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Processo nº 1320.01.0038920/2020-59

 

TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº 9245712/2020,
DE COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DE MINAS GERAIS E A
EMPRESA DCB
DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA
BRASILEIRA 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, 31630-900, na cidade de Belo Horizonte/Estado de
Minas Gerais, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.715.516/0001-88, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Subsecretário de Vigilância em Saúde, Dario
Brock Ramalho, portador da Carteira de Identidade RG nº 384.880.009, expedida pela
SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 011.712.446-06 -  Resolução de competência nº
6.794/2019 e a empresa DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA.,  endereço
de correio eletrônico: licitacao@dcb.com.br; inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica-CNPJ, sob o número 20.235.404/0001-71  com sede na Rua Niquelina, nº 213, Santa
Efigênia, Belo Horizonte Minas Gerais, neste ato representado pelo Sr. Bruno Augusto dos
Santos Baltazar, portador do passaporte, nº FT236327, expedido pela SR/DPF/MG, e inscrito
no CPF nº 090.009.126-60, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
Contrato, decorrente da Dispensa de licitação nº 1501561-16/2020, 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 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 presente termo de referência tem por objeto a aquisição emergencial de
máscaras N95 para atendimento de demanda da Secretaria de Estado da Saúde, visando
equipar e proteger profissionais envolvidos no atendimento e combate à pandemia do
COVID-19 no Estado de Minas Gerais que trabalham no âmbito do SUS, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta
comercial, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE DE
AQUISIÇÃO ESTOQUE CÓDIGO SIAD VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N
95; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL;
CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA
SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL;
FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO;
AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO;

UNIDADE 750.000
UNIDADES 125628 R$15,01 R$11.257.500,00

 

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.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 11.257.500,00 (onze
milhões duzentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais)
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária do
orçamento em vigor, aprovado pela Lei 23.579, de 15 de janeiro 2020:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
IAG: 0

4291.10.305.150.4439.0001  339030 10 0 10.1

4291.10.305.150.4439.0001  339030 10 0 37.1

4291.10.305.150.4439.0001  339030 10 0 92.1

 

Os 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 – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no termo de referência.
 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6.1. 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.

6.1.1. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.

 

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

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

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

11.2.4. “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;

11.2.5. “prática obstrutiva” significa:

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

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

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

11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, 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.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

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

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

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

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

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

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

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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo no art. 4º-I
da Lei nº 13.979/2020,  desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.

14.2. 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.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.
15.1. 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.
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa
de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal
8.666/93 de 21/06/1993.
 

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

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
 
 

BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS BALTAZAR
Representante legal

DCB Distribuidora Cirurgica Brasileira LTDA
 

Documento assinado eletronicamente por Dario Brock Ramalho, Subsecretário(a), em
03/04/2020, às 21:08, 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 BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS
BALTAZAR, Usuário Externo, em 03/04/2020, às 21:00, 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
13118588 e o código CRC A525C7C8.

Referência: Processo nº 1320.01.0038920/2020-59 SEI nº 13118588
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 36 – sábado, 04 de abril de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
AvISo DE LICITAÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2020. Tipo: 
Menor Preço . o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Central de 
Compras da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, realizará 
a licitação para CoMPrA CENTrAL - CoMBuSTÍvEIS, em atendi-
mento à demanda de diversos órgãos e entidades do Estado de Minas 
Gerais. A sessão do pregão iniciará no dia 17/04/2020, às 09h00min, 
no site www .compras .mg .gov .br . Mais informações: comprascentrais@
planejamento.mg.gov.br. BH/MG 03/04/2020

rafael Mayrink Ferreira
Central de Compras / SEPLAG.

3 cm -03 1342403 - 1

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
PROCESSO SEI Nº 1500.01.0016175/2020-18

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1501561-15/2020
Com base em toda documentação acostada ao Processo SEI 
nº1500.01.0016175/2020-18, bem como Processo de Compras nº 
1501561-15/2020, APROVO os procedimentos administrativos e, no 
uso tda competência delegada pelo Decreto n.º 43.817/2004 e pela 
resolução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI 12878410 AuTo-
rIZo e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas no artigo 4º da 
Lei Federal nº 13.979/2020, na hipótese de dispensa de licitação, e no 
Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico Refe-
rencial da AGE/MG n.º evento SEI nº12879109, cujo objeto é aquisi-
ção de MoNITorES MuLTIPArAMÉTrICoS CoM CAPNoGrA-
FIA 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, por meio da contratação da realizada junto a empresa 
ALFA MED SISTEMAS . o valor da contratação é correspondente a 
r$175 .680,00 que correrá por conta da seguinte dotação orçamentá-
ria: 4291 10 305 150 4439 0001 449052 101 . rodrigo Ferreira Matias, 
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão .

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo 
PROCESSO SEI Nº 1320.01.0038920/2020-59

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1501561-16/2020
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo 
SEI nº 1320.01.0038920/2020-59, referente ao Processo de Compras 
nº 1501561-16/2020, 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 nº 13068194 AuTo-
rIZo e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas na Lei Federal 
nº 13.979/2020 e no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do 
Parecer Jurídico Referencial da AGE/MG n.º evento SEI nº  a Lei Fede-
ral nº 13.979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos 
do Parecer Jurídico AGE Referencial n.º 16.198/2020 evento SEI nº 
13118370, cujo objeto é aquisição de máscaras N95 para atendimento 
de demanda da Secretaria de Estado da Saúde, visando equipar e pro-
teger profissionais envolvidos no atendimento e combate à pandemia 
do CovID-19 no Estado de Minas Gerais que trabalham no âmbito 
do SuS, por meio da contratação da realizada junto a empresa DCB 
DISTrIBuIDorA CIrÚrGICA BrASILEIrA LTDA . o valor da 
contratação é correspondente a r$11 .257 .500,00 que correrão por 
conta das seguintes dotações orçamentárias: 4291 10 305 150 4439 
0001 339030 10 0 10 .1; 4291 10 305 150 4439 0001 339030 10 0 - 
37 .14291 .10 .305 .150 .4439 0001 339030 10 0 92 1 . 

rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário do Centro 
de Serviços Compartilhados da SEPLAG . 

11 cm -03 1342817 - 1

CANCELAMENTo Do rEGISTro Do PrEÇo Do 
BENEFICIárIo DA ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS Nº I

PrEGÃo ELETrÔNICo PArA rEGISTro DE PrEÇoS – PLANE-
JAMENTO N.º 192/2019 - Ata de Registro de Preços nº 02/2020
 As partes: SEPLAG e a Empresa AMC Informática Ltda . resolvem, por 
comum acordo, celebrar o cancelamento bilateral da Ata de registro de 
preços de contratação de serviços de outsourcing de impressão, com 
assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, 
reposição de peças e insumos . o Cancelamento da Ata passa a vigorar a 
partir do dia 03 .04 .2020, e não  implica no cancelamento dos contratos 
assinados com demais órgãos e Entidades anteriormente a data deste 
instrumento, permanecendo  mantidas, as cláusulas e condições (direi-
tos e obrigações) estabelecidas em contrato . Assinam rodrigo Ferreira 
Matias, Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados-CSC da 
SEPLAG, Órgão Gerenciador da Ata de registro de Preços e Alcides 
Moreira Cardoso, AMC Informática Ltda .

4 cm -03 1342820 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
HoMoLoGAÇÃo

Homologo o Pregão Eletrônico 003/2020 – Processo nº 5141001 
004/2020, para a contratação de empresa especializada para o forneci-
mento de lanches, sete dias por semana, pelo período de 12 meses, con-
forme Ata de Pregão do dia 26 de março de 2020, e declaro vencedora 
do certame, para o lote único, a empresa MANIA DE FESTAS orGA-
NIZAÇÕES E EVENTOS – CNPJ: 29.235.624/0001-70, no valor de 
r$ 60 .015,59 (sessenta mil, quinze reais e cinquenta e nove centavos) .

Belo Horizonte 03 de abril de 2020 . 
Geraldo Gilson Maciel ribeiro – Diretor – 

Diretoria Administrativa e Financeira . 

rodrigo Antônio de Paiva – Diretor-Presidente – Presidência .
3 cm -03 1342570 - 1

iNStituto DE PrEviDÊNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

ExTrAToS DE TErMoS ADITIvoS
Extrato: 6º Termo Aditivo ao Contrato 9051513/16. Contratado: H. 
Medical Imp. e Com. Ltda . Objeto: Prorrogação. Vigência: 29/02/20 
a 28/02/21. Valor: R$ 934.500,00 . 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. Marcus Vinicius de Souza – Presidente e João Luiz Merca-
dante – Contratado .

Extrato: 4º Termo Aditivo ao Contrato 9187314/16. Contratado: Loca-
dor. Objeto: Prorrogação/Alteração. Vigência: 22/03/20 a 21/03/21. 
valor: r$ 46 .687,68  . Dot . orç .: 2011 10 122 011 4194 1 339036 0 
50 1. Base Legal: Art.: 57, I e § 2º c/c Art.65, I, b, da Lei Federal nº 
8.666/93. Marcus Vinicius de Souza – Presidente e Afonso H. Fernan-
des e Donatilde de F . Fernandes – Locadores .

3 cm -03 1342600 - 1

AvISo DE ABErTurA DE LICITAÇÃo
Pregão Eletrônico nº 2012015.095/2019. Objeto: Aquisição de medi-
camentos do tipo soluções parenterais de grandes volumes, paraas-
sistência à saúde de beneficiários do IPSEMG atendidos no Hospital 
Governador Israel Pinheiro/HGIP, mediante fornecimento parcelado, 
pelo período de 12 (doze) meses.Data da sessão pública: 23/04/2020, 
às 09h00m (nove horas), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico 
www .compras .mg .gov .br . o cadastramento de propostas inicia-se 
no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras do 
Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e hora 
marcadas para realização da sessão do pregão . o Edital poderá ser 
obtido nos sites www .compras .mg .gov .br ou www .ipsemg .mg .gov .br . 
Belo Horizonte, 03 de abril de 2020 . Marci Moratti Cardoso Anselmo 

– Gerente de Compras e Gestão de Contratos do IPSEMG .
3 cm -03 1342694 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAúDE
ExTrATo DE CoNTrATo

Contrato nº 9245710/2020 - Processo SEI nº 1500.01.0016175/2020-18 
- Processo de Compras nº 1501561-15/2020. Partes: SES e Alfa Med 
Sistemas Médicos Ltda . objeto: aquisição de monitores multiparamé-
tricos com capnografia, para atendimento crescente provocado pela 
pandemia do Coronavirus (CovID 19) no Estado de Minas Gerais . 
vigência: 6 meses . valor: r$ 175 .680,00 . Dotação orçamentária: 4291 
10 305 150 4439 0001 449052 10 1 . Assinam: Marcílio Dias Maga-
lhaes, pela SES e Lediane Alves Pinheiro, pela empresa .

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato nº 9245712 - Processo SEI nº 1320.01.0038920/2020-59, 
Processo de Compras nº 1501561-16/2020. Partes: SES e DCB Distri-
buidora Cirúrgica Brasileira Ltda . objeto: aquisição de máscaras N95, 
para atendimento crescente provocado pela pandemia do Coronavirus 
(CovID 19) no Estado de Minas Gerais . vigência: 6 meses . valor: 
r$11 .257 .500,00 . Dotação orçamentária: 4291 10 305 150 4439 0001 
339030 10 0 10 1 e outras . Assinam: Dario Brock ramalho, pela SES e 
Bruno Augusto dos Santos Baltazar, pela empresa .

4 cm -03 1342818 - 1

ExTrATo TErMo ADITIvo
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica entre 
a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG e a Com-
panhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Pro-
DEMGE N.º CV-031/2019. OBJETO: A prorrogação da vigência do ins-
trumento por 12 (doze) meses, a contar de 01 de abril de 2020 . o valor 
anual estimado deste convênio correspondente a r$ 100 .264,62 (cem 
mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), tendo 
como à conta de dotação orçamentária nº 4291 .10 .122 .705 .2500 .0001 
– 319096 – 10.1. Assinatura: 31/03/2020. Signatários: Secretário de 
Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva e o Diretor-
Presidente da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de 
Minas Gerais, rodrigo Antônio de Paiva .

3 cm -03 1342744 - 1

ExTrATo Do TErMo DE DESCENTrALIZAÇÃo 
DE CrÉDITo orÇAMENTárIo – TDCo .

Extrato do Termo de Descentralização de Crédito orçamentário Nº 
007/2020 – EMG/SES/SUS-MG/FES e a Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais . objeto: custeio das ações de prevenção e rea-
bilitação para atender pessoas atingidas pela hanseníase, que vivem ou 
convivem nos ex-hospitais colônias, nos termos previstos neste TDCo, 
e em conformidade com o Plano de Trabalho, que é parte integrante 
e inseparável do presente Termo . valor: r$ 307 .600,00 (trezentos e 
sete mil eseiscentos reais), correrão à conta da Dotação orçamentá-
ria: 4291.10.305.150.4436.0001.3390– 92.1 – Bloco de custeio/Vigi-
lância em Saúde, constantes do orçamento do FES/SES. Assinatura: 
03/04/2020. Vigência: o prazo de vigência deste TDCO é a partir da 
data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021 . Signatários: Car-
los Eduardo Amaral Pereira da Silva (Secretário de Estado de Saúde) e 
Fábio Baccheretti vitor (Presidente da Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais) .

4 cm -03 1342719 - 1

ExTrATo Do SEGuNDo TErMo ADITIvo 
Ao TErMo DE CoNTrATo

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 111/2018, 
celebrado em 14/08/2018, que entre si celebram o EMG/SES/SUS-MG 
e a Assistência Social de Rio Piracicaba/Hospital Julia Kubits-
chek do município de Rio Piracicaba/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 
24.233.322/0001-49. Objeto: A inclusão de recurso financeiro/incen-
tivo em razão da publicação da Portaria GM/MS n º 3.339, em 17 de 
dezembro de 2019, em proveito da Assistência Social de rio Piraci-
caba/Hospital Julia Kubitschek, do município de Rio Piracicaba/MG, 
conforme Informação 8/2020/Superintendência de Contratualização 
e Programação, e o disposto no Anexo integrante do referido Termo 
Aditivo. O Contrato terá a inclusão do valor global financeiro qualita-
tivo de r$ 7 .016,00 (sete mil dezesseis reais), parcela única, referente 
ao recurso financeiro destinado à Assistência Social de Rio Piracicaba/
Hospital Julia Kubitschek no município de rio Piracicaba, conside-
rando a publicação da Portaria GM/MS n° 3.339/2019, que estabe-
lece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato-
rial e Hospitalar (MAC) a ser disponibilizado aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios . o percentual de alteração qualitativa corres-
ponde a 0,45% (zero vírgula quarenta e cinco por cento) do valor con-
tratual inicial . o valor mensal do Contrato permanece no valor de r$ 
25 .815,13 (vinte e cinco mil oitocentos e quinze reais e treze centavos) . 
Dotação orçamentária nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 
– Recurso do SUS Assinatura: 01/04/2020. Assinam: Pela Secretaria 
de Estado de Saúde/SUS-MG, o Sr. Nicodemus de Arimathea e Silva 
Junior, pela Assistência Social de Rio Piracicaba/Hospital Julia Kubits-
chek do município de Rio Piracicaba/MG, o Sr. Edwaldo Viana de Frei-
tas e o Sr . roberto de Andrade e Silva e pela Secretaria Municipal de 
Saúde de rio Piracicaba e Gestor do SuS Municipal, a Sra . Josélia 
Cristina Domingues .

7 cm -03 1342759 - 1

ExTrATo Do SEGuNDo TErMo ADITIvo 
Ao TErMo DE CoNTrATo

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 022/2019, 
celebrado em 28/03/2019, que entre si celebram o EMG/SES/SUS-MG 
e a Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia/FAEPU 
- Unidade Capinópolis do município de Capinópolis/MG, inscrita no 
CNPJ sob o nº 25.763.673/0009-81. 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 Fundação de Assis-
tência Estudo e Pesquisa de Uberlândia/FAEPU - Unidade Capinópo-
lis do município de Capinópolis/MG, conforme Informação 8/2020/
Superintendência de Contratualização e Programação, e o disposto no 
Anexo integrante do referido Termo Aditivo . valor Estimado Mensal: 
o valor mensal do Contrato permanece no valor de r$ 23 .568,69 (vinte 
e três mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centa-
vos) . valor Estimado Global: Contrato terá a inclusão do valor global 
financeiro qualitativo de R$ 7.552,00 (sete mil quinhentos e cinquenta 

e dois reais), parcela única, referente ao recurso financeiro destinado à 
Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia/FAEPU - Unidade Capi-
nópolis no município de Capinópolis/MG, considerando a publicação 
da Portaria GM/MS n° 3.339/2019, que estabelece recurso do Bloco de 
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção 
de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) a ser 
disponibilizado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios . o 
percentual de alteração qualitativa corresponde a 0,53% (zero vírgula 
cinquenta e três por cento) do valor contratual inicial . Dotação orça-
mentária nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 – recurso do 
SUS. Assinatura: 01/04/2020. Assinam: Pela Secretaria de Estado de 
Saúde/SUS-MG, o Sr. Nicodemus de Arimathea e Silva Junior, pela 
Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia/FAEPU - Unidade Capi-
nópolis no município de Capinópolis/MG, o Sr. Valder Steffen Junior e 
o Sr . Carlos otávio Boaventura Portilho e pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Capinópolis e Gestor do SuS Municipal, a Sra . Sandra Apa-
recida Barbosa Fernandes .

8 cm -03 1342760 - 1

RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO SES-MG Nº 08/2020
Em conformidade com o Chamamento Público nº 08/2020 publicado no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE-MG) em 28/02/2020 
e suas retificações, divulga-se o resultado final referente à habilitação, 
inabilitação e interposição de recursos das entidades interessadas em 
formalizar contrato com a SES/MG para prestação de serviços de saúde 
aos usuários do SuS . ressalta-se que os prazos para recursos quanto às 
decisões em cada etapa foram observados, em obediência ao disposto 
no art. 3º c/c art. 109 da Lei 8666/93.
os procedimentos pertinentes ao referido Chamamentos Públicos, 
encontram-se disponíveispara consulta na Superintendência/Gerência 
regional de Saúde .

relação das Entidades aptasà realização davisita técnica
N° NoME DA ENTIDADE CNPJ

1 CurA D’ArS ANáLISES CLÍNICAS-
LTDA 04.242.488/0001-24

2
3

relação das Entidades inabilitadas
N° NoME DA ENTIDADE CNPJ
1

relação das Entidades Habilitadas Após realização de visita Técnica
N° NoME DA ENTIDADE CNPJ
1

relação das Entidades inabilitadas Após realização de visita Técnica
N° NoME DA ENTIDADE CNPJ
1

resultado de recurso (:Não houve solicitação de recurso
Distribuição de valores: Não houve distribuição do recurso de 
R$3.482,16,ficando apenas uma unidade contemplada.

Teófilo Otoni, 02 de Abril de 2020 Superintendente 
Regional de Saúde de Teófilo Otoni

9 cm -03 1342326 - 1

NoTIFICAÇÃo DA GErÊNCIA CoLEGIADA DA 
SuPErINTENDÊNCIA DE vIGILÂNCIA SANITárIA

DVMC.SVS. N. 12/2020 -2260.01.0002361/2020-72
o Superintendente de vigilância Sanitária - Presidente da Gerência 
Colegiada da Superintendência de vigilância Sanitária, no uso de suas 
atribuições e de acordo com o inciso l do Artigo 3º da resolução n . 
2999 de 16/11/2011 e art. 102 da Lei Estadual 13.317 de 24 de setem-
bro de 1999, referenda a Interdição Cautelar DVMC/SVS N. 9/20 – 
2260.01.0002361/2020-72, referente ao lote DEL 947/19 do produto 
DESINFETANTE DE uSo GErAL - LAvANDA, marca SANTA 
CLARA, fab. 20/05/2019, val. 2 Anos, fabricado por SUPER GLOBO 
QUÍMICA LTDA, CNPJ: 07.334.368/0001-35, localizada na R. Jose 
Maria De Lacerda, 2055 - Cidade Industrial - Contagem - Minas Gerais 
- Brasil - CEP: 32210120, por representar risco de agravo à saúde da 
população, constatado em LAUDO  2886.1P.0/2019/IOM/FUNED, 
emitido pelo Instituto octávio Magalhães da Fundação Ezequiel Dias 
(LACEN/MG) INSATISFATÓRIO quanto ao ensaio atividade bacteri-
cida para staphylococcus aureus e análise de rotulagem primária .
Publique-se e notifique-se.

Belo Horizonte, 25 de março de 2020 .
Presidente da Gerência Colegiada da Superintendência 

de vigilância Sanitária de Minas Gerais
5 cm -03 1342559 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS
EDITAL PRE Nº 01/2020

Edital de seleção pública para contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso Ix do artigo 37 da Constituição da república para a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – FuNDAÇÃo 
HEMoMINAS .
A Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – FUNDAÇÃO HEMOMINAS, no uso das atribuições estabelecida no Parágrafo Único do art. 7º, do Decreto n° 45.822, de 19 de dezembro de 2011, bem como nos termos da Lei estadual n° 869/1952, Lei estadual nº 
15.462/2005, Lei estadual n° 20.336/2012, Lei estadual nº 18.185/2009, Decreto nº 45.155/2009, e suas respectivas alterações, torna pública abertura de edital para fins de realização de Processo Seletivo Público Simplificado destinado à contratação por tempo determinado visando atender à necessidade 
de excepcional interesse público, no âmbito da Fundação Hemominas, de acordo com as normas deste Edital .
1 DISPoSIÇÕES PrELIMINArES
1.1 O Processo Seletivo Público Simplificado será regido por este Edital, seus Anexos, e por posteriores comunicados visando regulamentar o recrutamento, a seleção, a contratação e a dispensa de profissionais, a serem alocados nas unidades da Fundação Hemominas, mediante contratação por tempo 
determinado visando atender à necessidade de excepcional interesse público .
1.2 Entende-se por contratação por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público as hipóteses consignadas na Lei estadual nº 18.185/09 e no Decreto nº 45.155/2009.
1.2.1 As contratações a que se refere este Edital, se formalizadas, terão duração até 31/12/2020. E, em decorrência do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933- 9/000, que declarou a Inconstitucionalidade do inc. V, do art. 2º da Lei 18.185/2009 e modulou os efeitos da 
decisão por 03 (três) anos a contar da data da publicação do Acórdão, caso haja prorrogação esta ficará limitada à data final em 01/02/2021.
1.3 O contrato firmado será rescindido quando da ocorrência de causas previstas em legislação.
1.4 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado – Edital 01/2020 será de 12 (doze) meses contados da data de publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, com previsão de prorrogação por igual período.
1.5 O presente edital será para contratações de vagas em aberto autorizadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG por meio do Ofício COFIN N. º 0666/2019 e reposições de acordo com a Lei nº 18.185/2009, e demais normativos internos, durante o prazo de validade deste 
Processo Seletivo, observada ainda as informações constantes do item 7 .3 e anexo v .
1.6 Não poderão participar desse Processo Seletivo Público Simplificado o cônjuge, companheiro, ou pessoa com até 3º (terceiro) grau, inclusive, de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, de servidor em exercício de cargo em comissão, seja de direção, chefia ou assessoramento na 
Hemominas .
1.7 Não poderão ser contratados por meio do Processo Seletivo Público Simplificado servidores da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. Excetuam-se os servidores enqua-
drados nas hipóteses previstas no inciso xvI do art . 37 da Constituição da república, desde que comprovada à compatibilidade de horários .
1.8 É vedada a contratação de profissional que tenha sido contratado por órgão ou entidade do Sistema Estadual de Saúde, antes de decorridos 6 (seis) meses do encerramento de seu contrato anterior, conforme § 1º, inciso III, do artigo 10, da Lei 18.185/2009, com a redação alterada pela Lei nº 22.257/2016. 
Para nova contratação que dispense o interstício mencionado, deverão ser observadas as seguintes condições:
1.8.1 O profissional contratado na hipótese do inciso IV, do art. 2º, da Lei 18.185/2009, com a redação alterada pela Lei nº 22.257/2016, poderá ser novamente contratado para suprimento de licenças ou afastamentos, dispensado o interstício de 6 (seis) meses, respeitado o prazo limite previsto no inciso 
III, do art . 4º da referida Lei, desde que realizado novo processo seletivo .
1.9 As vagas para o Processo Seletivo Público Simplificado serão ofertadas, de forma segmentada, para as categorias profissionais e Unidades em que não há candidatos aprovados no Concurso Público vigente, ou para as categorias profissionais cujos servidores efetivos se encontrem em licenças ou 
afastamentos, devendo ser observada autorização pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG / Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN.
1 .9 .1 o quantitativo de vagas ofertadas no Hemocurriculo será por município e poderá, ao longo do processo seletivo, sofrer alterações em detrimento de atendimentos a demanda via nomeação de candidato aprovado em concurso público ou movimentação interna de servidor efetivo .
1.9.2 As contratações para atender carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores ocupantes de cargo efetivo terão a duração do contrato administrativo limitada ao período da licença ou do afastamento, respeitadas as condições da Lei 18.185/2009, com a redação alterada 
pela Lei nº 22.257/2016, e Decreto 45.155.2009.
1.10 Após finalizado o processo de classificação, a Hemominas poderá realocar, dentro de uma mesma Unidade, a vaga selecionada conforme necessidade.
1.11 O período de inscrição para as vagas e respectivas categorias profissionais será divulgado no sítio eletrônico www.hemominas.mg.gov.br, link Hemocurriculo. Dessa forma, o candidato deverá observar no Hemocurriculo, nos links “Publicações” e “Oferta de Vagas”, o período de inscrição para a 
vaga a qual deseja concorrer .
2 Do CADASTro E DAS INSCrIÇÕES
2 .1 o cadastro do candidato será efetivado por meio do preenchimento de seus dados curriculares no Hemocurriculo, o qual gerará um número correspondente, que será enviado para o e-mail cadastrado pelo candidato no referido sistema .
2 .2 Para o preenchimento dos dados curriculares acima descritos, o candidato deverá criar uma conta no Hemocurriculo .
2.3 O Hemocurriculo é uma ferramenta de captação de dados pessoais e profissionais instituída no âmbito da Fundação Hemominas para formação de banco de potencial.
2.4 Ao preencher os seus dados no Hemocurriculo, o candidato deve estar ciente que comprovará, em momento oportuno, a formação profissional, capacitações, experiências profissionais e demais documentos constantes na inscrição, conforme Anexo III. Dessa forma, orientamos que o candidato pro-
videncie com antecedência toda documentação necessária para comprovação dos dados, bem como as declarações de comprovação de experiência profissional.
2.5 As inscrições serão efetivadas a partir da vinculação do cadastro com a vaga ofertada. O candidato deverá preencher todas as abas do sistema Hemocurriculo (dados pessoais, escolaridade, experiência profissional e capacitação) e somente após, vincular à vaga ofertada devendo o candidato monitorar, 
a partir de seu cadastro, a oferta da vaga para as categorias profissionais constantes no Anexo I para a qual queira concorrer, e que obedeçam aos pré-requisitos exigidos neste Edital.
2.6 O candidato é responsável pelo preenchimento de todas as abas do sistema Hemocurriculo (dados pessoais, escolaridade, experiência profissional e capacitação) conforme descrito no anexo III. Caso a informação seja lançada em aba diversa daquelas descritas no anexo III a pontuação respectiva não 
será computada na etapa de comprovação documental: 3ª etapa .
2 .7 o candidato poderá alterar os dados inseridos no Hemocurriculo, dentro do período de inscrição da vaga . Após o encerramento do período de inscrição, qualquer alteração gerará a desvinculação da vaga .
2.8As atribuições básicas das categorias profissionais estão descritas no Anexo II deste Edital.
2.9 O sistema não permitirá qualquer inscrição para mais de uma vaga. Os interessados só poderão se inscrever para apenas uma categoria profissional descrita no Anexo I, sendo facultada ao candidato a oportunidade de reopção, desde que precedida do cancelamento da inscrição vigente, via Hemo-
curriculo, dentro do prazo de inscrição .
2.10 As inscrições serão aceitas exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico da Hemominas – www.hemominas.mg.gov.br, no link Hemocurriculo, não sendo aceitas inscrições por meio de entrega de currículo na Fundação Hemominas, via fax, e-mail ou outra via que não seja a especificada 
neste Edital .

 
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 3202004040042400136.
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