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10 CIB Macro Triângulo do Sul 240 16/04/2020
Planilha de Detalhamento Físico Financeiro - PrOHOSP (parcela excepcional) para enfrentamento daCO-
vID-19 daAssociação de Combate ao Câncer do Brasil Central - Hospital Dr . Hélio Angotti, município de 
uberaba, Macrorregião Triângulo do Sul .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
175/ 2020, datado de 22 de abril de 2020 .

11 CIB Micro Alfenas/Machado 277 29/04/2020
repactuação da Planilha de detalhamento Físico Financeira da Santa Casa de Caridade de Machado, da 
resolução SES/MG nº 6 .897 de 13 .11 .2019 - Parcela Excepcional - município de Machado - região de 
Saúde Alfenas/Machado .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
195/ 2020, datado de 04 de maio de 2020 .

12 CIB Micro Alfenas/Machado 278 29/04/2020
repactuação da Planilha de detalhamento Físico Financeira da Santa Casa de Caridade de Machado, 
da resolução SES/MG nº 6 .792 DE 01 .08 .2019 - município de Machado - região de Saúde Alfenas/
Machado .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
198/ 2020, datado de 04 de maio de 2020 .

13 CIB Micro Araxá 242 16/04/2020 Planilha de Detalhamento Físico Financeiro - PrOHOSP (parcela excepcional) para enfrentamento daCO-
vID-19 daSanta Casa de Misericórdia de Araxá, município de Araxá, Microrregião de Saúde de Araxá .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
174/2020, datado de 22 de abril de 2020 .

14 CIB Micro Bocaiuva 03 01/04/2020
remanejamento/repactuação dos objetos a serem adquiridos peloHospital Municipal Dr . Gil Alves,com 
recursos financeiros da Resolução 5.184, de 13 de março de 2016 - Componente Programa Pro-Hosp 
Incentivo .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
188/2020, datado de 28 de abril de 2020 .

15 CIB Micro Frutal/Iturama 289 16/04/2020 Planilha de detalhamento físico-financeiro - PROHOSP (Parcela Excepcional) para enfrentamento do 
COvID-19 do Hospital Frei Gabriel, do município de Frutal, microrregião de saúde Frutal/Iturama .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
182/2020, datado de 27 de abril de 2020 .

16 CIB Micro João Monlevade 159 29/04/2020

Repactuação da Planilha de Detalhamento Físico-financeiro da 1ª Parcela Excepcional, para o exercício de 
2019 da Associação São vicente de Paulo João Monlevade, Hospital Margaridado município de João Mon-
levadeque tem por objetivo o incentivo financeiro ao elenco de hospitais atualmente contemplados pelo 
Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais SuS/MG (Componente Pro-Hosp 
Incentivo), de acordo com a resolução SES/MG Nº 6 .897, de 13 de novembro de 2019 .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
204/2020, datado de 06 de maio de 2020 .

17 CIB Micro Itambacuri 01 28/01/2020
Planilha de Detalhamento Físico Financeira referente a resolução SES/MG nº 6 .897 de 13 de novembro 
de 2019 - 1ª parcela excepcional do PrOHOSP Incentivo de 2019 para o Hospital Nossa Senhora dos 
Anjos de Itambacuri .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
177/2020, datado de 22 de abril de 2020 .

18 CIB Micro Leopoldina/Cataguases 377 15/04/2020 Pactuarsobra de recurso do PrOHOSP do Hospital de Cataguases, referente à resolução nº 5 .870, de 5 
de setembro de 2017 .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
181/2020, datado de 23 de abril de 2020 .

19 CIB Micro Leopoldina/Cataguases 378 29/04/2020 Repactuar a planilha físico financeiro PROHOSP RES/SES nº 6638/2019do hospital de Cataguases, muni-
cípio de Cataguases/MG .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
197/2020, datado de04 de maio de 2020 .

20 CIB Micro Minas Novas/Turmalina/
Capelinha 562 28/04/2020

repactuação da Planilha de Detalhamento Físico-Financeira , referente à parcela excepcional do Programa 
Pro-Hosp Incentivo para o exercício de 2019, da Fundação Hospitalar São vicente de Paulo, município 
de Capelinha .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
196/2020, datado de 04 maio de 2020 .

21 CIB Micro Minas Novas/Turmalina/
Capelinha 564 28/04/2020 repactuação da Planilha de Detalhamento Físico-Financeira referente à parcela excepcional do Progrma 

PrOHOS Incentivo para o exercício de 2019, do Hospital São vicente, do município de Turmalina .
SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
199/2020, datado de 04 de maio de 2020 .

22 CIB Micro Peçanha/São João Evangelista 02 04/03/2020
Pactuação da 1º parcela excepcional 2019, de incentivo financeiro ao elenco de hospitais atualmente con-
templados pelo Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais SuS/MG (Compo-
nente PrOHOSP Incentivo) - resolução SES/MG nº 6 .897, de 13 de novembro de 2019 – região de Saúde 
de São João Evangelista/Peçanha – Hospital São João Evangelista .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
169/2020, datado de 15 de abril de 2020 .

23 CIB Micro São João Del rei 337 08/04/2020 repactuação da Planilha de Detalhamento Físico Financeiro PrOHOSP - Parcela Excepcional da Santa 
de Misericórdia de São João Del rei .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
168/2020, datado de 15 de abril de 2020 .

24 CIB Micro São João Del rei 338 08/04/2020 repactuação Planilha de Detalhamento Físico Financeiro PrOHOSP, resolução SES/MG nº 6 .897, 
novembro de 2019 - parcela excepcional do Hospital Nossa Senhora das Mercês .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
180/2020, datado de 22 de abril de 2020 .

25 CIB Micro Três Pontas 234 27/04/2020
Trata-se darepactuação do objeto de gasto da rubrica de custeio, referente à planilha de detalhamento físico 
financeira da 1ª (primeira)parcela excepcionalPROHOSP 2019, do Hospital São Francisco de Assis, loca-
lizado no município de Três Pontas .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
193/2020, datado de 30 de abril de 2020 .

26 CIB Micro uberaba 322 16/04/2020
Planilha de Detalhamento Físico Financeiro - PrOHOSP (parcela excepcional) para enfrentamento daCO-
vID-19 daSanta Casa de Misericórdia de Sacramento, município de Sacramento, Microrregião de Saúde 
de uberaba .

SuBPAS/SrAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar . Parecer Técnico nº 
173/2020, datado de 17 de abril de 2020 .

76 cm -08 1353143 - 1

rESuLTADO DO EDITAL DE CrEDENCIAMENTO SES-MG Nº 01/2020
Em conformidade com o EDITAL nº 001/2020 para credenciamento de pessoas jurídicas - prestação de ações e serviços de assistência à saúde em 
leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), para tratamento dos usuários do SUS no âmbito da pandemia do COVID-19, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado de Minas Gerais (DOE-MG) em 04 de abril de 2020 e suas retificações, divulga-se a 3ª relação referente à habilitação, inabilitação 
e interposição de recursos das entidades interessadas em formalizar contrato com a SES/MG para contratação excepcional de Leitos Temporários 
de unidade de Terapia Intensiva (uTI), destinados ao tratamento de pacientes relacionados com a pandemia do COvID-19, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde de Minas Gerais (SuS/MG) .
Os procedimentos pertinentes ao referido Credenciamento, encontram-se disponíveis para consulta na Superintendência/Gerência regional de 
Saúde .

relação das Entidades Habilitadas
Nome da Entidade CNPJ Município regional

Santa Casa de Misericórdia 24 .729 .097/0001-36 São João Del rey São João Del rey
Hospital Municipal Senhora Santana 18 .017 .442/0001-06 Brasília De Minas Januária
Fundação Assistencial viçosense 17 .989 .187/0001-09 viçosa Ponte Nova
Santa Casa de Misericórdia São vicente de Paulo 19 .128 .248/0001-60 Campo Belo Divinópolis
Hospital Philadelfia 02 .267 .239/0001-58 Teófilo Otoni Teófilo Otoni
Fundação Educacional Alto Médio São Francisco 20 .533 .295/0003-30 Montes Claros Montes Claros
Fundação Santarritense de Saúde e Assistência 24 .492 .324/0001-52 Santa rita Do Sapucaí Pouso Alegre
Hospital universitário Clemente De Faria 22 .675 .359/0001-00 Montes Claros Montes Claros
upa 24 Horas Padre roberto Cordeiro Martins 18 .291 .351/0001 -64 Divinópolis Divinópolis

Nicodemus de Arimatheia e Silva Júnior – Subsecretaria de regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde – SuBrEG . 
Belo Horizonte, 16 de março de 2020 .
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ExTrATO DO SEGuNDO TErMO ADITIvO
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 154/2018, assinado 
em 29/10/2018, que entre si celebram o EMG/SES/SuS-MG e a Fun-
dação Cristiano varella/Hospital do Câncer de Muriaé, do município 
de Muriaé/MG, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 
00.961.315/0001-03. Objeto: O repasse de recurso financeiro/incentivo 
em razão da publicação da Portaria GM/MS n º 3 .339, em 17 de dezem-
bro de 2019, em proveito da Fundação Cristiano varella/Hospital do 
Câncer de Muriaé, do município de Muriaé/MG, conforme Informa-
ção 24/2020/Superintendência de Contratualização e Programação, e 
o disposto no Anexo do referido Termo . O Contrato terá a inclusão do 
valor global financeiro qualitativo de R$ 186.569,00 (cento e oitenta 
e seis mil quinhentos e sessenta e nove reais), em parcela única, refe-
rente ao recurso financeiro destinado à no município de Muriaé, con-
siderando a publicação da Portaria GM/MS n° 3 .339/2019, que esta-
belece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato-
rial e Hospitalar (MAC) a ser disponibilizado aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios . O percentual de alteração qualitativa corres-
ponde a 0,11% (zero vírgula onze por cento) em relação ao valor con-
tratual inicial . O valor mensal estimado do Contrato permanece sendo 
R$ 3.437.618,91 (três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil seis-
centos e dezoito reais e noventa e um centavos) . Dotação Orçamentá-
ria nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 – recurso do SuS . 
Assinatura: 08/05/2020 . Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/
SuS-MG, o Sr . Nicodemus de Arimathea e Silva Junior, pela Funda-
ção Cristiano varella/Hospital do Câncer de Muriaé, do município de 
Muriaé/MG, o Sr . Carlos Alberto Campos de Carvalho e o Sr . Edson 
Augusto Pracchia ribeiro e pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Murié e Gestor do SuS Municipal, o Sr . Paulo César de Oliveira .

ExTrATO DO SEGuNDO TErMO ADITIvO
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 86/2016, assinado 
em 19/12/2016, que entre si celebram o EMG/SES/SuS-MG e a Santa 
Casa de Misericórdia de Alterosa do município de Alterosa/MG, ins-
crita no CNPJ sob o nº 00 .112 .288/0001-96, Estado de Minas Gerais . 
Objeto: O repasse de recurso financeiro/incentivo em razão da publi-
cação da Portaria GM/MS n º 3 .339, em 17 de dezembro de 2019, em 
proveito da Santa Casa de Misericórdia de Alterosa, do município de 
Alterosa/MG, conforme Informação 34/2020/Superintendência de 
Contratualização e Programação, e o disposto no Anexo do referido 
Termo. O Contrato terá a inclusão do valor global financeiro qualitativo 

de r$ 12 .445,00 (doze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), em 
parcela única, referente ao recurso financeiro destinado à Santa Casa de 
Misericórdia de Alterosa, no município de Alterosa/MG, considerando 
a publicação da Portaria GM/MS n° 3 .339/2019, que estabelece recurso 
do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo 
de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita-
lar (MAC) a ser disponibilizado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios . O percentual de alteração qualitativa corresponde a 0,60% 
(zero vírgula sessenta por cento) em relação ao valor contratual inicial . 
O valor mensal estimado do Contrato permanece sendo r$ 35 .582,10 
(trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e dez centavos) . 
Dotação Orçamentária nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 
– recurso do SuS . Assinatura: 08/05/2020 . Assinam: Pela Secretaria 
de Estado de Saúde/SuS-MG, o Sr . Nicodemus de Arimathea e Silva 
Junior, pela Santa Casa de Misericórdia de Alterosa do município de 
Alterosa/MG, o Sr . Júlio Lourenço da Silva e o Sr . Geraldo dos Santos 
Silva e pela Secretaria Municipal de Saúde de Alterosa e Gestora do 
SuS Municipal, a Sra . Maria Aparecida Cassiano,

ExTrATO DO PrIMEIrO TErMO ADITIvO
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 140/2018, assinado 
em 26/09/2018, que entre si celebram o EMG/SES/SuS-MG e a Santa 
Casa de Misericórdia de Itaguara do município de Itaguara/MG, ins-
crita no CNPJ sob o nº 20 .878 .294/00001-66, Estado de Minas Gerais . 
Objeto: O repasse de recurso financeiro/incentivo em razão da publi-
cação da Portaria GM/MS n º 3 .339, em 17 de dezembro de 2019, e a 
Portaria GM/MS nº 446, em 20 de março de 2020 em proveito da Santa 
Casa de Misericórdia de Itaguara conforme Informação 166/2020/
Superintendência de Contratualização e Programação, e o disposto 
no Anexo do referido Termo . O Contrato terá: I - O acréscimo mensal 
de r$ 41 .366,66 (quarenta e um mil trezentos e sessenta e seis reais 
e sessenta e seis centavos), referente ao recursos Portaria n º 446 de 
20 de março de 2020, a qual habilita 8 (oito) leitos de Enfermaria de 
Retarguada (sendo 4 leitos novos e 4 leitos classificados), perfazendo 
um aumento qualitativo no percentual de 61,14% ( sessenta e um vir-
gula quatorze por cento) em relação valor original contratado . II - O 
acréscimo do valor de r$ 15 .879,00 (quinze mil oitocentos e setenta 
e nove reais) referente ao recursos da Portaria GM/MS nº 3339/2019, 
parcela única, corresponde a uma variação de 0,59% (zero vírgula 
cinquenta e nove por cento) em relação ao valor original contratado . 
III - No repasse financeiro do exercício da competência de 2020 será 

incorporado o valor residual do incentivo previsto na Portaria GM/MS 
446/2020 ante a incorporação na PPI Assistencial do município de Ita-
guara até a formalização do referido Aditivo;
III - O novo valor mensal passa a ser de r$ 86 .469,15 (oitenta e seis mil 
quatrocentos e sessenta e nove reais e quinze centavos) . Dotação Orça-
mentária nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 – recurso do 
SuS . Assinatura: 08/05/2020 . Assinam: Pela Secretaria de Estado de 
Saúde/SuS-MG, o Sr . Nicodemus de Arimathea e Silva Junior, pela 
Santa Casa de Misericórdia de Itaguara do município de Itaguara/
MG, o Sr . Edvar Aparecido Mamede Alves e o Sr . Helton Barros Drey 
Junior, e pela Secretaria Municipal de Saúde de Itaguara e Gestor do 
SuS Municipal, o Sr . Christian Chebly Prata Lima .

ExTrATO DO PrIMEIrO TErMO ADITIvO
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 94/2018, assinado 
em 26/09/2018, que entre si celebram o EMG/SES/SuS-MG e a Socie-
dade Beneficente São Camilo/Hospital Monsenhor Horta, do município 
de Mariana/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 60 .975 .737/0025-29, Estado 
de Minas Gerais. Objeto: O repasse de recurso financeiro/incentivo em 
razão da publicação da Portaria GM/MS n º 3 .339, em 17 de dezembro 
de 2019, em proveito da Sociedade Beneficente São Camilo/Hospital 
Monsenhor Horta, do município de Mariana/MG, conforme Informa-
ção 58/2020/Superintendência de Contratualização e Programação, e o 
disposto no Anexo Técnico do referido Termo . O Contrato terá a inclu-
são do valor global financeiro qualitativo de R$ 92.544,00 (noventa 
e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais), em parcela única, 
referente ao recurso financeiro destinado à Sociedade Beneficente São 
Camilo/Hospital Monsenhor Horta, no município de Mariana/MG, con-
siderando a publicação da Portaria GM/MS n° 3 .339/2019, que esta-
belece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial 
e Hospitalar (MAC) a ser disponibilizado aos Estados, ao Distrito Fede-
ral e aos Municípios . O percentual de alteração qualitativa corresponde 
a 0,26% (zero vírgula vinte e seis por cento) em relação ao valor con-
tratual inicial . O valor mensal estimado do Contrato permanece sendo 
r$ 595 .333,00 (quinhentos e noventa e cinco mil trezentos e trinta e 
três reais) . Dotação Orçamentária nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 
339039 – 92 .1 – recurso do SuS . Assinatura: 08/05/2020 . Assinam: 
Pela Secretaria de Estado de Saúde/SuS-MG, o Sr . Nicodemus de Ari-
mathea e Silva Junior, pela Sociedade Beneficente São Camilo/Hospi-
tal Monsenhor Horta, do município de Mariana/MG, o Sr . João Batista 
Gomes de Lima e o Sr . Antonio Jose Azzi, e pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Mariana e Gestor do SuS Municipal, o Sr . Danilo Brito 
das Dores .
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FuNDAÇÃo EZEquiEL DiAS - FuNED
rATIFICAÇÃO DE INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Fundação Ezequiel Dias, Maurício Abreu Santos, 
baseado em toda documentação acostada aos autos do processo SEI nº 
2260 .01 .0009309/2019-77, referente ao Processo de Compra 2261032 
000104/2020, cujo objeto é a aquisição de matéria prima (IFA) para 
produção do medicamento Talidomida 100 mg, conforme especifi-
cado no Termo de referência no evento SEI nº 10859616, APrOvA 
os procedimentos administrativos e rATIFICA, com fulcro nas dispo-
sições contidas no art. 25 caput, da Lei Federal 8.666/93, na hipótese 
de inexigibilidade de licitação, bem como nos termos da declaração 
da Diretoria Industrial evento SEI nº 13842135 e do Parecer/Procu-
radoria nº 112/2020 evento SEI nº 13084560, a contratação direta 
da empresa Microbiológica Química e Farmacêutica Ltda” (CNPJ .: 
27 .191 .121/0001-14), perfazendo um total de rS 2 .835 .000,00 (dois 
milhões oitocentos e trinta e cinco mil reais), conforme Declaração de 
Disponibilidade Orçamentária evento SEI nº 12392738 .
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ExTrATO DE CONTrATO
Espécie: Contrato nº 9247091/2020 . Processo SEI nº 
2260.01.0001443/2020-26. Objeto: aquisição decertificado digital de 
servidor WEB/SITIO hierarquia internacional - multidomínio - para 
até 5 domínios (URLS).Dotações orçamentárias: 2261.10.122.705.25
00 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1;2261 .10 .303 .103 .4272 .0001 .339040 .03 .0 .
10 .1; 2261 .10 .303 .116 .1030 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1;2261 .10 .303 .116
 .4288 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1; 2261 .10 .303 .116 .4289 .0001 .339040 .0
3 .0 .10 .1;2261 .10 .571 .076 .4187 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1; 2261 .10 .573 .
076 .4189 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1 . Dispensa de Licitação nº 110/2020 . 
vigência: 12 meses, a contar de 27/05/2020 . valor: r$ 2 .694,00 . Con-
tratante: Fundação Ezequiel Dias - Funed . Contratada: Companhia de 
Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge .Assi-
natura: 07/05/2020 . 

Maurício Abreu Santos - Presidente/FuNED .
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FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - FHEmiG

ExTrATO DE CONTrATO
Contrato nº 9247179/2020 - Processo SEI nº1500 .01 .0020761/2020-65 . 
Processo de Compras nº 1501561 032/2020 . Partes: SEPLAG e KI-
CAPAS ME . Objeto: Aquisição emergencial de aventais descartáveis, 
visando equipar e proteger os profissionais envolvidos no atendimen-
toe combate àpandemiado COvID-19 nos hospitais estaduais da rede 
FHEMIG . vigência: 6 meses . valor: r$ 6 .145 .000,00 . Dotação Orça-
mentária: 2271 10 302 026 1007 0001 339030 10 0 10 1 . Assinam: 
Lucinéia Maria de Queiroz Carvalhais e Mônica reis rubia, pela 
Empresa .
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rETIFICAÇÃO DE ExTrATO DE CONTrATO DO 
HOSPITAL ALBErTO CAvALCANTI/ FHEMIG 

PuBLICADO EM 29/04/2020, PáG . 43 .
O Hospital Alberto Cavalcanti retifica a data de assinatura referente ao 
contrato firmado com a empresa CENTRAL ETO DE ESTERILIZA-
CAO LTDA -EPP– CNPJ: 08 .090 .765/0001-71;
Espécie: Onde se Lê: 16/04/2020 Leia-se: 29/04/2020
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ExTrATO DE TErMO ADITIvO DO HOSPITAL 
rEGIONAL ANTÔNIO DIAS/FHEMIG

Espécie: 3º Termo aditivo ao Contrato 9143454 firmado entre a FHE-
MIG/HrAD e a empresa Gold Care Assistência Técnica Especializada 
Ltda ME  Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses .  
valor: r$ 9 .508,92 (total estimado)  vigência: 20/05/2020 a 19/05/2021 
Número do Processo: 0518005 030/2017 Modalidade: Pr .EL . Dota-
ção Orçamentária: 2271 .10 .302 .045 .4177 .0001, Objeto de gasto: 
339039-21 F 10 .1Data de Assinatura: 08/05/2020
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PrOrrOGAÇÃO DO PrAZO DE vALIDADE DO PrOCESSO 
SELETIvO SIMPLIFICADO rEGIDO PELO rEGuLAMENTO 
FHEMIG Nº 22/2019 - MOv
A Diretora de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
item 15.6 do Regulamento do Processo Seletivo Público Simplificado 
FHEMIG nº 22/2019, homologado em 23/05/2019, PrOrrOGA
por 12 (doze) meses o prazo de validade do Processo Seletivo Simpli-
ficado em referência.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2020
Alice Guelber Melo Lopes

Diretora de Gestão de Pessoas (DIGEPE)
MASP: 6693600

3 cm -08 1352708 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
A Secretária de Estado de Educação, no uso de suas atribuições, divulga os extratos dos termos de compromisso e aditivos firmados com as caixas escolares das unidades estaduais de ensino no período de 01 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020, NATUREZA DE DESPESA: 335043 - DESPESAS DE 
COrrENTES, conforme rELAÇÃO 07/ 2020 .

 Belo Horizonte, 09 de maio de 2020 .
Julia Sant’Anna

Secretária de Estado de Educação

rELAÇÃO 07/ 2020 - ExTrATO DOS TErMOS DE COMPrOMISSOS E ADITIvOS FIrMADOS COM AS CAIxAS ESCOLArES DAS uNIDADES ESTADuAIS DE ENSINO - PErÍODO 01/04/2020 à 30/04/2020 - DESTINAÇÃO: 335043 - DESPESAS DE COrrENTE .
Termo De 

Compromisso Data Caixa Escolar Beneficiada Cnpj Escola Município Objeto valor vigência

833088 01/04/2020 Caixa Escolar Barao Do Indaia 18835819000134 Ee Barão Do Indaiá Abaete Aditivo De vigência - Aquisição De Materiais De Consumo E/Ou Serviços Para  A Sala De recursos 
Da Escola - Educação Especial . 0,00 26/12/2021

832901 01/04/2020 Caixa Escolar Profa Marilia Maria Da 
Costa Coelho 23776420000160 Ee Doutor Edgardo Da Cunha Pereira Abaete Aditivo De vigência - Aquisição De Materiais De Consumo E/Ou Serviços Para  A Sala De recursos 

Da Escola - Educação Especial . 0,00 26/12/2021

831677 01/04/2020 Caixa Escolar Profa Marilia Maria Da 
Costa Coelho 23776420000160 Ee Doutor Edgardo Da Cunha Pereira Abaete Aditivo De vigência - Aquisição De Material De Consumo E/Ou Serviços  Para  Educação Básica . 0,00 25/12/2021

801996 01/04/2020 Caixa Escolar Profa Marilia Maria Da 
Costa Coelho 23776420000160 Ee Doutor Edgardo Da Cunha Pereira Abaete Aditivo De vigência - Aquisição De Material De Consumo E/Ou Serviços Para O Desenvolvimento 

De Oficinas Do Projeto Escola Aberta Minas Gerais. 0,00 09/12/2020

830841 01/04/2020 Caixa Escolar Frederico Zacarias 18835835000127 Ee Frederico Zacarias Abaete Aditivo De vigência - Aquisição De Material De Consumo E/Ou Serviços  Para  Educação Básica . 0,00 25/12/2021

 
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 3202005090133170148.

Publicação do Contrato (14160355)         SEI 1500.01.0020761/2020-65 / pg. 1

CARLA
Realce



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 1500.01.0020761/2020-65

 TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº
9247179/2020, DE
COMPRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM  A
FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS
GERAIS-FHEMIG E A
EMPRESA KI-CAPAS ME,
NA FORMA ABAIXO:

                                                                                     

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-FHEMIG, com sede em Belo
Horizonte/MG, na Alameda Vereador Álvaro Celso, 100, Bairro Santa Efigênia, CEP:  30.150-
260, CNPJ nº. 19.843.929/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada legalmente por sua Diretora Assistencial, Sra. LUCINÉIA MARIA DE QUEIROZ
CARVALHAIS RAMOS, Carteira de Identidade n.º 3.430.548, CPF n.° 531.850.136-20 e a
empresa KI-CAPAS ME, endereço de correio eletrônico: ki-capas@hotmail.com; inscrito(a) no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o número 15.300.600/0001-42 com sede na
Rua Dr José Mesquita Neto - 667, Centro, Campo do Meio, Minas Gerais - CEP: 37.165-
000, neste ato representado pela  Sra. MÔNICA REIS RUBIA, portadora da Carteira de
Identidade, nº 5527769, expedido pela SSP/MG, e inscrito no CPF nº 439.926.766-68,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente
da Dispensa de licitação nº 1501561-32/2020, que será regida pela Lei nº13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, Medida Provisória nº 926/2020 e a Medida Provisória nº 961/2020 a  com
suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, a Lei 8.666/1993, o Decreto Estadual
45.902/2012 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
aventais descartáveis, visando equipar e proteger os profissionais envolvidos no
atendimento  e combate à pandemia do COVID-19 nos hospitais estaduais da Rede
FHEMIG, 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
UNIDADE

DE
AQUISIÇÃO

ESTOQUE CÓDIGO
SIAD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

AVENTAL PARA USO
MEDICO/ODONTOLOGICO - TIPO:

DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM
ELASTICO NO PUNHO; MATERIA-PRIMA: TELA

NAO TECIDO, SMS, 100%
POLIPROPILENO;GRAMATURA/COMPOSICAO:
MINIMA DE 50G/M2; COMPRIMENTO: 1,20 M X

1,50M (C X L), APROXIMADAMENTE;

DESCARTÁVEL UNIDADE 500.000 1755366 R$ 12,29 R$
6.145.000,00
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. 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$ 6.145.000,00 (seis milhões,
cento e quarenta e cinco mil reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, 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:

2271 10 302 026 1007 0001 33 90 30 10 0 10 1 

4.2.    Nos exercícios seguintes, correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.
 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA FINANCEIRA
5.1. A CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a
assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Contrato,
conforme disposto no art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que
cumpridas as obrigações contratuais.

5.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.

5.3. A contratada deverá encaminhar comprovante de pagamento da operação
realizada para verificação da autenticidade, quando da garantia em dinheiro.

5.4. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

5.5. A CONTRATADA ficará obrigada a devolver integralmente os valores
repassados pelo contratante, no caso de descumprimento das obrigações assumidas, com
o acréscimo de valores decorrentes de multas e correção monetária.

5.6. Será considerada extinta a garantia:

5.6.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado,
de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

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

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento de 10% (dez por cento) do valor total do contrato se dará de
forma antecipada devido exigência da contratada para garantir a efetivação do contrato em
prazo compatível à urgência do pico previsto e em função da urgência e da
excepcionalidade das aquisições de aventais descartáveis. O pagamento será efetuado
através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem
bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos
bancos que o fornecedor indicar, após a assinatura do contrato e da comprovação da
realização/efetivação da garantia também de 10 % (dez por cento) do valor total do
contrato, conforme disposto na cláusula Quinta do Termo de Referência que compõe este
Contrato, na Proposta Comercial, evento SEI!14126259.

6.2. O restante do pagamento de cada um dos pedidos de compras será efetuado
através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem
bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos
bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 3 (três) dias úteis a partir da entrega
efetiva, conforme proposta comercial evento SEI! 14126259, com base nos documentos
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fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE, em função da urgência
e da excepcionalidade que as aquisições de equipamentos de proteção individual - EPIs
requerem para enfrentamento da pandemia mundial de COVID-19, coronavírus.

6.3. Em caso de inadimplemento total ou parcial por parte do contratado, este fica
obrigado a restituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após notificação pela
CONTRATANTE, a totalidade do valor que lhe fora adiantado na ocorrência de
inadimplemento total, ou, parcialmente, descontados os valores devidos referentes à
parcela do objeto entregue, caso o inadimplemento seja parcial com o acréscimo de multas
e correção monetária, conforme previsão contida no Decreto Estadual nº 45.902/2012.

6.4. A devolução deverá ocorrer por meio de depósito a ser realizado por meio de
pagamento de Documento de Arrecadação do Estado (DAE) cuja emissão dar-se-á pela
contratante.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 
7.1. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses,
contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

 

8.  CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

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

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

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

12.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

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

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

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

12.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada
à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

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

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

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

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

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

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

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

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

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

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

15.2. A CONTRATANTE é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS.
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 13.979/2020, na Lei nº 8.666/1993, e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
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normas e princípios gerais dos contratos.
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
17.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa
de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal
8.666/93 de 21/06/1993.
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

E, assim justas e avençadas, firmam este contrato  assinado eletronicamente pelas partes
para os devidos efeitos legais.

 

LUCINÉIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHAIS RAMOS
Diretora Assistencial

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais-FHEMIG
 
 
 

MÔNICA REIS RUBIA
Representante legal

KI-CAPAS ME
 
 

Documento assinado eletronicamente por Lucineia Maria De Queiroz Carvalhais,
Diretor(a), em 08/05/2020, às 20:53, 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 Mônica Reis Rubia, Usuário Externo, em
08/05/2020, às 20:59, 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
14127398 e o código CRC E2B7F939.

Referência: Processo nº 1500.01.0020761/2020-65 SEI nº 14127398
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