
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 1500.01.0019011/2020-76

 TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº
9245764/2020, DE
COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO
DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
PLANEJAMENTO E
GESTÃO E A EMPRESA
DCB DISTRIBUIDORA
CIRÚRGICA BRASILEIRA
LTDA., NA FORMA
ABAIXO:

                                                                                     

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO, com sede em Belo Horizonte/MG, na Cidade Administrativa do
Estado de Minas Gerais-CAMG, Edifício Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Bairro
Serra Verde, CEP:  31.630-901, CNPJ nº. 05.461.142/0001-70, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada legalmente por seu Secretário de Estado, Sr. OTTO
ALEXANDRE LEVY REIS, Carteira de Identidade n.º 3.440.127, CPF n.° 87090309720 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 1501561-20/2020, 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 objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição aquisição emergencial
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de Equipamentos para Proteção Individual, visando equipar e proteger os profissionais
envolvidos no atendimento e combate à pandemia do COVID-19 nos municípios do Estado
de Minas Gerais, em estratégia de centralização de aquisição do Governo do Estado,
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
TIPO TAMANHO

UNIDADE DE

AQUISIÇÃO
ESTOQUE

CÓDIGO

SIAD

VALOR

UNITÁRIO

SEM ICMS

VALOR

TOTAL

SEM ICMS

Luva de

Procedimento
Látex Pequena 

caixa 100

unidades
10.000 1672584 R$31,75

R$

317.500,00

Luva de

Procedimento
Látex  Média 

 caixa 100

unidades 
10.000 1672592 R$31,75

R$

317.500,00

Luva de

Procedimento
Látex  Grande

 caixa 100

unidades 
10.000 1672606 R$31,75

R$

317.500,00

Máscara

Descartável

Tripla

03

camadas
- Unidade 635.000 125245 R$ 3,8245

R$

2.428.557,50

Máscara

Descartável

N95

- - Unidade 50.000 125628 R$ 15,01
R$

750.500,00

Avental
40

gramas
- Unidade 50.000 765007 R$ 15,87

R$

793.500,00

Touca - - Unidade 1.000.000 238392 R$ 0,2245
R$

224.500,00

TOTAL
R$

5.149.557,50

 

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.4º -H da Lei 13.979/2020.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 5.149.557,50 (cinco
milhões, cento e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e
cinquenta centavos)
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:

1501.04.122.075.4170.0001. 3390.3010.0.95-1 
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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 – 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;
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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
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.
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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.
 

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.

 

OTTO ALEXANDRE LEVY REIS
Secretário de Estado

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 
 
 

BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS BALTAZAR
Representante legal

DCB Distribuidora Cirurgica Brasileira Ltda.
 
 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS
BALTAZAR, Usuário Externo, em 10/04/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Otto Alexandre Levy Reis, Secretário(a) de
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Estado, em 10/04/2020, às 13:13, 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
13317155 e o código CRC AF4114CB.

Referência: Processo nº 1500.01.0019011/2020-76 SEI nº 13317155
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 2 – sexta-feira, 10 de abril de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
Art . 2º – Para atender ao disposto no art . 1º serão utilizados recursos provenientes da 

anulação da dotação orçamentária indicada no Anexo .
Art . 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 10 de abril de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Inde-

pendência do Brasil .
roMEu ZEMA NEto

ANExo
(a que se referem os arts . 1º e 2º do Decreto NE nº 171, de 10 de abril de 2020)
(registrado no Siafi/MG Sob o número 036)

ABErturA DE crÉDito ESPEciAL NA SEGuiNtE DotAÇÃo orÇAMEN-
táriA A QuE SE rEFErE o Art . 1º DEStE DEcrEto:

PoLiciA MiLitAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS
     r$
1251 .10302026-1 .078-0001-4490-0-10 .1  780 .098,10
totAL Do crÉDito ESPEciAL   780 .098,10

ANuLAÇÃo DA SEGuiNtE DotAÇÃo orcAMENtáriA A QuE SE rEFErE 
o Art . 2º DEStE DEcrEto:

PoLiciA MiLitAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS
     r$
1251 .10302026-1 .078-0001-3390-0-10 .1  780 .098,10
totAL DA ANuLAÇÃo    780 .098,10

10 1344398 - 1

comitê Extraordinário coviD-19
Presidente: carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

DELiBErAÇÃo Do coMitÊ ExtrAorDiNário 
coviD-19 Nº 29, DE 10 DE ABriL DE 2020 .

Autoriza as entidades estaduais de ensino superior a 
aderir a Ação Estratégica “o Brasil conta comigo 
– Profissionais da Saúde”, voltada aos alunos do 
curso da área de saúde, enquanto durar o estado 
de cALAMiDADE PÚBLicA em decorrência da 
pandemia coronavírus – coviD-19, em todo o ter-
ritório do Estado .

o SEcrEtário DE EStADo DE SAÚDE, na qualidade de PrESiDENtE Do 
coMitÊ ExtrAorDiNário coviD-19, no uso de atribuição que lhe conferem os §§ 6º e 7º 
do art . 2º do Decreto nº 47 .886, de 15 de março de 2020, tendo em vista o disposto na Lei Federal 
nº 13 .979, de 6 de fevereiro de 2020, na Portaria do Ministério da Saúde nº 492, de 23 de março 
de 2020, no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, no Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 
2020, e na resolução da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020,

DELiBErA :

Art. 1º – As entidades estaduais de ensino superior ficam autorizadas a aderir à Ação 
Estratégica “O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde”, direcionada a alunos do curso 
da área de saúde, de que trata a Portaria nº 492 do Ministério da Saúde, de 23 de março de 2020, 
enquanto durar o estado de cALAMiDADE PÚBLicA em todo o território do Estado .

Art . 2 º – A Secretaria de Estado de Educação e as entidades estaduais de ensino supe-
rior adotarão as medidas necessárias para a implementação desta deliberação .

Art . 3º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 10 de abril de 2020 .
cArLoS EDuArDo AMArAL PErEirA DA SiLvA
Secretário de Estado de Saúde, ad referendum do comitê Extraordinário coviD-19 .

DELiBErAÇÃo Do coMitÊ ExtrAorDiNário 
coviD-19 Nº 30, DE 10 DE ABriL DE 2020 .

Altera o art . 8º da Deliberação do comitê Extraor-
dinário coviD-19 nº 17, de 22 de março de 2020, 
que dispõe sobre medidas emergenciais de restri-
ção e acessibilidade a determinados serviços e bens 
públicos e privados cotidianos, enquanto durar o 
estado de cALAMiDADE PÚBLicA em decor-
rência da pandemia coronavírus – coviD-19, em 
todo o território do Estado .

o SEcrEtário DE EStADo DE SAÚDE, na qualidade de PrESiDENtE Do 
coMitÊ ExtrAorDiNário coviD-19, no uso de atribuição que lhe conferem os §§ 6º e 7º 
do art . 2º do Decreto nº 47 .886, de 15 de março de 2020, tendo em vista o disposto na Lei Federal 
nº 13 .979, de 6 de fevereiro de 2020, no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, no Decreto 
nº 47 .891, de 20 de março de 2020, e na resolução da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de 
março de 2020,

DELiBErA :

Art . 1º – o art . 8º da Deliberação do comitê Extraordinário coviD-19 nº 17, de 22 de 
março de 2020, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso xviii:

“Art . 8º – ( . . .)
XVIII – locação de veículos de qualquer natureza.”.
Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 10 de abril de 2020 .
cArLoS EDuArDo AMArAL PErEirA DA SiLvA
Secretário de Estado de Saúde, ad referendum do comitê Extraordinário coviD-19

Editais e Avisos
 ExtrAto DE AtA DE rEGiStro DE PrEÇoS

Ata de Registro de Preços 67/2020 - Planejamento e Pregão 
Eletrônico nº 284/2019. Objeto: Compra Central – Material 
de informática . Partes: SEPLAG e as Empresas:

67/2020 - I - 3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda
Lote valor (r$) Lote valor (r$) Lote valor (r$)
78 728,00 79 531,05 - -

67/2020 - II - Adélio José do Nascimento
80 5,50 - - - -

67/2020 - III -Nikita Sara Lima da Silva Lino
38 42,63 81 5,50 - -

67/2020 - IV - Maqnete Comércio e Serviços Eireli-EPP
1 31,00 2 23,20 10 152,80
11 188,00 12 389,00 13 77,99
18 29,99 21 9,89 25 12,66
43 283,87 46 188,22 59 86,52
66 731,50 97 19,89 108 35,39

67/2020 - V - Multirede Distribuidora Ltda
19 16,73 24 429,73 32 240,00
67/2020 – VI – Rafteco Comércio de Material de Informática Ltda
45 930,46 - - - -

 vigência: 12 meses, a partir da publicação . Assinam: rodrigo 
Ferreira Matias, pela SEPLAG; renato Nova da costa Men-
des, Adélio José do Nascimento, Nikita Sara Lima da Silva 
Lino, Mário Aparecido Silva, cesar renato Pimenta caldeira 
e Webster de Lima pelas empresas .

7 cm -09 1344331 - 1

ExtrAto DE coNtrAto
Contrato nº 9245764/2020 - Processo SEI nº 
1500.01.0019011/2020-76, Processo de Compras nº 
1501561-20/2020. Partes: SEPLAG e DCB Distribuidora 
cirúrgica Brasileira Ltda . objeto: Aquisição emergencial 
de Equipamentos para Proteção individual, visando equi-
par e proteger os profissionais envolvidos no atendimento 
e combate à pandemia do coviD-19 nos municípios do 
Estado de Minas Gerais, em estratégia de centralização de 
aquisição do Governo do Estado . vigência: 6 meses . valor: 
r$5 .149 .557,50 . Dotação orçamentária: 1501 04 122 075 
4170 0001 . 3390 3010 0 95 1 . Assinam: otto Alexandre Levy 
reis, e Bruno Augusto dos Santos Baltazar, pela empresa .

3 cm -10 1344402 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
ExtrAto DE coNtrAto

Contrato nº 9245760/2020 - Processo SEI 
nº1500.01.0018434/2020-38, Processo de Compras nº 
1501561-19/2020. Partes: SES e a INSTRAMED INDÚS-
triA MÉDico HoSPitALAr LtDA . .objeto: aquisição de 
cArDiovErSor coM MArcAPASSo, garantia do pro-
duto, para atendimento de demanda da Secretaria de Estado 
da Saúde, visando equipar as unidades hospitalares envol-
vidas no atendimento e combate à pandemia do coviD-19 
no Estado de Minas Gerais no âmbito do SuS . vigência: 6 
meses . valor: r$1 .416 .600,00 . Dotação orçamentária: 4291 
10 305 026 1008 0001 449052 09 0 10 1 . Assinam: Marcí-
lio Dias Magalhães, pela SES e Glaucio coelho de oliveira, 
pela Empresa .

3 cm -10 1344401 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEjAmENto E GEStão

rAtiFicAÇÃo Do Ato DE DiSPENSA DE LicitAÇÃo
Processo SEI nº 1500.01.0018434/2020-38
Processo de Compras nº 1501561-19/2020

 com base em toda documentação acostada ao Processo SEi 
nº1500.01.0018434/2020-38, bem como Processo de Com-
pras nº 1501561-19/2020, APROVO os procedimentos admi-
nistrativos e, no uso da competência delegada pelo Decreto 
n.º 43.817/2004 e pela Resolução SEPLAG n º 56 de 2019, 
evento SEi 13212177 AutoriZo e rAtiFico, com fulcro 
nas disposições contidas na 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 Referencial da 
AGE/MG n.º evento SEI nº 13214033, cujo objeto é aqui-
sição de cArDiovErSor coM MArcAPASSo para 
atendimento de demanda da Secretaria de Estado da Saúde, 
visando equipar as unidades hospitalares envolvidas no aten-
dimento 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 iNStrAMED iNDÚStriA 
MÉDico HoSPitALAr LtDA . o valor da contratação é 
correspondente a r$1 .416 .600,00 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 .
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rAtiFicAÇÃo Do Ato DE DiSPENSA DE LicitAÇÃo
Processo SEI nº 1500.01.0019011/2020-76
Processo de Compras nº 1501561-20/2020

com base em toda documentação acostada ao Processo SEi 
nº1500.01.0019011/2020-76, bem como Processo de Com-
pras nº 1501561-20/2020, APROVO os procedimentos admi-
nistrativos e, no uso da competência delegada pelo Decreto 
n.º 43.817/2004 e pela Resolução SEPLAG n º 56 de 2019, 
evento SEi n°13290093 AutoriZo e rAtiFico, com 
fulcro nas disposições contidas no artigo 4º da Lei Fede-
ral nº 13.979/2020, na hipótese de dispensa de licitação, e 
no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do Pare-
cer Jurídico Referencial da AGE/MG n.º evento SEI nº 
13290169, cujo objeto é aquisição emergencial de Equipa-
mentos para Proteção individual, visando equipar e prote-
ger os profissionais envolvidos no atendimento e combate 
à pandemia do coviD-19 nos municípios do Estado de 
Minas Gerais, em estratégia de centralização de aquisição 
do Governo do Estado, por meio da contratação da reali-
zada junto a empresa DcB DiStriBuiDorA cirÚrGicA 
BrASiLEirA LtDA . o valor da contratação é correspon-
dente a r$ 5 .149 .557,50, que correrá por conta da seguinte 
dotação orçamentária:1501 04 122 075 4170 0001 33 90 30 
10 0 95 1 .

otto Alexandre Levy reis, Secretário 
de Estado da SEPLAG . 
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DELiBErAÇÃo Do coMitÊ ExtrAorDiNário 
coviD-19 Nº 31, DE 10 DE ABriL DE 2020 .

Altera a Deliberação do comitê Extraordinário 
coviD-19 nº 11, de 20 de março de 2020, que dis-
põe sobre a proibição do transporte interestadual 
coletivo de passageiros no território do Estado .

o SEcrEtário DE EStADo DE SAÚDE, na qualidade de PrESiDENtE Do 
coMitÊ ExtrAorDiNário coviD-19, no uso de atribuição que lhe conferem os §§ 6º e 7º 
do art . 2º do Decreto nº 47 .886, de 15 de março de 2020, tendo em vista o disposto na Lei Federal 
nº 13 .979, de 6 de fevereiro de 2020, no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, no Decreto 
nº 47 .891, de 20 de março de 2020, e na resolução da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de 
março de 2020,

DELiBErA :

Art . 1º – Ficam acrescentados ao art . 1º da Deliberação do comitê Extraordinário 
coviD-19 nº 11, de 20 de março de 2020, os seguintes §§ 1º e 2º:

“Art . 1º – ( . . .)
§ 1º – Não se aplica a restrição de que trata o caput às hipóteses de transporte de traba-

lhadores para as atividades agrossilvipastoris e agroindustriais .
§ 2º – observado o disposto no art . 4º da Deliberação do comitê Extraordinário 

coviD-19 nº 17, de 22 de março de 2020, o transporte coletivo interestadual de trabalhadores de 
que trata o § 1º deverá cumprir as seguintes determinações, restrições e práticas sanitárias:

i – limitação da lotação do serviço de transporte coletivo interestadual de passageiros à 
capacidade de passageiros sentados;

ii – realização de limpeza minuciosa diária dos veículos e, a cada turno, das superfícies 
e pontos de contato com as mãos dos usuários, com utilização de produtos de assepsia que impeçam 
a propagação do vírus;

iii – higienização do sistema de ar-condicionado;
iv – manutenção, quando possível, de janelas destravadas e abertas de modo a possibi-

litar a plena circulação de ar;
V – fixação, em local visível aos passageiros, de informações sobre higienização e cuida-

dos para prevenção, enfrentamento e contingenciamento da pandemia Coronavírus COVID-19.”.
Art . 2º – Fica acrescentado à Deliberação do comitê Extraordinário coviD-19 nº 11, 

de 20 de março de 2020, o seguinte art . 2º-A:
“Art . 2º-A – A Secretaria de Estado de infraestrutura e Mobilidade estabelecerá normas 

regulamentares para dar cumprimento às medidas de que trata esta deliberação.”.
Art . 3º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 10 de abril de 2020 .
cArLoS EDuArDo AMArAL PErEirA DA SiLvA
Secretário de Estado de Saúde, ad referendum do comitê Extraordinário coviD-19
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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 320200410123242012.
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