do contrato nº 9054182/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – 
CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054258 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0016651/2020-03 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Delcio Duarte Fonseca . objeto: Suspensão do con-
trato nº 9054258/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir 
da data de sua publicação, em virtude da pandemia de doença infec-
ciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – CovID-19 . 
Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054255 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0005489/2020-95 . Assinatura: 27/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Célio Flávio ribeiro  . objeto: Suspensão do contrato 
nº 9054255/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir da 
data de sua publicação, em virtude da pandemia de doença infecciosa 
viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – CovID-19 . Assi-
nante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9055139 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0024291/2020-42 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa viviane Fátima rodrigues Pereira - ME  . objeto: Sus-
pensão do contrato nº 9055139/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – 
CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054380 - Processo 
SEI nº 1260 .01 .0016739/2020-52 . Assinatura: 27/04/2020 . Partes: 
EMG/SEE e a empresa Souza e Souza Transportes Ltda - ME . objeto: 
Suspensão do contrato nº 9054380/2016 pelo período de 120 (cento e 
vinte) dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia 
de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus 
– CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054296 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0023726/2020-68 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa vera Lúcia Lopes . objeto: Suspensão do contrato nº 
9054296/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data 
de sua publicação, em virtude da pandemia de doença infecciosa viral 
respiratória causada pelo agente Coronavírus – CovID-19 . Assinante: 
renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9129748 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0073532/2019-20 . Assinatura: 28/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Transformar Transportes Eireli-ME . objeto: Suspen-
são do contrato nº 9129748/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – 
CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054391 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0016095/2019-80 . Assinatura: 27/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Transprates Ltda - ME . objeto: Suspensão do con-
trato nº 9054391/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir 
da data de sua publicação, em virtude da pandemia de doença infec-
ciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – CovID-19 . 
Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054180 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0016305/2020-33 . Assinatura: 28/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa José Camilo Gonçalves Fernandes - EPP . objeto: Sus-
pensão do contrato nº 9054180/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – 
CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054259 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0019431/2020-21 . Assinatura: 28/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Elisdinete Barbosa veloso – Eireli - ME . objeto: Sus-
pensão do contrato nº 9054259/2016  pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – 
CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054256 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0005515/2020-72 . Assinatura: 24/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Fabiano Mourão xavier . objeto: Suspensão do con-
trato nº 9054256/2016 pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir 
da data de sua publicação, em virtude da pandemia de doença infec-
ciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – CovID-19 . 
Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9181813 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0009966/2019-81 . Assinatura: 29/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Adriana F . valadares-ME  . objeto: Suspensão do con-
trato nº 9181813/2018  pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir 
da data de sua publicação, em virtude da pandemia de doença infec-
ciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – CovID-19 . 
Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9191298 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0031413/2019-05 . Assinatura: 28/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Transformar Transportes Eireli-ME   . objeto: Suspen-
são do contrato nº 9191298/2018  pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – 
CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9211632 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0007445/2020-51 . Assinatura: 28/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Ms Serviços de ManutençãoLtda   . objeto: Suspen-
são do contrato nº 9211632/2019  pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – 
CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054304 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0016882/2020-71 . Assinatura: 27/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Jeanne Gleyse ribeiro Transportes - ME   . objeto: 
Suspensão do contrato nº 9054304/2016 pelo período de 120 (cento e 
vinte) dias, a partir da data de sua publicação, em virtude da pandemia 
de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus 
– CovID-19 . Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

Extrato do Termo de Suspensão de Contrato n .º 9054348 - Processo SEI 
nº 1260 .01 .0016073/2019-92 . Assinatura: 27/04/2020 . Partes: EMG/
SEE e a empresa Transprates Ltda - ME . objeto: Suspensão do con-
trato nº 9054348/2016  pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir 
da data de sua publicação, em virtude da pandemia de doença infec-
ciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – CovID-19 . 
Assinante: renata Ferreira Leles Dias .

 
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 3202004300039590134.
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
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Processo nº 1500.01.0018971/2020-89

 TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº
9247090/2020 DE
COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO
DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE E A
SÍNTESE
BIOTECNOLOGIA
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 Vigilância em Saúde, Dario
Brock Ramalho, portador da Carteira de Identidade RG nº 384.880.009, expedida pela
SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 011.712.446-06 -  Resolução de competência nº 6.794/2019
e a empresa SÍNTESE BIOTECNOLOGIA LTDA., endereço de correio eletrônico:
soraya@sintesebiotecnologia.com.br; inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ, sob o número 13.545.241/0001-68, com sede na Avenida Antônio Abrahão Caram, nº
430, sala 301, Bairro São José - CEP 31.275-000, neste ato representada por seu procurador,
Sr. Soraya Rosely Pimenta, portador da Carteira de Identidade RG nº M--6.652.173, expedida
pela SSP/MG, inscrito no CPF nº 862.110.646-91, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato, decorrente da Dispensa de licitação nº 1501561-29/2020, que
será regida pela Lei nº13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória 926/2020, com
suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, a Lei 8.666/1993, Decreto Estadual
nº45.902/2012 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 KITS DE
BIOLOGIA MOLECULAR (PCR) PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DO COVID-19,
garantia do produto, para atendimento de demanda da Secretaria de Estado da Saúde,
visando a ampliação da rede diagnóstica no estado de Minas Gerais, através de inclusão
de outros laboratórios públicos (diagnóstico/pesquisa) na REDELAB-COVID19, a fim de
garantir o diagnóstico laboratorial dos casos suspeitos de COVID-19 no Estado de Minas
Gerais no âmbito do SUS, conforme especificações, exigências e quantidades,
estabelecidos no Termo de Referência e na proposta comercial, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

 

Nº
ITEM

CÓDIGO
ITEM

DESCRIÇÃO DO
ITEM ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR QUANTITATIVO UNIDADE DE

AQUISIÇÃO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01 1747983

REAGENTE PARA
EXTRACAO DE RNA
- IDENTIFICACAO:
KIT PARA
EXTRACAO DE RNA
TOTAL;
FINALIDADE:
ANALISE DE RNA;
METODO:
EXTRACAO
ORGANICA E
FILTRACAO EM
COLUNAS

KIT COMPOSTO POR COLUNAS DE SILICA, SOLUCOES DE REAGENTES, TUBOS E AGUA LIVRE
DE RNASE EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA 10, 50 OU 250 REACOES. NAO UTILIZA FENOL OU
XILENO. DESTINADO A EXTRACAO DE RNA TOTAL DE AMOSTRAS BIOLOGICAS, TAIS COMO
SUSPENSOES DE CELULAS, FLUIDOS, TECIDOS SOLIDOS OU LIQUIDOS, SENDO O MATERIAL
FRESCO OU PRESERVADO POR CONGELAMENTO, FIXADO OU PARAFINIZADO, DENTRE
OUTROS TIPOS DE AMOSTRAS. A ESPECIFICIDADE DA AMOSTRA E A QUANTIDADE DE
REACOES REQUERIDA SERAO DEFINIDAS PELO SOLICITANTE. NA EMBALAGEM DEVERA
CONSTAR DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E TEMPERATURA
DE ARMAZENAMENTO.

170 KIT 250
TESTES

R$
5.527,4000 R$ 939.658,00

02 1753924

CONTROLE
POSITIVO -
IDENTIFICACAO:
HUMANO;
METODOLOGIA:
PCR EM TEMPO
REAL; APLICACAO:
DETECCAO
QUANTITATIVA DA
CEPA 2019-NCOV;

CONTROLE POSITIVO DE DNA PARA USO COM KIT DE SONDAS E PRIMERS DO CDC, CHARITE
OU HONG KONG. 09 UNIDADE R$

1.298,0000 R$ 11.682,00

03 1753070

KIT PARA RT-PCR -
TIPO: ETAPA UNICA;
IDENTIFICACAO: KIT
PARA RT-QPCR;
FINALIDADE:
DETECCAO E
QUANTIFICACAO
DE RNA;

KIT PARA RT-PCR - TIPO: ETAPA UNICA; IDENTIFICACAO: KIT PARA RT-QPCR; FINALIDADE:
DETECCAO E QUANTIFICACAO DE RNA; KIT PARA RT-QPCR DE UMA ETAPA, QUE SEJA
OTIMIZADO PARA ENSAIOS QUANTITATIVOS DE PCR NO FORMATO DE DETECCAO DA SONDA
DE HIDROLISE. O SISTEMA DEVE PERMITE A DETECCAO E QUANTIFICACAO DE RNA USANDO O
METODO RT-QPCR DE UMA ETAPA. O KIT PARA RT-QPCR EM UMA ETAPA DEVE COMBINAR
QUANTIDADES OTIMIZADAS DE TRANSCRIPTASE, INIBIDOR DE RNASE E ADITIVOS PARA
MELHORAR AS REACOES EM UMA UNICA ETAPA. O KIT DEVE SER FORNECIDO COMO UMA
FORMULACAO 2X ESTABILIZADA E PRONTA A USAR, QUE INCLUI TODOS OS COMPONENTES DO
QPCR (EXCETO GABARITO, PRIMERS E SONDA). ESSA MISTURA PRINCIPAL NAO CONTEM UM
CORANTE DE REFERENCIA; O KIT DEVE CONTAR, DE FORMA SEPARADA, UM CORANTE DE
REFERENCIA CARBOXI-X-RODAMINA (CXR) . OS REAGENTES DEVEM SER COMPATIVEIS COM
OS EQUIPAMENTOS: STEPONE ; STEPONE PLUS; 7500 FAST & 7500 REAL-TIME REAL-TIME PCR
SYSTEMS. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, NUMERO
DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

900 KIT 500
TESTES

R$
3.995,6207

R$
3.596.058,63

04 1753088

KIT PARA RT-PCR -
TIPO: PCR TEMPO
REAL;
IDENTIFICACAO:
INICIADORES
MARCACAO 5 FAM,
SONDAS
MARCACAO 3 BHQ ;
FINALIDADE:

KIT DE INICIADORES COM MARCACAO 5 FAM E SONDAS COM MARCACAO COM 3 BLACK HOLE
QUENCHER (BHQ). 
DETECCAO QUANTITATIVA CEPA 2019-NCOV PROTOCOLO CDC, CHARITE OU HONG KONG.
KIT PARA 500 REACOES.

300 KIT 500
TESTES

R$
1.998,0000 R$ 599.400,00
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DETECCAO
QUANTITATIVA
CEPA 2019-NCOV;

05 1756630

CONTROLE
POSITIVO -
IDENTIFICACAO:
VIRAL;
METODOLOGIA:
PCR EM TEMPO
REAL; APLICACAO:
DETECCAO
QUANTITATIVA DA
CEPA 2019-NCOV;

CONTROLE POSITIVO DE DNA PARA USO COM KIT DE SONDAS E PRIMERS DO CDC, CHARITE
OU HONG KONG- 09 UNIDADE R$ 998,0000 R$ 8.982,00

TOTAL R$ 5.155.780,63
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
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$ 5.155.780,63 (cinco
milhões, cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e três
centavos).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, garantia do produto, 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
das dotações orçamentárias, e daquelas que vierem a substituí-las:

4291.10.305.150.4439.0001.339030. 13 0. 10.1

4291.10.305.150.4439.0001.339030. 13 0. 92.1

4291.10.305.026.1008.0001.339030. 13 0. 10.1

4291.10.305.026.1008.0001.339030. 13 0. 95.1

 SIMG: 9181094

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. A CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a
assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 1% (um por cento) do
valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Contrato,
conforme disposto no art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que
cumpridas as obrigações contratuais.

5.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.

5.3. A contratada deverá encaminhar comprovante de pagamento da operação
realizada para verificação da autenticidade, quando da garantia em dinheiro.

5.4. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

5.5. A CONTRATADA ficará obrigada a devolver integralmente os valores
repassados pelo contratante, no caso de descumprimento das obrigações assumidas, com
o acréscimo de valores decorrentes de multas e correção monetária.

5.6. Será considerada extinta a garantia:

5.6.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado,
de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

5.6.2. no prazo de: 03 meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato se dará
de forma antecipada devido exigência da contratada para garantir a efetivação do contrato
em prazo compatível à urgência do pico previsto e em função da urgência e da
excepcionalidade das aquisições de KITS DE BIOLOGIA MOLECULAR (PCR) PARA
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DO COVID-19. 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, após a assinatura do contrato e da comprovação da
realização/efetivação da garantia, conforme disposto na cláusula Quinta do Termo de
Referência que compõe este Contrato, com base nos documentos fiscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

6.2. O pagamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes será efetuado através
do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem
bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos
bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir do
recebimento dos itens da primeira entrega realizada, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE, em função da urgência e da
excepcionalidade que estas aquisições requerem para enfrentamento da pandemia
mundial de COVID-19, coronavírus.

6.3. 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 nº 45.902/2012.

6.4. A devolução deverá ocorrer por meio de depósito a ser realizado por meio de
pagamento de Documento de Arrecadação do Estado (DAE) cuja emissão dar-se-á pela
contratante.

 

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
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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. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Termo de Referência.
 

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

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

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

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

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

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

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

12.2.5. “prática obstrutiva” significa:

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

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. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

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
competente.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
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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.

 

DARIO BROCK RAMALHO
Subsecretário de Vigilância em Saúde

Secretaria de Estado de Saúde
 
 

SORAYA ROSELY PIMENTA
Representante Legal

SÍNTESE BIOTECNOLOGIA LTDA.

Documento assinado eletronicamente por Dario Brock Ramalho, Subsecretário(a), em
29/04/2020, às 22:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por SORAYA ROSELY CORREA, Usuário
Externo, em 29/04/2020, às 21:53, 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
13661513 e o código CRC F14D7E8F.

Referência: Processo nº 1500.01.0018971/2020-89 SEI nº 13661513
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