
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo terça-feira, 14 de abril de 2020 – 23 
meses, a partir de26/05/2020,podendo ser prorrogado nos termos 
do art. 57, II, da Lei 8.666/93, até olimite de 60 (sessenta) meses, 
desde que haja autorização formal da autoridade competente e 
observados os seguintes requisitos:” vALor: o valor do instru-
mento permanece inalterado em r$ 61 .343 .216,46  . DoTAÇÃo 
orÇAMENTárIA: Nº 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039 .03 .
0 .10 .1, 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039 .03 .0 .27 .1 e 1451 .10
 .421 .145 .4429 .0001 .339039 .03 .0 .10 .1 . SIGNATárIoS: Carlos 
vinícius de Souza Figueiredo e Emilio David Celini . Assinatura 
em: 08/04/2020.

6 cm -08 1344276 - 1

rETIFICAÇÃo 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 28/2020. Objeto: Prestação de 
serviços de coleta, transporte e disposição final ambientalmente 
adequada dos resíduos do grupo D (comum) gerados nas unida-
des Prisionais e Socioeducativas listadas no item 1 .2 do Termo de 
referência . Considerando o Comunicado do Senhor Governador 
romeu Zema Neto que informa os dias de feriado e estabelece 
os dias de ponto facultativo do ano de 2020, o dia 09/04/2020 
foi estabelecido como ponto facultativo e o dia 10/04/2020 é 
feriado nacional; considerando ainda o art . 10  do Decreto Esta-
dual 44.786/2008, que estabelece que o edital deverá fixar prazo 
não inferior a oito dias úteis e que na contagem dos prazos só se 
iniciam e expiram em dia de expediente no órgão ou na entidade, 
a data 14/04/2020 definida para a sessão do pregão 28/2020 foi 
alterada para o dia 16/04/2020 às 10:00 horas. O edital poderá ser 
obtido no site www .compras .mg .gov .br . Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública rodovia Papa João Paulo II, n° 4143 - 
Edifício Minas, 5º andar Serra verde Cidade Administrativa . Belo 
Horizonte, 08 de abril de 2020 .

4 cm -09 1344363 - 1

EXTRATO DO CONTRATO Nº9245591/2020
Retifica-se o Extrato do Contrato nº 9245591/2020, publicado em 
09/04/2020 na página 52, coluna 04 do Diário Oficial de Minas 
Gerais . 1)onde se Lê: “vIGÊNCIA: Este contrato tem vigência 
de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no órgão 
oficial de imprensa;”(...), leia-se: “VIGÊNCIA: Este contrato tem 
vigência de 12 (doze) meses, a partir de 10/04/2020,”(...).

2 cm -13 1344551 - 1

rETIFICAÇÃo DE ExTrATo Do 
CONTRATO Nº 9245696/2020

Retifica-se o Extrato do Contrato nº 9245596/2020, publicado 
em 09/04/2020 na página 53, coluna 01 e 02 do Diário Oficial 
de Minas Gerais . 1)onde se Lê: “vIGÊNCIA: Este contrato tem 
vigência de 24(vinte e quatro) meses, a partir da publicação de seu 
extrato no órgão oficial de imprensa;”(...), leia-se: “VIGÊNCIA: 
Este contrato tem vigência de 24(vinte e quatro) meses, a partir 
de 11/04/2020”(...).

2 cm -13 1344541 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo Nº 339039 .03 .2790 .01 .20
PARTES: EMG/SEJUSP E EMPRESA TOTAL ALIMENTA-
ÇÃo S .A . ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao contrato de 
prestação de serviço . oBJETo: a) o ACrÉSCIMo de 14,02% do 
valor atualizado do contrato inicial, equivalente a r$131 .137,20 
passando o valor do termo vigente para r$1 .066 .553,12  .DoTA-
ÇÃo orÇAMENTárIA: 1451 .06 .243 .143 .4421 .0001 .339039 .0
3 .0 .10 .1  . SIGNATárIoS: Flavio Augusto xavier e Silva e Denil-
son Dias de Lima. ASSINATURA EM: 09/04/2020.

2 cm -13 1344650 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo Nº 9244139 .01 .20
PARTES: EMG/SEJUSP E EMPRESA ELDORADO REFEI-
ÇÕES LTDA . ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao contrato de 
prestação de serviço fornecimento contínuo de refeições e lan-
ches prontos, na forma transportada, às unidades prisionais do 
lote 222: Centro de Apoio Médico Pericial, Complexo Penitenci-
ário Parceria Pública Privada, Penitenciária José Maria Alkimim, 
Presídio Antônio Dutra Ladeira, Presídio Feminino José Abran-
ches Gonçalves e o Presídio Inspetor José Martinho Drumond, 
em lote único . oBJETo: a) A ALTErAÇÃo da CLáuSuLA 
TErCEIrA – vIGÊNCIA do instrumento inicial passando para: 
oNDE SE LÊ: “3 .1 - Este contrato tem vigência de 24 meses, 
a partir de 12/04/2020, podendo ser prorrogado nos termos do 
art. 57, II, da Lei 8.666/93, até o limite de 60 meses, desde que 
haja autorização formal da autoridade competente e observados 
os seguintes requisitos[ . . .]” . LEIA - SE: “3 .1 - Este contrato tem 
vigência de 24 meses, a partir de 26/05/2020, podendo ser pror-
rogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, até o limite de 
60 meses, desde que haja autorização formal da autoridade com-
petente e observados os seguintes requisitos[ . . .]”  . vALor: o 
valor do instrumento permanece inalterado em r$ 61 .343 .216,46 . 
DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .33
9039 .03 .0 .10 .1, 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039 .03 .0 .27 .1 e 
1451 .10 .421 .145 .4429 .0001 .339039 .03 .0 .10 .1 . SIGNATárIoS: 
Carlos vinícius de Souza Figueiredo e Emilio Davi Celini . ASSI-
NATURA EM: 08/04/2020.

6 cm -13 1344624 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo 
Do mEio AmBiENtE E Do 

DESENvoLvimENto SuStENtávEL
ExTrATo Do PrIMEIro TErMo ADITIvo Do 

CONTRATO Nº 1371062 01/2019/2019 DE PRESTAÇÃO DE 
SErvIÇoS DE vIGILÂNCIA E SEGurANÇA ELETrÔNICA
com locação, instalação e monitoramento 24hs de central de alar-
mes e câmeras, para atender a sede da Supram NM/Montes Claros, 
celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
- SEMAD e a empresa Brandão e Leite Limitada-EPP, conforme 
especificações no processo SEI 1370.01.0007363/2018-37. Data 
da assinatura: 07 .04 .2020 . vigência: 12 (doze) meses, a contar de 
11 de abril de 2020 com término previsto para 10 de abril de 2021 . 
valor Total Anual: r$19 .800,00 . Dotações orçamentárias: 1371 .
04 .122 .705 .2500 .0001 .3390 .3971 .0 .29 .1, 1371 .18 .542 .119 .4317 .
0001 .3390 .3971 .0 .72 .1 e 1371 .18 .542 .122 .4340 .0001 .3390 .3971
 .0 .29 .1; Foro: Belo Horizonte . a) Clésio Cândido Amaral, Supe-
rintendente da Supram NM; b) Sebastião Marcos Mendes Leite, 
representante legal da empresa Brandão e Leite Limitada-EPP .

4 cm -13 1344535 - 1

FuNDAÇÃo EStADuAL Do 
mEio AmBiENtE - FEAm

TErMo DE DoAÇÃo DE BENS MÓvEIS
Processo SEI! 2090.01.0003066/2019-39

Termo de Doação Nº 19/2019, celebrado entre a Fundação Esta-
dual do Meio Ambiente – FEAM e a Prefeitura Municipal de 
Pingo D’água, cujo objeto é a doação, pela DoADorA, em cará-
ter definitivo e sem encargos, à DONATÁRIA, dos Bens Móveis 

constantes no Anexo I - Quadro de Detalhamento de Equipamen-
tos Doados deste instrumento e também o distrato do Termo de 
Cessão de Uso firmado anteriormente.
valor: r$ 8 .078,81
Data de Assinatura: 13/04/2019

(a) renato Teixeira Brandão – Presidente – FEAM
(b) Artur Carlos da Silva – Prefeito de Pingo D’água

3 cm -13 1344670 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
TERMO DE DOAÇÃO Nº 07 – ELETRÔNICO/2020

Processo SEI nº 2350 .01 .0003282/2019-64. Doação de Bens 
Móveis que faz o Instituto Estadual de Florestas-IEF para a uni-
versidade do Estado de Minas Gerais-uEMG . objetos: Equipa-
mentos de Laboratório e Instrumentos de Medição, no valor total 
de: R$15.657,91 Data da assinatura do Termo 09/04/2020. Assi-
nam pelo Doador, Antônio Augusto Melo Malard, Diretor Geral 
do IEF e pelo Donatário, Lavina rosa rodrigues, reitora da 
uEMG .

2 cm -13 1344414 - 1

CoNTrATo
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 
09138855 que entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas 
- IEF, neste ato representado pela unidade regional de Florestas 
e Biodiversidade Jequitinhonha e o Sindicado dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Extração de Madeira e da Lenha de Itamaran-
diba e Turmalina . objeto: alteração da cláusula segunda do Con-
trato Originário - O prazo de vigência do referido Contrato fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, tendo início em 09 de abril 
de 2020 e término em 10 de abril de 2021; e alteração da cláu-
sula terceira do contrato originário – do valor do Aluguel e dos 
reajustes, o valor global reajustado do contrato passa a ser de 
r$33 .283,98, para o período ora aditado, sendo o valor mensal 
reajustado para r$2 .773,66 (Dois mil setecentos e setenta e três-
reais e sessenta e seis centavos) de acordo com o IPCA acumu-
lado - período base 02/2019 a 02/2020. Permanecem inalteradas 
as demais cláusulas do contrato originário . Data da assinatura: 08 
de abril de 2020 .

Eliana Piedade Alves Machado – Supervisora 
regional urFBio Jequitinhonha - IEF

4 cm -08 1344249 - 1

INDEFErIMENTo DE INTErvENÇÃo AMBIENTAL
o Supervisor regional da urFBio Alto Paranaíba torna público 
o indeferimento do processo de Autorização para Intervenção 
Ambiental abaixo identificado.
Severo Queiroz de Melo - Fazenda Aragão – Intervenção com 
Supressão da Cobertura vegetal Nativa em área de preservação 
permanente - APP – Patos de Minas/MG – PA 11030000081/17. 
Motivo: Impossibilidade Técnica de análise do processo, uma vez 
que faltam peças técnicas de análise . 

(a) Frederico Fonseca Moreira - Supervisor 
da unidade regional Alto Paranaíba .

3 cm -13 1344796 - 1

TErMo ADITIvo
QuartoTermo Aditivo ao Contrato nº 006 .0 .2017deprestação de 
serviçoscelebrado entre oInstituto Estadual de Florestas – IEF 
eaempresa pública MGS –Minas Gerais Administração e Serviços 
S .A ., com interveniência da Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão - SEPLAG . objeto do Termo: atualização do valor do 
Contrato com base nas CCTs 2019 e 2020, ajuste de alíquotas 
de ISSQN, supressão de 24% dos quantitativos de postos inicial-
mente contratado e prorrogação do prazo de vigência por mais 
12(doze) meses, a partir de 12/04/2020. Valor anual atualizado: 
r$23 .170 .798,04(vinte e três milhões, cento e setenta mil, sete-
centos e noventa e oito reais e quatro centavos) Dotações orça-
mentárias:  2101 .18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .3 .90 .37 .03 .0 .31 .0;  210
1 .18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .3 .90 .37 .04 .0 .31 .0;  2101 .18 .541 .104 .4
280 .0001 .3 .3 .90 .37 .03 .0 .60 .1;  2101 .18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .3 .9
0 .37 .04 .0 .60 .1;  2101 .18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .3 .90 .37 .04 .0 .72 .1;  
2101 .18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .3 .90 .37 .04 .0 .91 .1 . Data de Assina-
tura: 08 de abril de 2020 .

(a) Antônio Augusto Melo Malard - Diretor Geral IEF
(a) rodrigo Ferreira Matias - Subsecretário do 
Centro de Serviços Compartilhados – SEPLAG

(a) Gilmar Fava Carrara - Diretor Presidente - MGS
(a) Michel Lopes França Chaves - Diretor 

de operaçõese Serviços- MGS
(a) Marcelo Magalhães rosa Isoni - Diretor 

Administrativo e Financeiro - MGS
6 cm -13 1344793 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
PROCESSO SEI Nº1500.01.0019103/2020-17

PROCESSO DE COMPRAS Nº1501561-21/2020
Com base em toda documentação acostada ao Processo SEI 
nº1500.01.0019103/2020-17, bem como Processo de Compras nº 
1501561-21/2020, APROVO os procedimentos administrativos e, 
no uso da competência delegada pelo Decreto n.º 43.817/2004 e 
pela resolução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI 13318122 
AuTorIZo e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas 
na Lei Federal nº 13.979/2020, na hipótese de dispensa de licita-
ção, e no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do Parecer 
Jurídico Referencial da AGE/MG n.ºevento SEI nº13318758, cujo 
objeto é aquisição de CArDIovErSor CoM MArCAPASSo 
para atendimento de demanda da Secretaria de Estado da Saúde, 
visando equipar as unidades hospitalares envolvidas no atendi-
mento e combate à pandemia do CovID-19 no Estado de Minas 
Gerais no âmbito do SuS, por meio da contratação da realizada 
junto aempresa CMoS DrAKE Do NorDESTE S .A . o valor da 
contratação é correspondente a r$2 .127 .400,00 que correrá por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 4291 10 305 026 1008 
0001 449052 09 0 10 1 .

rodrigo Ferreira Matias
Subsecretário do Centro de Serviços 

Compartilhados da SEPLAG .
5 cm -13 1344555 - 1

ExTrATo DE ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS
Ata de Registro de Preços 66/2020 - Planejamento e Pregão Ele-
trônico nº 39/2020. Objeto: Compra Central – Fraldas Descartá-
veis Infantis . Partes: SEPLAG e as Empresas:

I - Faberminas Comércio de Material Hospitalar e Higiene Eireli
Lote valor (r$) Lote valor (r$) Lote valor (r$)

6 r$ 0,98 - - - -
II - Minas Med Brasil Ltda - ME

2 r$ 0,46 3 r$ 0,55 4 r$ 0,55
5 r$ 0,69 8 r$ 0,45 - -

vigência: 12 meses, a partir da publicação . Assinam: rodrigo 
Ferreira Matias, pela SEPLAG; Érika Cristina Gomes Siqueira e 
Mylena Cássia Martins pelas empresas .

4 cm -13 1344891 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
ASSEMBLEIA GErAL orDINárIA - CoNvoCAÇÃo

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em 
Assembleia Geral ordinária, que será realizada no dia 17 (dezes-
sete) de abril de 2020, às 14:30 horas, por meio de videoconfe-
rência, com fundamento na Medida Provisória nº 931 de 30 de 
março de 2020, via Avaya Scopia Prodemge (videoconferencia .
prodemge.gov.br), Id da reunião: 1800, a fim de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: Tomar as contas dos administradores, exa-
minar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; Aprovar 
o Balanço Patrimonial exercício 2019, incluindo: Notas Explica-
tivas, relatório da Administração, Parecer da Auditoria Externa, 
Parecer do Conselho Fiscal da Prodemge, relatório Anual resu-
mido do Comitê de Auditoria Estatutário; Aprovar a correção da 
expressão monetária do capital social . 

Belo Horizonte, 10 de março de 2020
Ezequiel de Melo Campos Netto

Presidente Conselho de Administração .
4 cm -07 1343305 - 1

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº ME-213/16-04 
firmado em 06/04/2020 entre a HEWLETT-PACKARD e a PRO-
DEMGE . objeto: Supressão do valor do contrato e prorrogação 
da vigência por 12 meses .

1 cm -13 1344717 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
A ProDEMGE comunica que está realizando o Pregão Eletrô-
nico nº 006/2020, Processo de Compra 5141001 017/2020, pres-
tação de serviços de manutenção em data center. Especificações 
e demais condições de participação constam no Edital à disposi-
ção dos interessados nos sites: www .compras .mg .gov .br ewww .
prodemge .gov .br ou na Gerência de Compras da Prodemge, Pré-
dio Gerais, 4º andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo 
Neves – CAMG, BH/MG. Data da sessão: 27 de abril de 2020 às 
09:00 horas . Belo Horizonte, 09 de abril de 2020 . Ladimir Lou-
renço dos Santos Freitas – Diretor – Diretoria Técnica . rodrigo 
Antônio de Paiva – Diretor Presidente – Presidência .

3 cm -13 1344433 - 1

FuNDAÇÃo JoÃo PiNHEiro - FJP
ExTrATo DE TErMo ADITIvo . 

Contratada: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado 
de Minas Gerais – ProDEMGE . objeto: Prorrogação da vigên-
cia do Contrato original – FJP/PJ-020/19 - por 12 (doze) meses, 
a partir de 11 .04 .2020 . Atualizar o preço dos serviços continua-
dos, de acordo com os preços vigentes do Anexo I – Condições 
Comerciais do Caderno de Serviços Prodemge, conforme o subi-
tem 4.11.1 da Cláusula 4ª – Do Valor, do Pagamento e do Rea-
juste do contrato original . Alterar o nome da gerência responsável 
pela prestação do Serviço de Certificado de Servidor Web con-
forme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços nº 
037/2019 de 30/10/2019. Atualizar a Cláusula 3ª - Da Volumetria, 
do contrato original . Alterar o item 6 .2 da Cláusula Sexta do Con-
trato Original. Ref: Inciso II, do art. 57 Lei Federal n°. 8.666/93 
eNJ/PJ-061/2020. Valor: R$ 63.584,76(sessenta e três mil qui-
nhentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) . vigên-
cia: 12(doze) meses, a partir de 11 de abril de 2020 . D .o: 2061 04 
121 078 4204 0001 3390 40-03 Fonte 10 .1 .0; 2061 04 121 078 
4204 0001 3390 40-03 Fonte 60 .1 .0; 2061 04 121 078 4205 0001 
3390 40-03 Fonte 10 .1 .0; 2061 04 121 078 4205 0001 3390 40-03 
Fonte 60 .1 .0; 2061 04 121 078 4206 0001 3390 40-03 Fonte 
10 .1 .0; 2061 04 121 078 4206 0001 3390 40-03 Fonte 60 .1 .0; 
2061 04 121 079 4207 0001 3390 40-03 Fonte 10 .1 .0; 2061 04 
121 079 4207 0001 3390 40-03 Fonte 60 .1 .0; 2061 04 121 079 
4208 0001 3390 40-03 Fonte 10 .1 .0; 2061 04 121 079 4208 0001 
3390 40-03 Fonte 60 .1 .0; 2061 04 121 079 4209 0001 3390 40-03 
Fonte 10 .1 .0; 2061 04 121 079 4209 0001 3390 40-03 Fonte 
60 .1 .0; 2061 04 122 705 2500 0001 3390 40-03 Fonte 10 .1 .0; 
2061 04 122 705 2500 0001 3390 40-03 Fonte 60 .1 .0; 2061 12 
364 077 4190 0001 3390 40-03 Fonte 10 .1 .0; 2061 12 364 077 
4190 0001 3390 40-03 Fonte 60 .1 .0; 2061 12 364 077 4200 0001 
3390 40-03 Fonte 10 .1 .0; 2061 12 364 077 4201 0001 3390 40-03 
Fonte 10 .1 .0; 2061 12 364 077 4201 0001 3390 40-03 Fonte 
60 .1 .0; 2061 12 364 077 4202 0001 3390 40-03 Fonte 10 .1 .0; 
2061 12 364 077 4271 0001 3390 40-03 Fonte 10 .1 .0; 2061 12 
364 077 4271 0001 3390 40-03 Fonte 60 .1 .0; 2061 13 573 086 
4211 0001 3390 40-03 Fonte 10 .1 .0; 2061 13 573 086 4310 0001 
3390 40-03 Fonte 10 .1 .0; 2061 13 573 086 4310 0001 3390 40-03 
Fonte 60 .1 .0 .Belo Horizonte, 13 de abril de 2020 .

8 cm -13 1344442 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG
ExTrAToS DE TErMoS ADITIvoS

Extrato: 2º Termo Aditivo ao Contrato 9181693/18. SEI: 
2010.01.0016193/2020-56. Contratado: Comercial 3 Albe Ltda. 
Objeto: Prorrogação. Vigência: 10/04/20 a 09/04/21. Valor: R$ 
5 .520 .623,72  . Dot . orç .: 2011 10 302 011 4087 1 339030 10 0 
50 1. Base Legal: Art.: 57, I e § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 
Guilherme P . Senra Fonseca – Diretor e Benedito Mauro da Silva 
– Contratado .

2 cm -13 1344716 - 1

ASSuNTo: rECurSo ADMINISTrATIvo – 
PREGÃO ELETRÔNICO 2012015.07/2019. 

oBJETo: Prestação de serviços de produção, distribuição e 
comercialização de refeições, em condições higiênico-sanitárias 
adequadas, em unidades do IPSEMG, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, com concessão onerosa de uso de espaço público 
no HGIP e CEM . rECorrENTES: Nutrindus Comércio e Ser-
viços Eirelli-EPP e Family restaurant’s Ltda; CoNTrArrAZo-
ANTE: Cook Empreendimentos em Alimentação Coletiva Ltda . 
DESPACHo: Considerando as manifestações das áreas técni-
cas competentes autuadas nas fls. 1022 e 1365 e verso, 1367 e 
1368 e a conclusão constante na Nota Jurídica n.º 150/2020, de 
fls. 1387 a 1389-verso, CONHEÇO os recursos administrativos 
interpostos pelas empresas NuTrINDuS CoMÉrCIo E SEr-
vIÇoS EIrELLI-EPP e FAMILY rESTAurANT’S LTDA ., 
por próprios e tempestivos, porém, no mérito, NEGo ProvI-
MENTo a ambos, mantendo a decisão de habilitação da empresa 
CooK EMPrEENDIMENToS EM ALIMENTAÇÃo CoLE-
TIVA LTDA., conforme consta na Ata do Pregão, autuada nas fls. 
1351 a 1363-verso . CoNHEÇo as contrarrazões interpostas face 
ao recurso da empresa NuTrINDuS CoMÉrCIo E SErvIÇoS 
EIrELLI-EPP, por serem próprias e tempestivas, para DAr-
LHES ProvIMENTo PArCIAL, conforme conclusão constante 
na Nota Jurídica n.º 150/2020. CONHEÇO as contrarrazões inter-
postas face ao recurso da empresa FAMILY rESTAurANT’S 
LTDA ., por serem próprias e tempestivas, para DAr-LHES Pro-
vIMENTo, conforme conclusão constante na Nota Jurídica n .º 
150/2020. À Gerência de Compras e Gestão de Contratos, para as 
providências necessárias . Publique-se . 

Em 08 de abril de 2020 . Marcus vinicius de 
Souza – Presidente do IPSDEMG .

7 cm -13 1344514 - 1

ExTrATo DE CoNvÊNIo
Extrato: Convênio de Cooperação Técnica, Nº 01/2020. Cedente: 
Instituto de Previdência do Servidores do Estado de Minas 
Gerais/IPSEMG, Cessionário: Controladoria - Geral do Estado/
CGE . objeto: Cessão do servidor: Túlio Cesar de Souza velloso, 
MASP 1073187-5. Vigência: a partir de 23/12/2019, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação . Marcus vini-
cius de Souza – Presidente do IPSEMG e rodrigo Fontenelle de 
Araújo Miranda – Controlador-Geral do Estado . Data da assina-
tura: 08/04/2020.

2 cm -13 1344816 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

ExTrATo DE TErMo DE rESCISÃo DE CoNTrATo
Extrato de Termo de rescisão nº J .020 .0 .2018 . Partes: MGS e a 
Instituto Zuriel Capacitação Eireli, CNPJ nº 18.553.210/0001-72. 
Objeto: Fica rescindido o contrato, a partir de 06/03/2020, ficando 
convalidados os atos desde então. Assinatura: 06/03/2020.

1 cm -13 1344748 - 1

AvISo DE ABErTurA DE LICITAÇÃo
A Minas Gerais Administração e Serviços S .A . (MGS) torna 
público que realizará Pregão Eletrônico nº 009/2020. Objeto: 
registro de preços de produto de higiene pessoal (papel higiênico 
e sabonete suave líquido) . o início da sessão de pregão ocorrerá 
no dia 29/04/2020 às 09h30min. no site www.licitacoes-e.com.br. 
Edital poderá ser retirado no mesmo site .

2 cm -13 1344456 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAúDE
ExTrATo DE CoNTrATo

Contrato nº 9245766/2020 - Processo nº1500.01.0019103/2020-17, 
Processo de Compras nº 1501561 21/2020. Partes: SES e a CMOS 
DrAKE Do NorDESTE S .A . .objeto: Aquisição de CArDIo-
vErSor CoM MArCAPASSo, garantia do produto, para aten-
dimento de demanda da Secretaria de Estado da Saúde, visando 
equipar as unidades hospitalares envolvidas noatendimento e 
combate àpandemiado CovID-19 no Estado de Minas Gerais no 
âmbito do SuS . vigência: 6 meses . valor: r$2 .127 .400,00 . Dota-
ção orçamentária: 4291 10 305 026 1008 0001 449052 09 0 10 
1 .Assinam: Marcílio Dias Magalhães, pela SES e venício da Silva 
Profeta, pela Empresa .

3 cm -13 1344556 - 1

ExTrATo Do SEGuNDo TErMo ADITIvo
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 192/2018, cele-
brado em 26/11/2018, que entre si celebram o EMG/SES/SUS-MG 
e a Santa Casa de Abre Campo/Hospital Nossa Senhora da Con-
ceição do município de Abre Campo/MG, inscrita no CNPJ sob 
o nº 16.527.889/0001-089. Objeto: A inclusão de recurso finan-
ceiro/incentivo em razão da publicação da Portaria GM/MS n º 
3 .339, em 17 de dezembro de 2019, em proveito da Santa Casa de 
Abre Campo/hospital Nossa Senhora da Conceição, do município 
de Abre Campo/MG, conforme Informação 32/2020/Superinten-
dência de Contratualização e Programação, e o disposto no Anexo 
integrante do referido Termo . o Contrato terá a inclusão do valor 
global financeiro qualitativo de R$ 46.421,00 (quarenta e seis mil 
quatrocentos e vinte e um reais) parcela única, referente ao recurso 
financeiro destinado à Santa Casa de Abre Campo/hospital Nossa 
Senhora da Conceição, do município de Abre Campo/MG, consi-
derando a publicação da Portaria GM/MS n° 3.339/2019, que esta-
belece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públi-
cos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar (MAC) a ser disponibilizado aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios . o percentual de alte-
ração qualitativa corresponde a 0,53% (zero vírgula cinquenta e 
três por cento) do valor contratual inicial . o valor mensal do Con-
trato permanece no valor de r$ 145 .522,35 (cento e quarenta e 
cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) . 
Dotação orçamentária nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 
– 92.1 – Recurso do SUS. Assinatura: 07/04/2020. Assinam: Pela 
Secretaria de Estado de Saúde/SUS-MG, o Sr. Nicodemus de Ari-
mathea e Silva Junior, pela Santa Casa de Abre Campo/Hospital 
Nossa Senhora da Conceição do município de Abre Campo/MG, a 
Sra . Elisia vieira Martins Ferreira e a Sra . Maria Ederma de Assis 
e pela Secretaria Municipal de Saúde de Abre Campo e Gestor do 
SuS Municipal, o Sr . Wanderson Adão Dias .

ExTrATo Do SEGuNDo TErMo ADITIvo
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2018, 
celebrado em 04/07/2018, que entre si celebram o EMG/SES/
SuS-MG e a Santa Casa de Misericórdia de Areado do município 
de Areado/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17.880.998/0001-69, 
Objeto: A inclusão 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 Santa Casa de Misericórdia de Areado do 
município de Areado/MG, conforme Informação 15/2020/Supe-
rintendência de Contratualização e Programação, e o disposto no 
Anexo integrante do referido Termo . o Contrato terá a inclusão 
do valor global financeiro qualitativo de R$ 9.380,00 (nove mil 
trezentos e oitenta reais), em parcela única, referente ao recurso 
financeiro destinado à Santa Casa de Misericórdia de Areado do 
município de Areado/MG, considerando a publicação da Porta-
ria GM/MS n° 3.339/2019, que estabelece recurso do Bloco de 
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Aten-
ção 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 0,49% (zero vírgula quarenta e nove por cento) do valor contra-
tual inicial . o valor mensal do Contrato permanece no valor de r$ 
31 .647,09 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e nove 
centavos) . Dotação orçamentária nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 
– 339039 – 92.1 - Recurso do SUS. Assinatura: 07/04/2020. Assi-
nam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/SUS-MG, o Sr. Nicode-
mus de Arimathea e Silva Junior, pela Santa Casa de Misericór-
dia de Areado do município de Areado/MG, o Sr. Denis de Lima 
Silveira e o Sr . José reinaldo de Fátima Silva e pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Areado e Gestora do SuS Municipal, a 
Sra . Alessandra Maria José dos Anjos rosseto 

13 cm -13 1344544 - 1

rETIFICAÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 1321026-34/2020

objeto: Aquisição de material elétrico, quadro de distribuição e 
material civil para construção de padrões de energia elétrica e 
material de cabeamento estruturado .
Publicado no “Minas Gerais” em 03/04/2020 – Página 19
Onde se lê: PREGÃO ELETRÔNICO nº 1321026-000064/2019
Leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO nº 1321026-000034/2020

Belo Horizonte, 14 de abril de 2020 .
Diretoria de compras

3 cm -13 1344795 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202004132325460123.
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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 1500.01.0019103/2020-17

 TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº 9245766/2020
DE COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE E A EMPRESA CMOS
DRAKE DO NORDESTE S.A., 
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 CMOS
DRAKE DO NORDESTE S.A., endereço de correio eletrônico:
www.cmosdrake.com.br/captacao@cmosdrake.com.br; inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o número 03.620.716/0001-80, com sede na Avenida Regent, nº
600, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, MG, CEP: 34.018-000, neste ato representada
por seu Procurador o Sr. Venício da Silva Profeta,  portador da Carteira de Identidade RG nº M-
9.352.272, inscrito no CPF nº 042.312.036-01, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato, decorrente da Dispensa de licitação nº 1501561 21/2020, 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 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 CARDIOVERSOR
COM MARCAPASSO, garantia do produto, para atendimento de demanda da Secretaria
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,
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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

AQUISIÇÃO
QUANTITATIVO CÓDIGO

SIAD
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

CARDIOVERSOR
-

COMPONENTES
(1): COM

MARCAPASSO;
COMPONENTES
(2): MODO DEA;

UNIDADE 100 UNIDADES 1649256 R$
21.274,00

R$
2.127.400,00

 

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$ 2.127.400,00 (dois milhões,
cento e vinte e sete mil e quatrocentos reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive instalação, garantia do produto,
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro, treinamento (obrigação acessória) 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:

��4291.10 305.026.1008 0001 449052 09 0.10.1

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. A CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura
do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco 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
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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. Será considerada extinta a garantia:

5.5.1. a) 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;

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

 

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no
Termo de Referência.

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. 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
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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;
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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
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
 
 

VENÍCIO DA SILVA PROFETA
representante legal

CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.
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Documento assinado eletronicamente por Marcílio Dias Magalhães, Subsecretário(a),
em 10/04/2020, às 22:26, 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 Venício da Silva Profeta, Usuário Externo,
em 11/04/2020, às 10:38, 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
13318810 e o código CRC 78F7C3F1.

Referência: Processo nº 1500.01.0019103/2020-17 SEI nº 13318810
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