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Processo nº 1500.01.0014717/2020-02

 

TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº
9245644/2020 DE COMPRA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE MINAS GERAIS,
POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS E A EMPRESA
KSN PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA EIRELI, NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                     

O ESTADO DE MINAS GERAIS  por intermédio da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, com sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rod. Papa
João Paulo II, 4001 - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-900, na cidade de Belo
Horizonte/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.695.025.0001-97, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Chefe do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde,  Ten Cel. PM. George Luiz de Matos,  portador da Carteira de Identidade RG nº
5890624, expedida pela PC/MG e inscrito no CPF sob o nº 004.008.136-29, Resolução de
Competência nº 3316/1996 - Ato PMMG Nº 011/2019, e a empresa KSN PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA EIRELI,  endereço de correio eletrônico: vendas@ksn.com.br; inscrito(a) no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o número 68.176.544.0001-42, Rua Estados
Unidos, nº 1.300, CEP 13324-220, Jardim América, Salto, São Paulo, neste ato representado
pelo Sr. Wilson Aparecido de Souza , portador da Carteira de Identidade RG nº 5.923.930 ,
expedida pela SSP/SP, e CPF nº 438.531.888-34 , doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato, decorrente da Dispensa de licitação nº 1501561-09/2020, que
será regida pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória 926/2020, com
suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, a Lei 8.666/1993 e o Decreto 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 emergencial de
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materiais médico hospitalares para atendimento a demanda crescente provocada pela
pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Estado de Minas Gerais, 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 COM CARVAO
ATIVADO; 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;
COMPLEMENTAÇÃO DA
ESPECIFICAÇÃO: MASCARA COM OU
SEM VALVULA DE EXALAÇÃO.
CONFECCIONADA COM 2 CAMADAS
DE FIBRA SINTETICA, 1 CAMADA DE
FILTRO E 1 CAMADA DE CARVAO
ATIVADO. INODORA,
HIPOALERGENICA. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM DADOS DE
IDENTIFICACAO,
DATA DE FABRICACAO E DE
VALIDADE, NUMERO DO LOTE.
REGISTRO NA ANVISA E
CERTIFICADO DE APROVACAO DO
MTE.

UNIDADE 10.000
UNIDADES 1647385 R$9,98 R$

99.800,00

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
Este contrato tem vigência de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública,
nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 99.800,00 (noventa e nove
mil e oitocentos 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:

1251.10.302.037.2023.0001.33.90.30.10.49.2.0  
Os exercícios seguintes, correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da
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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.
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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.

 

Ten Cel. PM. George Luiz de Matos
Chefe do CSC/Saúde

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
 
 

Wilson Aparecido de Souza�
representante legal

KSN Proteção Respiratória Eireli

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 27/03/2020, às 20:17, 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 Wilson Aparecido de Souza, Usuário
Externo, em 27/03/2020, às 20:31, 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
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12746856 e o código CRC 3EC134DF.

Referência: Processo nº 1500.01.0014717/2020-02 SEI nº 12746856
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 28 de Março de 2020 – 51 
ProCESSo Nº 32 .466

rELATor: ÂNGELo FILoMENo PALHArES LEITE
PArECEr Nº 140/2020

AProvADo EM 19 .02 .2020
recredenciamento da entidade Colégio Nossa Senhora do Carmo, 
mantenedora do Colégio Nossa Senhora do Carmo, do municí-
pio de viçosa .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento da enti-
dade Colégio Nossa Senhora do Carmo, mantenedora do Colégio 
Nossa Senhora do Carmo, do município de viçosa, pelo prazo de 
5 (cinco) anos .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação .

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2020 .
a) Ângelo Filomeno Palhares Leite – relator

ProNuNCIAMENTo DA CÂMArA 
Do ENSINo FuNDAMENTAL

A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o Parecer da 
Câmara do Ensino Médio .

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2020 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

ProCESSo Nº 41 .089
rELATorA: MArIA DA GLÓrIA FErrEIrA GIuDICE

PArECEr Nº 142/2020
AProvADo EM 19 .02 .2020

reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) minis-
trado pela Escola Municipal Geraldo Conrado, no município de 
Presidente olegário .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, 
sou por que este Conselho se manifeste favoravelmente ao reco-
nhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) ministrado 
pela Escola Municipal Geraldo Conrado, no município de Presi-
dente olegário, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2020 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

ProCESSo Nº 41 .158
rELATorA: MArIA DA GLÓrIA FErrEIrA GIuDICE

PArECEr Nº 143/2020
AProvADo EM 19 .02 .2020

reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) minis-
trado pela Escola Municipal Núcleo Adão ventura, no município 
de Santo Antônio do Itambé .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, 
sou por que este Conselho se manifeste favoravelmente ao reco-
nhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) ministrado 
pela Escola Municipal Núcleo Adão ventura, no município de 
Santo Antônio do Itambé, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2020 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

ProCESSo Nº 41 .834
rELATorA: GIrLAINE FIGuEIrÓ oLIvEIrA

PArECEr Nº 149/2020
AProvADo EM 20 .02 .2020

Mudança da entidade mantenedora da Escola Educare e da Escola 
Educare unidade 02, de Araguari, e credenciamento da nova 
mantenedora .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, 
sou por que este Conselho tome conhecimento da mudança de 
entidade mantenedora da Escola Educare e da Escola Educare 
unidade 02, de Araguari, passando da Educare Polo de Educação 
à Distância Ltda – ME para a entidade Educare Araguari Cur-
sos Técnicos e Profissionalizantes EIRELI – ME, que fica creden-
ciada, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2020 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

ProCESSo Nº 34 .021
rELATorA: MArIA DA GLÓrIA FErrEIrA GIuDICE

PArECEr Nº 151/2020
AProvADo EM 20 .02 .2020

recredenciamento da entidade Colégio Maximu’s Ltda, mantene-
dora do Colégio Maximu’s, do município de Cristais .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, 
sou por que este Conselho responda afirmativamente ao recreden-
ciamento da entidade Colégio Maximu’s Ltda, mantenedora do 
Colégio Maximu’s, do município de Cristais, pelo prazo de 05 
(cinco) anos .

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2020 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

27 1340405 - 1

Fundação Helena Antipoff - FHA
Presidente: vicente Tarley Ferreira Alves

ATo 013 – AFASTAMENTo FÉrIAS-PrÊMIo: o Presidente 
da Fundação Helena Antipoff, autoriza o afastamento para gozo 
de férias-prêmio, nos termos da Resolução SEPLAG nº. 22, 
de 25/04/03 e art. 5º da Deliberação do Comitê Extraordinário 
CovID-19 nº 2/2020, aos seguintes servidores: vânia Maria de 
Oliveira, Masp. 1193393-4, 01 mês referente ao 2º quinquênio de 
exercício, pelo período de 19 .03 .2020 a 19 .04 .2020, restando 02 
meses para gozo oportuno; Maria Ângela de Lima Nascimento, 
Masp. 0795520-6, 01 mês referente ao 1º quinquênio de exercício, 
pelo período de 18.03.2020 a 18.04.2020, não lhe restando mês 
algum; Silvano Rosa da Silva, Masp. 1019139-3, 01 mês refe-
rente ao 5º quinquênio de exercício, pelo período de 19.03.2020 a 
19 .04 .2020, restando 02 meses para gozo oportuno; Moisés José 
Rodrigues, Masp. 1084834-9, 01 mês referente ao 2º quinquênio 
de exercício, pelo período de 26 .03 .2020 a 26 .04 .2020, não lhe 
restando mês algum; Maria Laurice de Morais, Masp. 1019164-1, 
01 mês referente ao 2º quinquênio de exercício, restando 01 mês 
para gozo oportuno; Terezinha de Lourdes da Cunha, Masp . 
1159586-5, 01 mês referente ao 1º quinquênio de exercício, não 
lhe restando mês algum; Helvécio Fagundes, Masp. 1159557-6, 
01 mês referente ao 2º quinquênio, pelo período de 23.03.2020 
a 23.04.2020, restando 01 mês para gozo oportuno; Ney de 
Andrade, Masp. 1019186-4, 01 mês referente ao 1º quinquênio, 
pelo período de 24.03.2020 a 24.04.2020, restando 01 mês para 
gozo oportuno; Maria Alice Lopes Braga, Masp . 1159570-9, 
01 mês referente ao 1º quinquênio, pelo período de 19.03.2020 
a 19.04.2020, não lhe restando mês algum; Otacílio Pontífice 
de Araújo, Masp. 1019192-2, 15 dias referentes ao 3º quinquê-
nio, pelo período de 19 .03 .2020 a 02 .04 .2020; Denise da Silva 
Nonato, Masp. 1159560-0, 01 mês referente ao 2º quinquênio de 
exercício, pelo período de 19 .03 .2020 a 19 .04 .2020, restando 01 
mês para gozo oportuno.

27 1340209 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA-GErAL

HoMoLoGAÇÃo
A Secretaria-Geral do Estado torna pública a homologação do Pre-
gão Eletrônico nº 003/2020, referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de coleta, monitoramento e 
análise de matérias jornalísticas pertinentes a atos, fatos, progra-
mas e ações do Governo do Estado de Minas Gerais veiculadas 
em emissoras de rádio e televisão estaduais e nacionais, em canais 
abertos e a cabo, conforme especificações do Edital e a adjudi-
cação feita pelo Pregoeiro . Lote Único: Adjudicatária: Myclipp 
Serviços e Informações Ltda, no valor total de R$ 47.250,00. Belo 
Horizonte . 27/03/2020 .

3 cm -27 1340013 - 1

ADvocAciA-GErAL Do EStADo
ExTrATo Do 1º TErMo ADITIvo 

Ao CoNTrATo N° 9212821 . 
Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a 
empresa ASSoCIAÇÃo ProFISSIoNALIZANTE Do MENor 
APrENDIZ DE BELo HorIZoNTE - ASSProM . objeto: Pror-
rogação de vigência do contrato com valor. Vigência: 12/04/2020 
a 11/04/2021 . valor Global: r$ 1 .732 .581,43 . Dotação orçamen-
tária: 1081 .03 .092 .711 .4259 .0001 .3390 .37-02 .0 .10 .1 . Belo Hori-
zonte, 27 de março de 2020 .

2 cm -27 1340074 - 1

DEFENSoriA PúBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e PETroBrAS DISTrIBuIDorA S/A . Espécie: Sexto Termo 
Aditivo ao Contrato nº 9216918/2019 . oBJETo: reequilíbrio 
econômico-financeiro (aumento do valor unitário do álcool com-
bustível) do Contrato nº 9216918/2019, derivado do Sexto Termo 
Aditivo da Ata de registro de Preços nº 78/2019/SEPLAG-MG . 
valor Total: r$ 830,40 (oitocentos e trinta reais e quarenta cen-
tavos) . Signatários: Gério Patrocínio Soares e Glaucius de Lucca 
Braga . Belo Horizonte, 23 de março de 2020 .

2 cm -27 1340364 - 1

PoLíciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE CoNvÊNIo
PMMG – BPMrv x Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG . 
Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua 
entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento militar 
rodoviário no Município de Guaxupé/MG. Vigência: 01/03/20 a 
31/12/20 . valor: r$ 48 .000,00 .

1 cm -27 1340101 - 1

PuBLICAÇÃo DE ATA rP
CMB/DAL – PMMG - PuBLICAÇÃo da Ata rP 01/2020, Pla-
nejamento 10/2020 - A PMMG torna público que rEGISTrou 
o PrEÇo dos lotes 01 a 05, para a empresa Condor S/A Indús-
tria Química, CNPJ 30 .092 .431/0001-96, para o fornecimento de 
Pistola de Emissão de Impulsos Elétricos e seus respectivos car-
tuchos e acessórios, no valor unitário dos Lote 01 - r$ 5 .353,46; 
Lote 02 – r$ 142,65: Lote 03 – r$ 208,18; Lote 04 – r$ 553,18 e 
Lote 05 – r$ 1 .756,15 . A integra da Ata do rP encontra-se dispo-
nível aos interessados no site: www .compras .mg .gov .br .

3 cm -27 1340157 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato n° 9245644/2020 - Processo SEI 
1500 .01 .0014717/2020-02 . Processo de Compra: 1501561 
9/2020 . Partes: PMMG e KSN Proteção respiratória Eireli . 
objeto: aquisição de materiais médicos hospitalares, máscara des-
cartável, para atendimento crescente provocada pela pandemia do 
Coronavirus (COVID-19) no Estado de Minas Gerais. Vigência: 6 
meses . valor: r$99 .800,00 . Dotação orçamentária: 1251 10 302 
037 2023 0001 339030 10 49 2 0 . Assinam: Ten . Cel . PM . George 
Luiz de Matos, pela PMMG e Wilson Aparecido de Souza, pela 
empresa .

3 cm -27 1340422 - 1

ExTrATo CoNvÊNIo
PMMG/DF - CoNvÊNIo Nº 18/2020 . PArTES: PMMG e o Con-
selho Comunitário de Segurança Pública de Itaúna/MG . oBJETo: 
Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os con-
venentes, visando a aperfeiçoar a preservação da ordem pública e 
do policiamento ostensivo no Município de Itaúna/MG . vALor: 
R$ 193.200,00 (cento e noventa e três mil e duzentos reais) sendo 
r$161 .000,00 (cento e sessenta e um mil reais)pelo concedente e 
executado pela PMMG r$32 .200,00 (trinta e dois mil e duzen-
tos reais) a título de contrapartida em serviços . ASSINATurA: 
26/03/2020 . vIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020 .

3 cm -26 1339960 - 1

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE CoNvÊNIo
PMMG – BPMrv x Prefeitura Municipal de riachinho/MG . 
Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua 
entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento militar 
rodoviário no Município de Riachinho/MG. Vigência: 01/02/20 a 
31/12/20 . valor: r$ 4 .200,00 .

1 cm -27 1340006 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
PMMG – EM 4ª rPM x Empresa Geotop Serviços LTDA - ME 
– T .A . nº 06 ao Contrato nº 9178087/2018 . objeto: Alteração 
Contratual . valor mensal do contrato: r$ 4 .837,02, retroativo a 
01/01/2020, conforme CCT/2020 . Data: 27/03/2020 .

1 cm -27 1340128 - 1

rESuMo DE CoNTrAToS
PMMG – 46º BPM x Município de Douradoquara/MG . Termo de 
Cessão de uso nº 01/2020 . objeto: cessão de um microcomputa-
dor, um monitor 17”, um mouse óptico, um teclado multimídia, 

caixa de som e estabilizador . valor: r$2 .150,00 (dois mil cento 
e cinquenta reais) . vigência: 20/03/2020 a 20/03/2025. PMMG 
– 46º BPM x Conselho de Defesa Social de Monte Carmelo/MG . 
objeto: rescisão do Contrato de Comodato nº 03/2015 a partir 
de 16/03/2020 .

2 cm -27 1340197 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG – 2ª rPM . Processo de compras nº 1259966 000007 2020; 
objeto: fornecimento de peças e acessórios para a manutenção da 
frota orgânica da 2ª rPM; Propostas: envio ao Portal de Compras 
MG, entre às 09 horas do dia 30/03/2020 até às 08h59min do dia 
09/04/2020, site www .compras .mg .gov .br .

2 cm -27 1340069 - 1

ATo DE HoMoLoGAÇÃo DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃo 002/2020

o Diretor de Apoio Logístico da PMMG torna público que homo-
logou a DISPENSA de LICITAÇÃo 002/2020, Processo de Com-
pra 09/2020, para a aquisição de 12 .000 frascos para acondiciona-
mento de álcool em gel, em caráter emergencial, para segurança 
dos policiais militares, para fazer frente ao enfretamento da epi-
demia de CovID 19 . A empresa vencedora Franklin Embalagens 
Ltda, CNPJ 26 .286 .203/0001-80, no valor unitário de r$ 1,80 
(um real e oitenta centavos) e valor total de r$ 21 .600,00 (vinte 
um mil e seiscentos reais) . o Ato de Dispensa de licitação encon-
tram-se à disposição dos interessados. Maiores informações: tele-
fax (31) 2123-1054, em horário comercial ou nos e-mails: cmi-
licitacao@pmmg .mg .gov .br e cmilicitacao .csc@gmail .com . BH, 
27Mar20 .

3 cm -27 1340350 - 1

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE CoNvÊNIo
PMMG – BPMRv x Prefeitura Municipal de Piumhi/MG. Convê-
nio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os 
convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento militar rodoviá-
rio no Município de Piumhi/MG. Vigência: 01/03/20 a 31/12/20. 
valor: r$ 21 .600,00 .

1 cm -27 1339996 - 1

PoLíciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

DEPArTAMENTo DE TrÂNSITo DE MINAS GErAIS
BoLETIM INForMATIvo

Torna sem efeito publicação das paginas 24, 25 e 26 do dia 24 de 
março de 2020 .
Tendo sido publicadas as sessões 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 
5547, 5548, 5549, 5550, referentes às reuniões da 1°, 2° e 3° Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações deste órgão.

2 cm -27 1340372 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS

-ABM - AvISo N . 88/2020 CurSo DE ForMAÇÃo 
DE SoLDADoS BoMBEIroS MILITAr - 

CFSDBM 2014 - rESuLTADo FINAL DA 3ª 
FASE (TESTE DE AvALIAÇÃo FÍSICA) - 

Candidato convocado por determinação judicial, Curso de For-
mação de Soldados Bombeiros Militar - CFSd BM 2020 - resul-
tado Final da 3ª Fase (Teste de Capacitação Física e Habilidades 
Natatórias) - Candidatos convocados por determinação judicial, 
Convocação para4ª Fase (Exame Toxicológico) e Calendário de 
Atividades da 4ª Fase . o Coronel BM Comandante da Academia 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 
legais previstas no inciso xIII, art . 3º, da resolução n . 690, de 
15Set16, e considerando as determinações exaradas nos respec-
tivos processos judiciais, resolve: Tornar públicoque seencontra
postadonosítioeletrônico”www .bombeiros .mg .gov .br/concursos”, 
oAton. 6158/2020-DCS, que divulga oresultado final da 3ª fase 
(Teste de Avaliação Física) do CFSd BM 2014, o resultado final 
da 3ª fase(Teste de capacitação física e habilidades natatórias) do 
CFSd BM 2020, a convocação para4ª fase (exame toxicológico) 
e o calendário de atividades da 4ª fasedo concurso público ao 
CFSdBM/2020 eCFSdEsp . BM/2020 para os candidatos convo-
cados por determinação judicial . 
Bhte, 24Mar20, (a) Lucioney rômulo da Costa, Cel BM, Cmte .

-BoA-ExTrATo Do 1º TErMo ADITIvo Do 
CoNTrATo Nº 9138601/2017 DE SErvIÇo

Firmado entre o ESTADo DE MINAS GErAIS por meio da SES 
e o fornecedor 48 .090 .120/0001-53 - TurBoMECA Do BrA-
SIL INDuSTrIA E CoMErCIo LTDA, Processo nº 1320139 
000003/2017, Pregão eletrônico . objeto: Serviço de gestão de 
manutenção, com fornecimento de peças e serviços, para os motores 
da frota de aeronaves do Suporte Aéreo Avançado de vida (SAAv) 
operadas pelo CBMMG . Prorrogação a partir de 01/04/2020 até 
30/03/2022 . valor aditivado: r$3 .963 .276,60,referente a2 .760 
horas aditivadas . Dotação orçamentária nº: 4291 .10 .302 .179 .44
91 .0001 .339039 .99 .1 .10 .1 . Assinatura: 26/03/2020 . Signatários: 
pela contratada FrAÇoIS HAAS, rEPrESENTANTE LEGAL; 
pela contratante LuIZ HENrIQuE DoS SANToS, TENENTE 
CoroNEL - orDENADor DE DESPESAS .

-2ª CIA IND – rESuMo DE CoNvÊNIo . 4002/2016 . 
PArTES: o CBMMG e a Fundação Presidente Antônio Carlos 
(FuPAC) . Espécie: 4º Termo Aditivo . objetivo: manutenção e 
limpeza da piscina da 2ª Cia BM/2ª Cia Ind. Vigência: 01/04/2020 
a 31/03/2020 . Foro: Comarca de Belo Horizonte . Barbacena, 26 
de março de 2020. Signatários: Major BM Maycom Elias Alfim e 
Doutor Bonifácio José Tamm de Andrada .

-2º CoB – AvISo DE LICITAÇÃo . PrEGÃo 
ELETrÔNICo Nº 1401806 000004/2020 - 2º CoB . 

A ordenadora de Despesas do Núcleo ADM do 2º CoB torna 
público que estará recebendo propostas para a contratação de 
empresa para a prestação de serviços continuados de manutenção 
e reparo em veículos automotores da linha pesada, linha leve e 
para carretinhas (reboques), por demanda, com fornecimento de 
peças de reposição e acessórios genuínos e originais, borracha-
ria, apoio mecânico e serviço de guincho em regime de plantão 
24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana, para as viatu-
ras multimarcas do 5º BBM – Uberlândia, conforme especifica-
ções detalhadas no Anexo I e demais peças do Edital. A proposta 
deverá ser encaminhada para o site www .compras .mg .gov .br . A 
Sessão Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 09h00min do 
dia 13/04/2020, no Portal de Compras do Estado . A íntegra do edi-
tal e outras informações poderão ser obtidas na Seção de Licitação 
do Núcleo ADM do 2º CoB, à Av . dos Eucaliptos, nº 800, Bairro 
Jardim Patrícia, uberlândia/MG ou através do telefone (34) 4009-
3660 e o edital no site: www .compras .mg .gov .br . 

uberlândia/MG, 26/03/20 . Ana Paula Borges, Maj BM, 
ordenadora de Despesas do Núcleo ADM do 2º CoB .

-2º CoB – AvISo DE LICITAÇÃo . PrEGÃo 
ELETrÔNICo Nº 1401806 000005/2020 - 2º CoB . 

A ordenadora de Despesas do Núcleo ADM do 2º CoB torna 
público que estará recebendo propostas para a contratação de 
empresa para a prestação de serviços continuados de manutenção 
e reparo em veículos automotores da linha pesada e linha leve, por 
demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios 
genuínos e originais, borracharia, apoio mecânico e serviço de 
guincho em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) 
dias da semana, para as viaturas multimarcas do 2º Pel/1ª Cia/12º 
BBM – Patrocínio, conforme especificações detalhadas no Anexo 
I e demais peças do Edital . A proposta deverá ser encaminhada 
para o site www .compras .mg .gov .br . A Sessão Pública deste pre-
gão eletrônico ocorrerá às 09h00min do dia 15/04/2020, no Portal 
de Compras do Estado. A íntegra do edital e outras informações 
poderão ser obtidas na Seção de Licitação do Núcleo ADM do 2º 
CoB, à Av . dos Eucaliptos, nº 800, Bairro Jardim Patrícia, uber-
lândia/MG ou através do telefone (34) 4009-3660 e o edital no 
site: www .compras .mg .gov .br . 

uberlândia/MG, 27/03/20 . Ana Paula Borges, Maj BM, 
ordenadora de Despesas do Núcleo ADM do 2º CoB .

-5º CoB- AvISo DE LICITAÇÃo - PrEGÃo 
ELETrÔNICo Nº 140140800003/2020 – 5º CoB . 

o orDENADor DE DESPESAS Do 5º CoB, torna público que 
estará recebendo propostas para serviços contínuos de Manuten-
ção Preventiva e corretiva das viaturas da frota da 2ª CIA/11º BBM 
localizadasno Município de Manhuaçu/MG,com fornecimento de 
peças e acessórios, genuínos, originais e 1ª linha para o CBMMG, 
conforme especificações detalhadas no Anexo I, do Edital. A Ses-
são Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 09 h 00 min . do 
dia 15/04/2020, no Portal de Compras do Estado . A íntegra do edi-
tal e outras informações poderão ser obtidas na Seção de Licitação 
do 5º COB, à Av. Minas Gerais, nº 2100, Bairro Maria Eugênia, 
Governador valadares/MG, através dos telefones (33) 3225-3261 
e o edital no site: www .compras .mg .gov .br . 

Governador valadares, 27 de Março de 2020 . 
Janine Gonçalves de Faria rocha, Major BM .

– 6ºCoB – rESuMo Do ProToCoLo 
DE INTENÇÕES ANo 2020 . 

Partes: CBMMG e o Município Andradas . objeto: execução pelo 
CBMMG, dos serviços de Prevenção e de Combate a Incêndio, 
Busca e Salvamento, resgate e Defesa Civil no Município de 
Andradas/MG, impondo assim condições para que o CBMMG 
preste serviços de qualidade na região, mediante a locação e ade-
quação de imóvel, apto a sediar a Fração BM no citado Município, 
conforme orientações do CBMMG. Vigência 31/12/2020. 

Belo Horizonte 02 de março de 2020 . 
Edgard Estevo da Silva, Coronel BMCmt-Geral e rodrigo Apare-
cido Lopes . Prefeito Municipal de Andradas .

25 cm -27 1340352 - 1

EmPrESA DE PESQuiSA AGroPEcuáriA 
DE miNAS GErAiS - EPAmiG

ExTrATo DoS INSTruMENToS JurÍDICoS
Nº . 026/2020 - Contrato -Partes: EPAMIG e Evaldo Luis Marson 
& Cia Ltda . objeto: Serviços de Manutenção de Autoclave . Assi-
natura: 20/03/2020. Vigência: 20/03/2020 a 20/09/2020. Valor : 
r$11 .000,00 . DL-Processo 305100200002/2020 . Assinam: (a)
Leonardo Brumano Kalil- EPAMIG,(b)Evaldo L . Marson – 
Evaldo L . Marson & Cia Ltda .

2 cm -27 1340355 - 1

FuNDAÇÃo cLóviS SALGADo - FcS

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
3º Termo Aditivo de Autorização de uso - Contrato de nº . 
304/2019 . Entre a Fundação Clóvis Salgado/FCS e Bruno rizzo 
ME; objeto: Alteração de data do evento para: 16 de agosto/2020, 
e vigência de 09 (nove) meses, a partir da publicação do presente 
Termo Aditivo no Diário Oficial; Signatários: Eliane Denise Par-
reiras oliveira/FCS e Bruno rizzo .

2 cm -27 1340179 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto EcoNÔmico

ExTrATo DE CESSÃo DE uSo TErMo 
DE CESSÃo ELETrÔNICo N° 03/2020 – 
ProCESSo SEI 1220 .01 .0000506/2020-54; 

Partes: SEDE e o Município de SANTA rITA Do SAPuCAÍ . 
OBJETO: A cessão gratuita de 153 (cento e cinquenta e três) bens 
móveis, no valor de r$ 164 .742,50 (cento e sessenta e quatro mil 
setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) . Assinado 
em 27/03/2020 pelo Superintendente de Planejamento, Gestão e 
Finanças, Fernando Henrique Guimarães rezende, CEDENTE, e 
o Prefeito Municipal Wander Wilson Chaves, CESSIoNárIo . 
Vigência 27/03/2022.

3 cm -27 1340093 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExTrATo Do CoNTrATo DE rECoNHECIMENTo 
DE CoTITuLArIDADE, DIrEIToS E DEvErES - Nº 
010/2019 (Nº uFu), uFTM e 02/2020 (N° FAPEMIG) .

Partícipes: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais – FAPEMIG, a universidade Federal de uberlândia - uFu 
e a universidade Federal do Triangulo Mineiro – uFTM . objeto: 
regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direi-
tos e obrigações sobre a tecnologia inicialmente intitulada “FIL-
TroS CELuLÓSICoS CoMPÓSIToS PArA rEMoÇÃo DE 
CoNTAMINANTES DE áGuA Por FILTrAÇÃo uSANDo 
BAIxo váCuo”, processo INPI nº Br 10 2020 000311 9 . 
Vigência: O presente instrumento vigorará a partir da data da sua 
assinatura até o término de vigência da última patente ou do arqui-
vamento definitivo do pedido de patente; no caso de indeferimento 
ou nulidade do pedido de Patente pelos órgãos competentes, as 
partes definirão em instrumento específico as condições relativas 
ao know-how . Data de assinatura:12/03/2020 . Signatários: Car-
los Henrique Carvalho; Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
uFu; Luiz Fernando resende dos Santos Anjo; representante 
Legal da UFTM; Paulo Sérgio Lacerda Beirão;Diretor de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da FAPEMIG .

5 cm -27 1340097 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003272343410151.
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CARLA
Realce



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Central de Compras

Belo Horizonte, 28 de março de 2020.

NOTA EXPLICATIVA

RETIFICAÇÃO DE CÓDIGO DE ITEM DE MATERIAL - MÁSCARA N95 - CORREÇÃO DE
ERRO MATERIAL

 

Foi constatado erro material no âmbito do processo SEI! 1500.01.0014717/2020-
02. Após a assinatura do contrato, evento SEI! 12746856, verificou-se utilização de código de
item de material CATMAS, código que identifica o objeto, de forma equivocada. O referido
processo SEI! tratou da aquisição de máscaras de características PFF2 (N95) sem válvulas ou
filtro de carvão ativado. Apesar disso, utilizou-se o seguinte código de item de material e
seguinte especificação:

 

1647385 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95 COM CARVAO
ATIVADO; 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;COMPLEMENTAÇÃO DA
ESPECIFICAÇÃO: MASCARA COM OU SEM VALVULA DE EXALAÇÃO.
CONFECCIONADA COM 2 CAMADAS DE FIBRA SINTETICA, 1 CAMADA DE FILTRO E 1
CAMADA DE CARVAO ATIVADO. INODORA, HIPOALERGENICA. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE,
NUMERO DO LOTE. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVACAO DO MTE

 

Entretanto, o código correto, referente à contratação realizada é o seguinte:

 

125628 - 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;

 

Desta forma, em função do equívoco, todo o processo, desde elaboração do
Termo de Referência à elaboração do Contrato, informaram o código 1647385, porém, toda a
instrução processual, desde o ofício 19 da PMMG, evento SEI!12697191, passando por todas
as pesquisas de preços realizadas, documentação da proposta, registro na ANVISA, evento
SEI! 12753412 e informações do Termo de Referência tratam da máscara N95 correta (com
exceção do código de item de material), uma vez que a máscara contratada visa o atendimento
à profissionais de saúde no âmbito do combate à pandemia de coronavírus e as características
de válvulas e carvão ativado não são necessárias à proteção de profissionais de saúde do
Hospital da Polícia Militar.

Assim, a pesquisa de preços foi realizada de forma correta e a contratação obteve
também o item correto.
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Ressalta-se que o contrato será retificado de modo a contemplar o descritivo de
item de material correto contratado, com base nas pesquisas de preços realizadas e com base
na proposta do fornecedor.

Informa-se que toda a contratação foi realizada com enorme urgência, respaldada
pelo Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 12651967, que dispõe sobre
medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais em função da pandemia mundial de doença
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando
a  necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos a saúde pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de
2020, evento SEI! 12651651, que estabeleceu critérios para contratações emergenciais de
EPIs e outros insumos utilizados para enfrentamento da pandemia de COVID-19.

A retificação informada será publicada para garantir transparência dos atos.
Informa-se também a não ocorrência de qualquer dano ao erário, uma vez que houve motivação,
instrução processual, busca por economicidade e formalidade para os atos praticados. Informa-
se que empenho será emitido imediatamente para garantir o abastecimento frente a um quadro
instável de disputa entre países, entes federados e instituições privadas para obter os poucos
insumos restantes em fabricantes ou distribuidores. Qualquer morosidade de ações e atos pode
gerar desabastecimento e consequente risco concreto de morte a agentes, pacientes e
cidadãos mineiros.

Portanto, diante do respeito à isonomia, à obtenção da proposta mais vantajosa à
Administração e à tempestividade que o caso requer, a retificação do extrato do contrato será
publicada e o atendimento emergencial será realizado pela empresa contratada nas mesmas
condições firmadas anteriormente. Há a anuência da Administração Estadual para manutenção
dos atos praticados. Qualquer ação diferente, implicaria em perda dos produtos para o Estado
de Minas Gerais, seja por demandas de outros entes federativos ou mercado privado, seja por
requisições administrativas realizadas por Estados e prefeituras.

Uma vez que a finalidade buscada foi concretizada de modo efetivo, o objeto
desejado foi aquele de fato contratado, a motivação para aquisição foi amplamente elucidada,
as competências para os atos foram respeitadas e exercidas e o procedimento para aquisição
foi devidamente adotado em função da urgência requerida, a retificação dos atos corrige o erro
material ocorrido. Reforça-se que a consequência de uma rescisão contratual, seguida de novo
procedimento para replicar as mesmas informações significariam o atraso do recebimento do
produto, ou ainda sua não obtenção devido ao instável e escasso mercado de saúde no
momento de pandemia e corrida pela aquisição de EPIs. Seria um claro desrespeito ao direito
à vida e ao interesse público, uma vez que não há empresas ou produtos para atendimento em
curto prazo com os insumos em questão.

Será também mantida a anuência para que o fornecedor realize a entrega dos
objetos, garantindo a proteção à vida de policiais militares e dos pacientes do Hospital da
Polícia Militar. 

 

 

Atenciosamente,

 

 

 

Rafael Mayrink Ferreira
Superintendência Central de Compras Governamentais

Centro de Serviços Compartilhados - SEPLAG 
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente,
em 29/03/2020, às 17:12, 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
12873487 e o código CRC 811D7C7F.

 

Central de Compras - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Rodovia Papa João
Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1500.01.0014717/2020-02 SEI nº 12873487
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 22 – terça-feira, 31 de Março de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
ExTrATo DE TErMo ADITIvo

Segundo termo aditivo ao contrato nº 9197277/2018, de prestação de 
serviços que celebram entre si a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e a CoBrAPE - CIA Brasileira de Pro-
jetos e Empreendimentos S .A . objeto: Prorrogação de vigência por 24 
(vinte e quatro) meses, a partir de 29/03/2020 . valor: 1 .572 .362,77 (um 
milhão, quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais 
e setenta e sete centavos) . Dotação: 1371 .17 .512 .120 .4321 .0001 .3 .3 .90
 .39 .56 .0 .60 .2 . Data de assinatura: 27 de Março de 2020 .

a) rodrigo Gonçalves Franco - Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Delegação de 

Competência/resolução Semad nº 2 .927, 10 de Janeiro de 2020
b) rafael Decina Arantes - CoBrAPE - Companhia 

Brasileira de Projetos e Empreendimentos
3 cm -30 1340522 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
SoLICITAÇÃo DE AuTorIZAÇÃo PArA 

INTErvENÇÃo AMBIENTAL
o Supervisor regional da urFBio Nordeste do IEF torna público 
que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) solicitou(ram) Autoriza-
ção para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autorizativo 
para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme o (s) processo(s) abaixo 
identificado(s):
*BD PArTICIPAÇÕES E ADMINISTrAÇÃo S .A ./Fazenda Bom 
Sossego - CNPJ 29 .035 .969/0001-02 - Tipo de Intervenção: Corte ou 
aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas/Processo Simplifi-
cado – Nanuque/MG – Processo Nº 03000000188/20 .
Luiz Cláudio Pena Ferreira - Supervisor regional urFBIo Nordeste .

TErMo ADITIvo
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9219202 de prestação de ser-
viços de auditoria para avaliar as prestações de contas referentes ao 
fundo de disposição do Promata II, apresentadas por IEF/SEMAD ao 
Banco KFW, no ano de 2018 e no ano de 2019, celebrado entre o Ins-
tituto Estadual de Florestas – IEF e a empresa Teixeira & Associados 
Auditores Independentes . objeto do Termo: prorrogação da vigência 
por mais 03(três)meses, contados a partir de02 de abrilde 2020, visando 
ocumprimento de escopo . valor Global permanece inalterado . Dota-
ções orçamentárias: 2101 .18 .543 .104 .4276 .0001 .3 .3 .90 .35 .02 .0 .61 .1 . 
Data de Assinatura: 27 de março de 2020 . 

(a) Antônio Augusto Melo Malard - Diretor Geral - Contratante 
(a) Adriano Rezende Thomé – Sócio Diretor – Contratada

6 cm -30 1340763 - 1

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
INTErvENÇÃo AMBIENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do Instituto Estadual 
de Florestas – IEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o art . 38, 
§ único, I, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna público 
que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) solicitou(ram) Autori-
zação para Intervenção Ambiental, conforme o(s) processo(s) abaixo 
identificado(s):
* Cervam – Cervejaria Amazonas S .A ./Fazenda rosa velha – CNPJ nº 
08 .937 .335/0003-04 – Intervenção sem supressão de cobertura vegetal 
nativa em área de preservação permanente – Cláudio/MG – Processo 
Nº 13020000146/20;
* Seleta Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda./Fazenda Vista Alegre – 
CNPJ nº 18.270.550/0001-96 – Corte simplificado de árvores isoladas 
vivas em meio rural – oliveira/MG – Processo Nº 13020000154/20;
* Márcio José do Amaral – ME/Fazenda Santa Virgínia – CNPJ nº 
19 .415 .991/0001-00 – Supressão de cobertura vegetal nativa com 
destoca e Intervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa 
em área de preservação permanente – Itaguara/MG – Processo Nº 
13020000116/20: em 30/03/2020 .
* Arvoredo Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda– CNPJ nº 
32 .142 .534/0001-49- supressão vegetação nativa e corte ou aproveita-
mento de árvores isoladas nativas vivas – Nova Serrana/MG – Processo 
Nº 0201000264/20: em 16/03/2020 .

(a) Cristina Martins Simões Carvalho, 
Supervisora regional – urFBio Centro oeste

INForMA DA CoNCESSÃo DE AuTorIZAÇÃo
PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do Instituto Esta-
dual de Florestas – IEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
art . 38, § único, I, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna 
público a concessão de Autorização para Intervenção Ambiental do(s) 
processo(s) abaixo identificado(s):
*Luis Lincoln de Lacerda –supressão vegetação nativa, com destoca – 
Nova Serrana/MG- PA/Nº 02010000837/15 .

(a) Cristina Martins Simões Carvalho, 
Supervisora regional – urFBio Centro oeste

8 cm -30 1340916 - 1

INForMA SoLICITAÇÃo DE AuTorIZAÇÃo 
PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

o Supervisor regional da urFBio Centro Sul do IEF, torna público 
que o requerente abaixo identificado solicitou Autorização para Inter-
venção Ambiental por meio de Documento Autorizativo para Inter-
venção Ambiental - DAIA, conforme o processo identificado: *CSN 
Mineração S .A - Mina Casa de Pedra, CNPJ Nº: 08 .902 .291/0001-15, 
Intervenção em APP com e sem supressão de vegetação nativa; Supres-
são de vegetação nativa com destoca; e Corte ou aproveitamento de 
árvores nativas isoladas vivas . Congonhas/Belo vale - MG, Processo nº 
09020000125/20, em: 27/03/20 . 

Barbacena, 30 de Março de 2020 . 
ricardo Ayres Loschi – Supervisor regional do IEF .

3 cm -30 1340713 - 1

AuTorIZAÇÃo PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL
o Supervisor regional do IEF/urFBio Alto Paranaíba torna público 
que foi concedida Autorização para Intervenção Ambiental por meio 
de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental no processo 
abaixo identificado.
onildo Fernandes de Melo / Fazenda Lagoa Formosa – Supressão Corte 
ou Aproveitamento de árvores Isoladas – Patos de Minas-MG – PA/Nº 
11030000051/20. DAIA nº 0038406-D. Fitofisionomia: Cerrado. Está-
gio de regeneração: não possui . Data de Emissão: 26/03/2020 .

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

3 cm -30 1340456 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Processo SEI nº1500 .01 .0016171/2020-29
Processo de Compras nº1501561-13/2020

Com base em toda documentação acostada ao Processo SEI 
nº1500 .01 .0016171/2020-29, bem comoProcesso de Compras nº 
1501561-13/2020, AProvo os procedimentos administrativos e, no 
uso da competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 e pela reso-
lução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº12872446AuTorIZo 
e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas no atrigo 4º daLei 
Federal nº 13 .979/2020, na hipótese de dispensa de licitação,e no 
Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do ParecerJurídico refe-
rencial da AGE/MG n.ºevento SEI nº12872472, cujo objeto é aquisição 
aquisição deTNT (Tecido não tecido/texturizado), branco, para fabrica-
ção de máscaras cirúrgicas descartáveis,em atendimento de demanda da 
Secretaria de Estado de Saúde,visando equipar e proteger os profissio-
naisenvolvidos noatendimento e combate àpandemiado CovID-19 no 
âmbito do Estado de Minas Gerais por meio da contratação da realizada 
junto aempresa JMS Industria e Comércio-EIRELI.O valorda contra-
tação é correspondente aR$286.167,34(duzentos e oitenta e seis mil, 
cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos)que correrão por 
conta dasseguintes dotaçõesorçamentárias: 4291 10 305 150 4439 0001 
339030 10 1; 4291 10 305 150 4439 0001 339030 37 .1 e 4291 10 305 
150 4439 0001 339030 92 .1 . 

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

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Processo SEI nº1500 .01 .0016168/2020-13
Processo de Compras nº1501561-12/2020

Com base em toda documentação acostada ao Processo SEI 
nº1500 .01 .0016168/2020-13, bem comoProcesso de Compras nº 
1501561-12/2020, AProvo os procedimentos administrativos e, no 
uso da competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 e pela reso-
lução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº12872009AuTorIZo 
e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas no atrigo 4º daLei 
Federal nº 13 .979/2020, na hipótese de dispensa de licitação,e no 
Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do ParecerJurídico refe-
rencial da AGE/MG n.ºevento SEI nº12872035, cujo objeto é aquisição 
aquisição deTNT (Tecido não tecido/texturizado), branco, para fabrica-
ção de máscaras cirúrgicas descartáveis,em atendimento de demanda 
da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,visando equipar e prote-
ger os profissionaisenvolvidos noatendimento e combate àpandemiado 
CovID-19 no âmbito do Estado de Minas Gerais por meio da contrata-
ção da realizada junto aempresa JMS Industria e Comércio-EIRELI.O 
valorda contratação é correspondente aR$80.800,00 (oitenta mil e oito-
centos reais)que correrão por conta dasseguintedotaçãoorçamentária: 
1511 06 181 005 4025 0001 3390 30 01 .0 .10 .1 . 

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

11 cm -30 1340966 - 1

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
ProCESSo SEI Nº1500 .01 .0015098/2020-94

ProCESSo DE CoMPrAS Nº1501561-11/2020
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo 
SEI1500 .01 .0015098/2020-94Processo de Compras nº 1501561-
11/2020, AProvo os procedimentos administrativos e, no uso da 
competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 e pela resolu-
ção SEPLAG nº 56 de 2019, evento SEI nº 12696229,AuTorIZo 
e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas naLei Federal nº 
13 .979/2020 e no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do 
ParecerJurídico referencial da AGE/MG n .ºevento SEI nº12844679, 
cujo objeto é aquisição deTNT (Tecido não tecido/texturizado), branco, 
para fabricação de máscaras cirúrgicas descartáveis,em atendimento 
de demanda daSecretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública  
(SEJUSP),visando equipar e proteger os profissionaisenvolvidos noa-
tendimento e combate àpandemiado CovID-19 no âmbito do Estado 
de Minas Gerais por meio da contratação da realizada junto aempresa 
JMS Industria e Comércio-EIRELI.O valorda contratação é o corres-
pondente ar$252 .500,00, correrão por conta da seguintedotaçãoorça-
mentária: 1451 10 421 145 4429 0001 339030 01 0 10 1 . rodrigo Fer-
reira Matias, Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados da 
SEPLAG .

ErrATA DE ExTrATo DE ATo DE rATIFICAÇÃo 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

Retifica por erro material o extrato do Ato de Ratificação de Dispensa 
de Licitação do processo SEI!1500 .01 .0014240/2020-77, Processo de 
Compras 1501561-06/2020, publicado em 27 .03 .2020, pág . 23: onde 
se lê: “ . . .com fulcro nas disposições contidas no art . 24,inciso Iv da 
Lei nº8 .666/1993, na hipótese de dispensa de licitação . . .”; Leia-se: “ . 
com fulcro na hipótese de dispensa de licitação contidas na Lei Federal 
nº 13 .979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020 . . .” . onde se lê: 
“Item 1647385 ( . . .); Leia-se: 125628 ( . . .) .rodrigo Ferreira Matias, Sub-
secretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

ErrATA DE ExTrATo DE ATo DE rATIFICAÇÃo 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

Retifica por erro material o extrato do Ato de Ratificação de Dispensa 
de Licitação do processo SEI!1500 .01 .0014717/2020-02, Processo de 
Compras 1501561-09/2020, publicado em 28 .03 .2020, pág . 53: onde 
se lê: “ . . .com fulcro nas disposições contidas no art . 24,inciso Iv da 
Lei nº8 .666/1993, na hipótese de dispensa de licitação . . .”; Leia-se: “ . . 
com fulcro na hipótese de dispensa de licitação contidas na Lei Federal 
nº 13 .979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020 . . .” . onde se lê: 
“Item 1647385 ( . . .); Leia-se: 125628 ( . . .) .rodrigo Ferreira Matias, Sub-
secretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

ErrATA DE ExTrATo DE ATo DE rATIFICAÇÃo 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

Retifica por erro material o extrato do Ato de Ratificação de Dispensa 
de Licitação do processo SEI!1500 .01 .0014880/2020-63, Processo de 
Compras 1501561-10/2020, publicado em 28 .03 .2020, pág . 53: onde 
se lê: “ . . .com fulcro nas disposições contidas no art . 24,inciso Iv da 
Lei nº8 .666/1993, na hipótese de dispensa de licitação . . .”; Leia-se: “ . . 
com fulcro na hipótese de dispensa de licitação contidas na Lei Federal 
nº 13 .979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020 . . .” . onde se lê: 
“Item 1647385 ( . . .); Leia-se: 125628 ( . . .) .rodrigo Ferreira Matias, Sub-
secretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

13 cm -30 1340965 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
6º TA ao Contrato nº 9197515/2018 Partes: SEPLAG e Anete Maria 
Torga Braga objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por 
12(doze) meses . valor: r$ 30 .778,89 (trinta mil, setecentos e setenta 
e oito reais e oitenta e nove centavos) . Dotação orçamentária: 1501 
04 122 095 4385 0001 3 3 90 36 11 . Fonte de recursos: 0 10 1 . Data 
de assinatura: 27/03/2020 . Assinam: Kennya Kreppel Dias Duarte pela 
SEPLAG e Anete Maria Torga Braga como locadora .

2 cm -30 1340543 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS
CrEDENCIAMENTo Nº 004/2013

credenciamento de Instituições Bancarias ou financeiras para concessão 
de emprestimos e cartões de credito aos empregados da mgs com adim-
plemeto mediante desconto em folha de pagamento .A MGS - Minas 
Gerais Administração e serviços S/A torna público o credenciamento 
do Banco Bradesco S .A .

Belo Horizonte, 30 de março de 2020 .
Comissão de Credenciamento da MGS .

2 cm -30 1340813 - 1

ExTrATo Do 3º TErMo ADITIvo Ao 
CoNTrATo Nº J .013 .0 .2018 .

Partes: MGS e versa Locadora de veículos Ltda, CNPJ nº 
15 .772 .746/0001-90 . objeto: Prorrogação da vigência do contrato por 
mais 03 meses a contar de 02/04/2020 . valor: r$ 11 .047,05 . Assina-
tura: 30/03/2020 .

2 cm -30 1340908 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
rESuLTADo Do EDITAL DE SELEÇÃo DE CoNSÓrCIoS 

PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE Nº 02/2020
rEDE DE CooPErAÇAo INTErMuNICIPAL PArA 

ENFRENTAMENTO DAS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA.
Em conformidade com o Edital de Seleção de Consórcios Intermuni-
cipais de Saúde nº 02/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais (DoE-MG) em 20/03/2020, págs . 17 e 18, divulga-se o 
resultado final referente à habilitação e inabilitação das entidades inte-
ressadas em formalizar contrato de programa com a SES-MG, para a 
gestão associada de serviços de saúde aos usuários do SuS . ressalta-se 
que o prazo para recurso é de 03 (três) dias úteis, nos termos do item 
13 .2 do edital .
relação das Entidades Habilitadas:

NoME DA ENTIDADE CNPJ
CIS ALP - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Alto Paranaíba 02 .319 .394/0001-70

ICIS MEP - Instituição de Cooperação Intermu-
nicipal do Médio Paraopeba 05 .802 .877/0001-10

CoNSAuDE - Consorcio Intermunicipal de 
Saúde da Microrregião do vale do Aço 00 .853 .908/0001-48

CoNvALES - Consórcio de Saúde e Desenvol-
vimento dos vales do Noroeste de Minas 06 .070 .075/0001-25

CIS ruN - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da rede de urgência do Norte de Minas 11 .636 .961/0001-03

CIS NES - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Entorno de Salinas 07 .333 .598/0001-80

CIS uM - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
união da Mata 00 .877 .406/0001-57

CIS rEC - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da região do Calcário 01 .272 .081/0001-41

CIS união Geral - Consórcio Intermunicipal 
união Da Serra Geral 12 .333 .051/0001-14

CoNSurGE - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da rede de urgência e Emergência do 
Leste de Minas Gerais

20 .101 .246/0001-67

CIS AME - Consorcio Público Intermunicipal 
de Saúde do Médio Espinhaço 31 .974 .558/0001-00

CIS ArvG - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Microrregião do Alto rio verde Grande 01 .906 .088/0001-78

CIS vErDE - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde verde 02 .034 .350/0001-02

CIS NorTE - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Norte de Minas 00 .095 .312/0001-44

CIS vAS - Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do vale do Suaçuí 00 .794 .962/0001-60

CIS APvP - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Alto Paraopeba e vale do Piranga 02 .041 .218/0001-83

CIS MArG - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto 
rio Grande

00 .079 .634/0001-81

CIS LAP - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
dos Municípios do Lago de Peixoto 01 .256 .507/0001-73

relação das Entidades inabilitadas:

NoME DA ENTIDADE CNPJ Motivo da 
Inabilitação

CoDANorTE - Consórcio 
Intermunicipal de Desen-
volvimento Ambiental 
Sustentável

19 .193 .527/0001-08

o CIS não se 
configura con-
sórcio de saúde 
conforme Pro-
tocolo de Inten-
ções, clausula 
7ª .

Ficam desde já notificados do prazo recursal, nos termos dos itens 12.2 
e cláusula 13 do edital .

Antônio Cipriano das Neves Silva
MASP 1 .254 .055-5

Presidente Comissão Especial de Avaliação (CEA)

Ana Carolina Ferreira da Silva
MASP 1 .378 .464-0

Membro CEA

Eliana Martins Cesari Gonçalves
MASP 371 .393-0

Membro CEA

Francyellen Luiz Simões Campos
MASP 366 .118-8

Membro CEA
19 cm -30 1340951 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE 
HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

ExTrATo Do SEGuNDo TErMo ADITIvo 
Ao CoNTrATo Nº 9210 .426/18

Partes: FuNDAÇÃo HEMoMINAS e a empresa BECKMAN CouL-
TEr Do BrASIL CoMÉrCIo E IMPorTAÇÃo DE ProDuToS 
DE LABorATÓrIoS LTDA . objeto: Prorrogação de vigência do 
contrato em por 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da execução 
do contrato. Permanecem em vigor e ratificadas as demais disposições 
do contrato original que não conflitarem com este Termo Aditivo.

2 cm -30 1340634 - 1

FuNDAÇÃo EzEQuiEL DiAS - FuNED
ExTrATo DE CoNTrATo

Espécie: Contrato nº. 9245566/2020. Processo SEI nº 
2260 .01 .0009577/2019-19 . objeto: Aquisiçãode unidade Filtrante . 
Dotação orçamentária: 2261 .10 .303 .116 .4288 .0001 .339030 .13 .0 .1
0 .1 . Pregão Eletrônico nº327/2019 . vigência: 12 meses . valor: r$ 
44 .965,00 . Contratante: Fundação Ezequiel Dias - Funed . Contratada: 
rhones Tecnologia Têxtil Eireli . Assinatura: 30/03/2020 . 

Maurício Abreu Santos - Presidente/FuNED .
2 cm -30 1340630 - 1

AvISo DE rETIFICAÇÃo
A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – torna público realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032 362/2019, objeto: Equipamentos, Artigos 
de Laboratório e Componentes . o edital rETIFICADo está disponível 
nos sites www.compras.mg.gov.br. RETIFICA-SE também a publica-
ção veiculada no ‘Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” no dia 
22/02/2020, p . 52 . Portanto, oNDE SE LÊ: o prazo para o envio das 
propostas comerciais será até às 08h00min do dia 16/03/2020, e início 
da sessão de lances será às 09h00min do dia 17/03/2020 . LEIA-SE: 
O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min 
do dia 15/05/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min do 
dia 18/05/2020, mantendo-se inalteradas as demais informações . Belo 
Horizonte, 30 de março de 2020 .

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – torna público realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032 010/2020, objeto: Material para Laborató-
rio. O edital RETIFICADO (1ª Retificação) está disponível nos sites 
www .compras .mg .gov .br ., mantendo-se inalteradas as datas veiculada 
no ‘Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” no dia 26/03/2020, p. 22 
e demais informações . Belo Horizonte, 30 de março de 2020 .

5 cm -30 1340633 - 1

ExTrATo DE DECISÃo
Espécie: Decisão: Processo Administrativo Apurador 001/2020 
(2260 .01 .0001812/2020-54) . A Diretora de Planejamento, Gestão e 
Finanças da Fundação Ezequiel Dias, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, em especial, legitimada pelo disposto no inc . xIII, do art . 
3º, da Portaria FuNED nº: 031 de 23 junho de 2017, DECIDE aplicar 
ao fornecedor Ademir Pereira de Freitas, a sanção de ADvErTÊNCIA, 
nos termos do inciso I do Art . 38 do Decreto Estadual 45 .902/2012 e 
sanção de MuLTA no valor de r$ 984,87(novecentos e oitenta e quatro 
reais e oitenta e sete centavos), nos termos da alínea “c”, do inciso II 
do Art . 38 do Decreto Estadual 45 .902/2012 . Fundação Ezequiel Dias . 
Assinatura: 27/03/2020 . Hilda Maria Silveira Mesquita Zschaber .

3 cm -27 1340390 - 1

FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - FHEmiG

AvISo DE LICITAÇÃo
A Administração Central da FHEMIG torna público que realizará Pre-
gão Eletrônico para registro de Preços de prestação de serviços de 
Exames de radiologia e Diagnóstico por Imagem – Planejamento nº 
336/2019, Pregão 336/2019, dia 16/04/2020 às 09:00h . Edital: www .
compras .mg .gov .br . BH, 30/03/2020 .

2 cm -30 1340613 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
HoSPITAL JoÃo xxIII/ FHEMIG .

unidade de Compras: 0501044 - processo 218/2020, Pregão eletrônico, 
objeto: Serviços de Assessoria em radiodiagnóstico, em 17/04/2020, 
às 09:00 horas . Edital a disposição no site: www .compras .mg .gov .br . 
Serviço de Compras .BH, 30/03/2020 .

2 cm -30 1340467 - 1

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 08/2020.
A Diretoria de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar 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 Pode-
res de Minas Gerais em 25/08/2018, e nos termos da Lei 18 .185/2009 
e Decreto Estadual 45.155/2009, TORNA PÚBLICA a HOMOLOGA-
ÇÃo do Processo Seletivo regulamento 08/2020 . 

Belo Horizonte, 30 de março de 2020 . 
Alice Guelber Melo Lopes, Diretora de Gestão de Pessoas (DIGEPE) .

2 cm -30 1340761 - 1

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 04/2020. 
A Diretoria de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar 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 Pode-
res de Minas Gerais em 25/08/2018, e nos termos da Lei 18 .185/2009 
e Decreto Estadual 45.155/2009, TORNA PÚBLICA a HOMOLOGA-
ÇÃo do Processo Seletivo regulamento 04/2020 . 

Belo Horizonte, 30 de março de 2020 . Alice Guelber Melo 
Lopes, Diretora de Gestão de Pessoas (DIGEPE) .

2 cm -30 1340786 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
SrE CoNSELHEIro LAFAIETE

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE EDITAL 
E CHAMADA PÚBLICA

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGRICULTURA FAMILIAR.

A Caixa Escolar São Braz realiza Chamada Pública nº 01/2020 para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empre-
endedor rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . 
os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista no artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, que alte-
rou a resolução CD/FNDE Nº 26/2013, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 28/04/2020, às 17h00m, na EE Desembargador Aprígio 
ribeiro de oliveira, localizada na rua Francisco Carlos n°563 – São 
Brás do Suaçuí/MG – CEP 35 .495-000 – Telefone (031) 37381102, 
e-mail: escola .194425@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www .
portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br/

EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE 

A Caixa Escolar São Braz torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 29/04/2020, às 09h00m, Processo 
licitatório nº 01/2020, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Desembargador 
Aprígio ribeiro de oliveira, localizada na rua Francisco Carlos n°563 
– São Brás do Suaçuí – CEP 35 .495-000 – Telefone (031) 37381102, 
e-mail: escola.194425@educacao.mg.gov.br, até o dia 28/04/2020, às 
17h00m .

EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS RECURSOS ESTADUAIS. 

A Caixa Escolar São Braz torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 29/04/2020, às09h00m, Processo 
licitatório nº 01/2020, Modalidade convite, para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos Estaduais . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Desembarga-
dor Aprígio ribeiro de oliveira, localizada na rua Francisco Car-
los n° 563 – São Brás do Suaçuí/MG – CEP 35 .495-000 – Telefone 
(031) 37381102, e-mail: escola.194425@educacao.mg.gov.br, até o dia 
28/04/2020, às 17h00m .

9 cm -30 1340820 - 1

SrE NovA ErA 
- AvISo DE LICITAÇÃo

rEF .: PrEGÃo ELETrÔNICo N° 01/2020- ProCESSo DE CoM-
PrAS N° 1261024-01/2020 . A Secretaria de Estado de Educação de 
Minas Gerais, por intermédio de sua Superintendência Regional de 
Ensino Nova Era, torna pública a Licitação Pregão Eletrônico N° 
01/2020, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviços de vigilância e segurança eletrônica . As propostas comerciais 
deverão ser enviadas através do site: www.compras.mg.gov.br na opção 
“PREGÃO”, até o dia 23/04/2020, às 09:59. A sessão pública terá início 
no dia 23/04/2020, às 10:00h . uma cópia do Edital poderá ser obtida no 
site www .compras .mg .gov .br . Maiores informações poderão ser obtidas 
pelo e-mail: sre .novaera .compras@educacao .mg .gov .br .

3 cm -30 1340697 - 1

FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
AvISo DE LICITAÇÃo

A Fundação Helena Antipoff Comunica aos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço por lote único, 
nº . 2151004_2/2020 . objeto: Aquisição de Lâmpadas de LED Tubu-
lares para utilização na Escola Técnica Sandoval Soares de Azevedo 
- ETSSA. O envio das propostas comerciais será até as 09h00 do dia 
16/04/2020 . Início da sessão será dia 16/04/2020, às 09h00min, no site 
www .compras .mg .gov .br . o edital poderá ser obtido no mesmo site 
ou através do e-mail: compras@fha.mg.gov.br ou telefone (31) 3521-
9514 .

Ibirité, 30 de março de 2020.
vicente Tarley Ferreira Alves

Presidente da Fundação Helena Antipoff
3 cm -30 1340818 - 1

uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

rEvoGAÇÃo DE LICITAÇÃo
ToMADA DE PrEÇoS Nº 002/2020

A universidade Estadual de Montes Claros - unimontes - torna 
público aos interessados na ToMADA DE PrEÇoS 002/2020, Pro-
cesso 2311021-009/2020, que tem por objeto “contratação de empresa 
especializada para a realização de reparo/restauração e recupera-
ção do telhado do Prédio do Campus da UNIMONTES, na cidade de 
Bocaiuva/MG”, que o referido processo foi rEvoGADo, em razão 
de conveniência e oportunidade, e considerando a indisponibilidade 
do interesse público, com a necessidade de se evitar aglomerações, em 
face do acometimento da pandemia pelo CovID-19 . Ainda, a unimon-
tes informa que este processo, por se tratar de um serviço comum de 
engenharia, deverá ser remarcado para ser realizado através da moda-
lidade Pregão Eletrônico, que será devidamente publicado, conforme 
exigências legais . 

Montes Claros MG, 30 de março de 2020 . 
Professor Aloysio Afonso rocha vieira - 

Pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças .
4 cm -30 1340832 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003302359210122.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Contratos

 

ERRATA

Belo Horizonte, 30 de março de 2020.

 

O Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG, Rodrigo Ferreira Matias,
no uso da competência delegada pelo Decreto n.º 43.817/2004 e pela Resolução nº56/2019, e 
em conformidade com a Lei Federal nº13.979/2020 e com o Decreto Estadual NE nº 113/2020,
tendo em vista a necessidade de correção de erro material no uso equivocado do código de
item de material do Catálogo de Materiais e Serviços-CATMAS, e na citação do inciso IV do
Art. 24 da Lei nº8.666/1993 no ato de ratificação de dispensa de Licitação, no âmbito do
processo SEI! 1500.01.0014717/2020-02 RETIFICA com base no documento SEI nº 12873487
o processo de compra nos seguintes termos

Onde se lê  (ato de Ratificação de dispensa de licitação - Documento SEI Nº12765861):
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEI
nº1500.01.0014717/2020-02,referente ao Processo de Compras nº
1501561-09/2020, 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 nº12660095, AUTORIZO e RATIFICO,
com fulcro nas disposições contidas no artigo 24, incisos IV da Lei Federal
n°8.666/1993, na hipótese de dispensa de licitação, bem como em
conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020 e o Decreto Estadual NE
nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico Referencial da AGE/MG nº
16.198/2020 evento SEI nº 12746476, cujo objeto é aquisição de máscaras
N95 (...)

Leia-se:
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEI
nº1500.01.0014717/2020-02,referente ao Processo de Compras nº
1501561-09/2020, 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 nº12660095, AUTORIZO e RATIFICO,
com fulcro na hipótese de dispensa de licitação contida na Lei Federal 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
12746476,cujo objeto é aquisição de máscaras N95 (...)
 

Onde se lê:

1647385 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95  COM
CARVAO ATIVADO; 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; COMPLEMENTAÇÃO DA
ESPECIFICAÇÃO: MASCARA COM OU SEM VALVULA DE
EXALAÇÃO. CONFECCIONADA COM 2 CAMADAS DE FIBRA
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SINTETICA, 1 CAMADA DE FILTRO E 1 CAMADA DE CARVAO
ATIVADO. INODORA, HIPOALERGENICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL,
COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DE
VALIDADE, NUMERO DO LOTE. REGISTRO NA ANVISA E
CERTIFICADO DE APROVACAO DO MTE

Leia-se:
125628 - 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.
 
 

RODRIGO FERREIRA MATIAS
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 

 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 30/03/2020, às 21:11, 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
12881231 e o código CRC F42ABE76.

 

Central de Contratos - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Rodovia Papa João
Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1500.01.0014717/2020-02 SEI nº 12881231
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