
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quinta-feira, 16 de abril de 2020 – 23 
TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1441/2019 

– PROCESSO SEI N° 1320.01.0036629/2019-33.
DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio 
Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁ-
rio: Município inimutaba . objetos: 02 (duas) Bombas 
Costais Manual, valor unitário: r$ 307,74 . valor Total 
da doação: R$ 615,48. Data de Assinatura: 01/04/2020.

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1398/2019 
– PROCESSO SEI N° 1320.01.0039792/2019-89. 

DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio 
Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁRIO: 
Município Abre Campo . objetos: 02 (duas) Bombas Cos-
tais Manual, valor unitário: r$ 307,74 . valor Total da 
doação: R$ 615,48. Data de Assinatura: 07/04/2020.

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1550/2020 
– PROCESSO SEI N° 1320.01.0042009/2019-79.

DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio 
Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁRIO: 
Município Minas Novas . objetos: 06 (seis) Bombas Cos-
tais Manual, valor unitário: r$ 307,74 . valor Total da 
doação: R$ 1.846,44. Data de Assinatura: 07/04/2020.

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1361/2019 
– PROCESSO SEI N° 1320.01.0040047/2019-91. 

DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio 
Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁ-
rio: Município Manhuaçu . objetos: 02 (duas) Bombas 
Costais Manual, valor unitário: r$ 307,74 . valor Total 
da doação: R$ 615,48. Data de Assinatura: 07/04/2020.

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1523/2019 
– PROCESSO SEI N° 1320.01.0036571/2019-47.

DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio 
Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁRIO: 
Município Curvelo . objetos: 07 (sete) Bombas Costais 
Manual, valor unitário: r$ 307,74 . valor Total da doa-
ção: R$ 2.154,18. Data de Assinatura: 07/04/2020.

8 cm -15 1345632 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1654/2020
Processo SEI N° 1320.01.0042887/2019-41. DOADOR: 
Estado de Minas Gerais, por intermédio Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁRIO: Municí-
pio de São Gonçalo do rio Abaixo . objetos: 02 (duas) 
Bombas Costais Pulverização Manual . valor unitário: 
r$ 307,74 . valor Total: r$ 615,48 . Data de Assinatura: 
13/04/2020

2 cm -15 1345745 - 1

ExTrATo Do SEGuNDo TErMo ADiTivo
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 
068/2018, celebrado em 29/06/2018, que entre si celebram 
o EMG/SES/SUS-MG e a Fundação de Saúde de Mon-
talvânia/Hospital Cristo Rei, do município de Montalvâ-
nia/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.892.042/0001-40. 
Objeto: O 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 Fundação de 
Saúde de Montalvânia/Hospital Cristo Rei, do municí-
pio de Montalvânia/MG, conforme Informação 23/2020/
Superintendência de Contratualização e Programação, 
e o disposto no Anexo integrante do referido Termo . o 
Contrato terá a inclusão do valor global financeiro qua-
litativo de r$ 27 .844,00 (vinte e sete mil oitocentos e 
quarenta e quatro reais), em parcela única, referente ao 
recurso financeiro destinado à Fundação de Saúde de 
Montalvânia/Hospital Cristo Rei no município de Mon-
talvânia, considerando a publicação da Portaria GM/MS 
n° 3.339/2019, que estabelece recurso do Bloco de Cus-
teio 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 alte-
ração qualitativa corresponde a 0,62% (zero vírgula ses-
senta e dois por cento) em relação ao valor contratual 
inicial . o valor mensal estimado do Contrato permanece 
sendo R$ R$ 74.988,15 (setenta e quatro mil novecentos 
e oitenta e oito reais e quinze centavos) . Dotação orça-
mentária nº 4291.10.302.158.4452.0001 – 339039 – 92.1 
– Recurso do SUS. Assinatura: 08/04/2020. Assinam: 
Pela Secretaria de Estado de Saúde/SUS-MG, o Sr. Nico-
demus de Arimathea e Silva Junior, pela Fundação de 
Saúde de Montalvânia/Hospital Cristo Rei, do município 
de Montalvânia/MG, o Sr. João Fernandes de Almeida e 
o Sr . Tarcísio Lopes Lessa e pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Montalvânia e Gestora do SUS Municipal, a 
Sra . Ana Nery Mendes Costa .

7 cm -15 1345789 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato nº 9245781/2020 - Processo SEI 
nº1500.01.0018532/2020-11. Processo de Compras nº 
1501561-22/2020. Partes: SES e SISNAC PRODUTO 
PArA SAÚDE LTDA . Aquisição de MoNiTorES 
MULTIPARAMÉTRICOS COM CAPNOGRAFIA, 
com instalação, garantia do produto, para atendimento de 
demanda da Secretaria de Estado da Saúde, visando equi-
par as unidades hospitalares envolvidas noatendimento e 
combate àpandemiado COVID-19 no Estado de Minas 
Gerais no âmbito do SUS. Vigência: 6 meses. Valor: R$ 
3.265.000,00. Dotação Orçamentária: 4291 10 305 026 
1008 0001 449052 09 0 10 1. Assinam: Marcílio Dias 
Magalhães, pela SES e ivani do Nascimento Campag-
nari, pela Empresa .

3 cm -15 1345901 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE 
HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

AviSo DE PrEGÃo
A Fundação Hemominas comunica as alterações nas 
datas e horários dos seguintes pregões eletrônicos:

Pregão eletrônico nº 63/2020, processo nº 63/2020, SEI: 
2320.01.0006745/2019-63 para “manutenção ar condi-
cionado da unidade Hemominas em uberaba ”, teve sua 
sessão adiada para o dia 07/05/2020, às 09:00 horas.

Pregão eletrônico nº 85/2020, processo nº 85/2020, 
SEI: 2320.01.0017889/2019-69 para “açúcar tipo cris-
tal branco 5kg”, teve sua sessão adiada para o dia 
06/05/2020, às 09:00 horas.

Pregão eletrônico nº 83/2020, processo nº 83/2020, SEI: 
2320.01.0012094/2019-73 para “lavagem e desinfecção 
dos reservatórios de água”, teve sua sessão adiada para 
as 13:00 horas do dia 28/04/2020.

Pregão eletrônico nº 79/2020, processo nº 79/2020, SEI: 
2320.01.0007695/2019-21 para “prestação de serviços 
de adaptação de bens imóveis”, teve sua sessão adiada 
para as 13:00 horas do dia 27/04/2020.

Pregão eletrônico nº 102/2020, processo nº 102/2020, 
SEI: 2320.01.0000895/2020-94 para “albumina humana 
”, teve sua sessão adiada para as 13:00 horas do dia 
30/04/2020.

os editais encontram-se disponíveis no Compras, r . Grão 
Pará 882, Santa Efigênia, BH/MG, de segunda a sexta, de 
08 às 17h, ao custo de r$10,00 (DAE), ou pelos sítios 
www .hemominas .mg .gov .br e www .compras .mg .gov .br . 
Belo Horizonte, 15/04/2020. O pregoeiro.

7 cm -15 1345816 - 1

FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS - FuNED

rETiFiCAÇÃo Do ExTrATo DE CoNTrATo
Espécie: Retifica-se a publicação do Con-
trato nº. 9245762/2020. Processo SEI nº 
2260.01.0002208/2020-32. Publicado em 15/04/2020 - 
página 23. Onde se lê: “Aquisição de material de labo-
ratório: tubo criogênico”, leia-se: “Aquisição de material 
de laboratório: tubo plástico”.

1 cm -15 1345850 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
A FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS – FuNED, torna 
público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 
002/2020, objeto: Agitador para Preparo de Amostras. O 
edital estará disponível no sitio: www .compras .mg .gov .
br . o prazo para o envio das propostas comerciais será 
até às 08h00min do dia 04/05/2020, e início da sessão de 
lances será às 09h00min do dia 05/05/2020. Belo Hori-
zonte, 15 de abril de 2020 .

A FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS – FuNED, torna 
público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 
066/2020, objeto: Serviço de Despachos Aduaneiros e 
Desembaraços Alfandegários . o edital estará disponí-
vel no sitio: www .compras .mg .gov .br . o prazo para o 
envio das propostas comerciais será até às 08h00min 
do dia 04/05/2020, e início da sessão de lances será às 
09h00min do dia 04/05/2020. Belo Horizonte, 15 de abril 
de 2020 .

A FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS – FuNED, torna 
público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 
047/2020, objeto: Filtros. O edital estará disponível no 
sitio: www .compras .mg .gov .br . o prazo para o envio 
das propostas comerciais será até às 08h00min do dia 
05/06/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min 
do dia 10/06/2020. Belo Horizonte, 15 de abril de 2020.

A FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS – FuNED, torna 
público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 
022/2020, objeto: Material para Criação de Animais - 
Aracnidário . o edital estará disponível no sitio: www .
compras .mg .gov .br . o prazo para o envio das propos-
tas comerciais será até às 08h00min do dia 05/06/2020, 
e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 
08/06/2020. Belo Horizonte, 15 de abril de 2020.

A FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS – FuNED, torna 
público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 
406/2019, objeto: Equipamentos Hospitalares, Odonto-
lógicos e de Laboratório. O edital estará disponível no 
sitio: www .compras .mg .gov .br . o prazo para o envio 
das propostas comerciais será até às 08h00min do dia 
08/06/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min 
do dia 09/06/2020. Belo Horizonte, 15 de abril de 2020.

A FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS – FuNED, torna 
público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 
102/2020, objeto: Estereomicroscópio – Tipo: Trinocu-
lar . o edital estará disponível no sitio: www .compras .
mg .gov .br . o prazo para o envio das propostas comer-
ciais será até às 08h00min do dia 12/06/2020, e início 
da sessão de lances será às 09h00min do dia 15/06/2020. 
Belo Horizonte, 15 de abril de 2020 .

A FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS – FuNED, torna 
público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 
078/2020, objeto: Bombas de Vácuo – Uso Laborató-
rio . o edital estará disponível no sitio: www .compras .

mg .gov .br . o prazo para o envio das propostas comer-
ciais será até às 08h00min do dia 15/06/2020, e início 
da sessão de lances será às 09h00min do dia 16/06/2020. 
Belo Horizonte, 15 de abril de 2020 .

A FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS – FuNED, torna 
público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 
108/2020, objeto: Kit’s para Diagnóstico. O edital 
estará disponível no sitio: www .compras .mg .gov .br . o 
prazo para o envio das propostas comerciais será até às 
08h00min do dia 05/06/2020, e início da sessão de lances 
será às 09h00min do dia 09/06/2020. Belo Horizonte, 15 
de abril de 2020 .

A FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS – FuNED, torna 
público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 
093/2020, objeto: Material de Limpeza e Sanitização de 
Áreas Produtivas – MOP e Refil. O edital estará dispo-
nível no sitio: www .compras .mg .gov .br . o prazo para 
o envio das propostas comerciais será até às 08h00min 
do dia 05/06/2020, e início da sessão de lances será às 
09h00min do dia 08/06/2020. Belo Horizonte, 15 de abril 
de 2020 .

15 cm -15 1345603 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Espécie: Contrato nº. 9245776/2020. Processo SEI nº 
2260.01.0004460/2019-50. Objeto: Aquisição de equi-
pamento para laboratório: banho termostático. Dotação 
orçamentária: 2261.10.303.116.4289.0001.449052.09.0.
10.1. Pregão Eletrônico nº212/2019. Vigência: 12 meses. 
valor: r$ 25 .000,00 . Contratante: Fundação Ezequiel 
Dias - Funed. Contratada: Solab Laboratório Indústria e 
Comércio Eireli-EPP. Assinatura: 15/04/2020. 

Maurício Abreu Santos - Presidente/FUNED.
2 cm -15 1345511 - 1

FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - FHEmiG

ExTrATo DE CoNTrATo
Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/ CSSI e a 
empresa Gasmax Distribuição Comércio e Serviço Ltda . 
Objeto: Fornecimento de gás GLP P13kg. Valor: R$ 
79.898,40 (total estimado) Vigência: 12 meses a partir 
da data de publicação Número do Processo: 0512010 
25/2020 Mod: pregão eletrônico 1/2020 Dotação Orça-
mentária: 2271 .10 .302 .045 .4176 .0001, objeto de gasto: 
3390-3201/F 10.1 Data de Assinatura: 15/04/2020.

2 cm -15 1345513 - 1

ProCESSo SELETivo PÚBLiCo 
SIMPLIFICADO Nº 09/2020. 

A Diretoria de Gestão de Pessoas da Fundação Hospi-
talar do Estado de Minas Gerais - FHEMiG, no uso de 
suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 1479 de 
24/08/2018, publicada no Diário Oficial dos Poderes 
de Minas Gerais em 25/08/2018, e nos termos da Lei 
18.185/2009 e Decreto Estadual 45.155/2009, TORNA 
PÚBLiCA a HoMoLoGAÇÃo do Processo Seletivo 
Regulamento 09/2020. 

Belo Horizonte, 16 de abril de 2020 . 
Alice Guelber Melo Lopes, Diretora de 

Gestão de Pessoas (DiGEPE) .
2 cm -15 1345681 - 1

ExTrATo Do TErMo DE HoMoLoGAÇÃo
Da Ata de Registro de Preços de Material de Laboratório 
Bioquímico, Planejamento nº 04/2020, Pregão 04/2020, 
RP 62//2020. A ata estará disponível no site www.com-
pras.mg.gov.br, registro de preços. BH 15/04/2020.

1 cm -15 1345546 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo DA 
ADMiNiSTrAÇÃo CENTrAL - FHEMiG

Espécie: 4º Termo Aditivo ao contrato firmado entre a 
FHEMIG/ADC e a empresa ORTHO CLINICAL DIAG-
NoSTiCS Do BrASiL ProDuToS PArA A SAÚDE 
LTDA .  objeto: alterar o valor contratual em virtude de 
acréscimo nas quantidades dos itens: 104957, 1193325, 
91235, 1193848, 234877, 1194046, 1194135, 1207369, 
1204661, 1204637, 579246, 1272012 em atendimento ao 
HJxxiii e alterar a Cláusula Sexta do Contrato .  valor: 
r$ 3 .740 .281,06 (total global) . Número do Processo: 
107/2017 Modalidade: PREL.DotaçãoOrçamentária:22
71 .10 .302 .045 .4174 .0001; 2271 .10 .302 .045 .4177 .0001; 
2271 .10 .302 .045 .4178 .0001 . Natureza de Despesa: 
339030-13 Fonte: 10.1.Data de Assinatura: 15/04/2020

3 cm -15 1345769 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

ExTrAToS DE EDiTAiS PArA AQuiSiÇÃo DE 
GÊNEroS ALiMENTÍCioS E CoNTrATAÇÃo 

DE oBrAS – SrE PAToS DE MiNAS
A Caixa Escolar vilma ribeiro torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
07 de maio de 2020, às 9:00 horas, Processo licitatório nº 
05/2020, Modalidade convite para contratação de pessoa 
jurídica para execução de obras de continuação da cons-
trução da quadra poliesportiva coberta completa (reforma 
e/ ou ampliação). Os interessados poderão obter informa-
ções e cópia doeditalcompleto na sede da EE Santa Tere-
zinha, localizada na Av . Parnaíba n° 1061– Brasil – CEP 
38.700-190 Município de Patos de Minas - MG Telefone 
(034) 3825-2211, e-mail: escola.119016@educacao.
mg.gov.br até o dia 06/05/2020, de 08:00 às 12:00 e de 
13:00 às 17:00h (somente dias úteis) .

A Caixa Escolar SÃo GErALDo da Escola Estadual 
Professor José Hugo Guimarães torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
05 de Maio de 2020, às 8:00 horas, Processo Licitatório nº 
02/2020, Modalidade Tomada de Preços para contratação 
de pessoa jurídica para execução de obras de reforma . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da Escola Estadual Professor José 
Hugo Guimarães, localizada na rua Professor ismael 
Brazil Correia S/Nº - Centro, Carmo do Paranaíba, CEP 
38840-000, Telefone (34)3851-2289, e e-mail até o dia 
04 de Maio de 2020, de 7:00 às12:00 h .

A CAixA ESCoLAr FLAuSiNo PACHECo Lou 
torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 07 de maio de 2020 às 13:30 horas, 
Processo licitatório nº 04/2020, Modalidade Convite para 
contratação de pessoa jurídica para execução de obras de 
reforma na rede física do prédio escolar  . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da Escola Estadual Cônego Getúlio, localizada 
na rua Ana de oliveira nº 110–Centro-CEP38 .700-006
-CidadePatosdeMinas-MG-Telefone (034)3821-3093-e-
mail: escola.118842@educacao.mg.gov.br até o dia 06 
de maio, de 13:00 às 17:00 h .

8 cm -15 1345780 - 1

ExTrATo Do TErMo DE ENCErrAMENTo Do 
CONTRATO Nº 9197422/2018 DE FORNECIMENTO
Firmado entre o ESTADo DE MiNAS GErAiS por 
meio da SEE e o fornecedor 06.102.445/0001-69 - 
MAriA LuZiA Do AMArAL PErES-ME, Processo 
nº 1261016-00009/2018, COTEP com Contrato. Objeto: 
Fornecimento de Gás Combustível Identificação GLP, 
cuja vigência expirou em 13/11/2019.

Luciene Teresinha de Souza Bezerra 
Diretora da SrE de ituiutaba .

2 cm -15 1345802 - 1

uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

ExTrATo DE CoNTrATo
Prestação de Serviço de TÉCNICO UNIVERSITÁRIO 
DA SAÚDE no Hospital universitário Clemente de 
Faria – HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/
Natureza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência: 
120 dias a/c 14/04/2020, Nível I grau A - C.H.: 30: C.A 
Nº 58 - Brenda Aguiar Teles; C .A Nº 68 - Brenda Mar-
gian Santos de Souza; C .A Nº 105 - Jordana Silva Faria; 
C .A Nº 82 - Cleiton Wagner Pereira Araújo; C .A Nº 64 
- Lady Thainara Santos Murça; C .A Nº 112 - Leziane 
Aparecida Rodrigues de Oliveira; C.A Nº 109 - Laurene 
Queiroz da Silva; C .A Nº 100 - rosiane Cerqueira San-
tos; C.A Nº 63 - Wanderson Santos Souto; C.A Nº 98 
- Gabriel Gomes da Silva; C .A Nº 102 - Janeide Men-
des Pereira; C .A Nº 54 - Pedrelina Pereira Prates; C .A 
Nº 72 - Fabiana Beatriz Mota rocha; C .A Nº 83 - Maria 
Clara Afonso Fonseca; C .A Nº 113- Mariana de oliveira 
Santos;C .A Nº 65 - Maurícia Janaína Pinheiro Silva; C .A 
Nº 112 - Antônio renato Leal; C .A Nº 57 - Nelcicleia 
Silva Andrade; C .A Nº 88 - Fabrício ribeiro Neves; C .A 
Nº 56 - Nubia Wanielle Fernandes Leite; C .A Nº 55 - 
Paula Graciele Freitas Costa; C .A Nº 53 - rayssa Lohana 
Santos Costa; C .A Nº 62 - robson Ferreira da Silva; C .A 
Nº 95 - Francisco Gomes dos Santos; C.A Nº 96 - Isa-
dora Salis de Souza; C .A Nº 113 - Janielly Araujo Lopes; 
C.A Nº 94 - Sabrina Rafaela Marques Alves Gomes; C.A 
Nº 70- Sandoval Miranda Gonçalves; C.A Nº 59 - Silvi-
neia Rodrigues Viana Oliveira; C.A Nº 79 - Vicente de 
Paulo ramos; C .A Nº 85 - vitor Buglio Magalhães; C .A 
Nº 87 - Tatielle Aparecida Almeida Bernardes; C .A Nº 66 
- Wander Jefferson Campos; C .A Nº 77 - Thayna Ama-
ral oliveira; C .A Nº 76 - vanessa Antunes rodrigues 
vieira; C .A Nº 115 - Aline Fernandes Araújo; C .A Nº 73 
- Tatiane Silva Souza; C .A Nº 61 - Sarah Dayane Silva 
Carvalho; C .A Nº 117 - Ana Paula de Araujo Lima; C .A 
Nº 110 - Ana Raquel Souza Mendes; C.A Nº 114 - Alênio 
Gonçalves da Costa; C .A Nº 108 - Haroldo de oliveira 
Coelho; C.A Nº 93 - Júlio Francisco Gonçalves Ruas; 
C.A Nº 71 - Breno Botelho Meira. Vigência: 120 dias a/c 
16/04/2020, Nível I grau A - C.H.: 30: C.A Nº 92 - Már-
cio Alkmim Santos, C.A Nº 118 - Albert de Jesus Souza, 
C .A Nº 104 - Grazielle Barbosa Albuquerque, C .A Nº 
60 - Shirley Santos Lima, C .A Nº 123 - Helio Sandro 
oliveira rocha; C .A Nº 124 - Thais Tamires Santos de 
oliveira Antunes C .A Nº 121 - Luciana Santos Moura; 
C .A Nº 107 - Andrea Cardoso Santos Mendes C .A Nº 
91 - Flavia Mendes de Andrade Moreira, C.A Nº 126 - 
Maria Luiza ramos Fonseca, C .A Nº 86 - Marcos Tadeu 
da Silva Junior, C .A Nº 127 - Fabricio ribeiro Neves .
Prestação de Serviço de ANALiSTA uNivErSiTário 
DA SAÚDE no Hospital universitário Clemente de Faria 
– HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natu-
reza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência: 120 
dias a/c 16/04/2020, Nível I grau A - C.H.: 24: C.A Nº 
122 - Fernanda Gabrielle Simões Torres .

10 cm -15 1345814 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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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 1500.01.0018532/2020-11

 TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº 9245781/2020
DE COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE E A SISNAC
PRODUTO PARA SAÚDE
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
SISNAC PRODUTO PARA SAÚDE LTDA. , endereço de correio eletrônico:
betania.lisboa@sisnacmed.com.br; inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ, sob o número 10.444.624/0001-51, com sede na Rua José Ramon Urtiza, nº 206, setor
A, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05.717-270, neste ato representada por seu procurador,
Sr. Ivani do Nascimento Campagnari, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.490.905-3,
expedida pela SSP/SP,  inscrito no CPF nº 528.415.708-78, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente da Dispensa de licitação nº
1501561-022/2020, 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 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 MONITORES
MULTIPARAMÉTRICOS COM CAPNOGRAFIA, com instalação, 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, 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:

 
MARCA/MODELO

 
 

UNIDADE DE
AQUISIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

CÓDIGO
SIAD QUANTITATIVO VALOR TOTAL

Monitor Multiparamétrico Comen C80 (ECG / RESP / TEMP –2 canais +
SPO2)+ PNI + 2 Canais de PI + ETCO2) UNIDADE R$ 21.500,00 1734423 110 R$ 2.365.000,00

Monitor Multiparamétrico Comen Star 8000F(ECG / RESP / TEMP –2
canais + SPO2)+ PNI + 2 Canais de PI + ETCO2). UNIDADE R$ 18.000,00 1734423 50 R$ 900.000,00

VALOR TOTAL: R$ 3.265.000,00

 

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
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3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 3.265.000,00 (três milhões
duzentos e sessenta e cinco mil 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 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:

4291.10.305.026.1008.0001.44.90.52.09.0.10.1

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 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 – PAGAMENTO
6.1. O pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor total do pedido de
compras 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 9.2
do Termo de Referência, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e
aprovados pela CONTRATANTE, em função da urgência e da excepcionalidade que as
aquisições de equipamentos para leitos de UTI requerem para enfrentamento da pandemia
mundial de COVID-19, Coronavírus.

6.2. O pagamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes de compras 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 de
cada uma das entregas realizadas, com base nos documentos fiscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE, em função da urgência e da
excepcionalidade que as aquisições de equipamentos para leitos de UTI requerem para
enfrentamento da pandemia mundial de COVID-19, Coronavírus.

 

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
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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
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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
 
 

IVANI DO NASCIMENTO CAMPAGNARI
Representante Legal

SISNAC PRODUTO PARA SAÚDE LTDA.

Documento assinado eletronicamente por Marcílio Dias Magalhães, Subsecretário(a),
em 15/04/2020, às 09:31, 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 IVANI DO NASCIMENTO CAMPAGNARI,
Usuário Externo, em 15/04/2020, às 15:58, 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
13253458 e o código CRC 02DB00E5.

Referência: Processo nº 1500.01.0018532/2020-11 SEI nº 13253458
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