GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Instituto Mineiro de Agropecuária
Gerência de Logística e Serviços Gerais / Almoxarifado

Memorando.IMA/GLS-ALMOXARIFADO.nº 23/2020
Belo Horizonte, 27 de agosto de 2020.
Para: Thales Almeida Pereira Fernandes
Diretor Geral

Assunto: Autorização de abertura do Processo de compra
Referência: Processo nº 2370.01.0004803/2020-95
Prezado Diretor,

Solicitamos autorização para compra de materiais de limpeza e higienização, visando
repor o estoque do almoxarifado, objetivando suprir as necessidades de limpeza e higienização das
Unidades do IMA, com a finalidade de executar as políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal
no estado de Minas Gerais.

A compra tem custo total de R$ R$ 3.943,00 (três mil, novecentos e quarenta e
três reais), conforme mapas de melhores preços: 2371044 0000018/2020, 2371044
0000019/2020 e 2371044 0000020/2020.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Machado Barbosa, Servidor, em
27/08/2020, às 13:18, 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
18725737 e o código CRC AEA0593C.

Referência: Processo nº 2370.01.0004803/2020-95

Memorando 23 (18725737)

SEI nº 18725737
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
Para fins do disposto no artigo 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04/05/2000,
declaro que as despesas decorrentes da obrigação a ser contraída em razão de participação
de Registro de Preços n 145/2020 a ser firmado entre o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
e empresa vencedora do certame, cujo objeto é a aquisição de material de limpeza e
higienização, apresenta adequação orçamentária e financeira com o corrente orçamento
aprovado, bem como compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com
base na Lei Orçamentária Anual nº 23.579 de 15/01/2020 e na Lei de Responsabilidade Fiscal
nº. 101/2000, que este o IMA possui disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas.
A despesa será custeada pela dotação orçamentária:
2371.04.122.705.2500.0001.3.3.90.30.12.0.91.1
2371.04.122.705.2500.0001.3.3.90.30.17.0.91.1
tendo estas saldo suficiente para cumprir o valor total de R$ 3.943,00 [tres mil e novecentos e
quarenta e tres reais].

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Silva Costa, Servidor(a) Público(a),
em 31/08/2020, às 09:14, 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 Antonio Carlos de Moraes, Diretor de
Planejamento, Gestão e Finanças, em 31/08/2020, às 09:52, 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
18820674 e o código CRC 773E2D3B.

Referência: Processo nº 2370.01.0004803/2020-95

Declaração de Disponibilidade Orçamentária IMA/GPO 18820674

SEI nº 18820674
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
Diretoria Geral

Processo nº 2370.01.0004803/2020-95
Belo Horizonte, 01 de setembro de 2020.

Procedência: Despacho nº 245/2020/IMA/DGE.
Destinatário(s): Gerência de Logística e Serviços Gerais / Almoxarifado.

Assunto: Autorização de abertura de processo de compra.

DESPACHO
Em atendimento ao expediente em epígrafe, autorizo a compra de materiais de
limpeza e higienização, visando repor o estoque do almoxarifado, com custo total de R$ R$
3.943,00 (três mil, novecentos e quarenta e três reais), conforme mapas de melhores preços:
2371044 0000018/2020, 2371044 0000019/2020 e 2371044 0000020/2020.

Documento assinado eletronicamente por Thales Almeida Pereira Fernandes,
Diretor(a) Geral, em 01/09/2020, às 08:48, 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
18876756 e o código CRC E80D3FC8.

Referência: Processo nº 2370.01.0004803/2020-95

Despacho 245 (18876756)

SEI nº 18876756
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Mapa de Preços 2371044 000018/2020 (18728938)

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa:

2371044 000018/2020

Data de criação:

26/08/2020

Responsável:

Pedido de material e serviço:

2371044 000018/2020

ALEXANDRE MACHADO BARBOSA

Objetivo:
Instruir o pedido de compras - Disponibilidade orçamentária
Itens do mapa
Nº

1

Código do item

001669370

Desc. do item de material

Unid. de aquisição

Quantitativo orçado

FRASCO

200,0000

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE
MAOS ASPECTO FISICO: GEL;
COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO
HIDRATADO + AGENTE
HIDRATANTE; GRAU INPM: ENTRE
62 E 74 GRAUS; GRAU G

Valor mínimo
(R$)

Valor máximo
(R$)

5,4200

5,4200

Valor de
referência
unitário(R$)

Valor de
(*) Justificativas para
referência total (R$) menos 3 orçamentos

5,4200

Total orçado:

2

1.084,00

1.084,00

Detalhamento do preço de referência
Nº:

1

Código do item de material ou serviço: 001669370

Unidade de aquisição: FRASCO
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Descrição do item:
HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: ENTRE 62 E 74 GRAUS; GRAU GL: ENTRE 70 E 84
GRAUS; APRESENTACAO: FRASCO COM VALVULA TIPO PUMP 500 ML;
Itens que compõem o preço
Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço
Ata de registro de
preço / -

-

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação

Fornecedor

-

-

26/08/2020 19:46

- / -

-

04.654.861/0001-44 INDALABOR INDAIA
LABORATORIO
FARMACEUTICO LTDA

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação

Fornecedor

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação

5,4200

-

Itens desconsiderados
Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço

Melhores preços / SIAD

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação
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Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço
Itens
homologadosratificados / -

-

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

1510101 000001/2020

120,0000

03/04/2020 11:57

70º / -

Mapa de Preços 2371044 000018/2020 (18728938)

Itens
homologadosratificados / -

-

1510070 000001/2020

95,0000

03/04/2020 14:53

UZZI / UZZI

Itens
homologadosratificados / -

-

1510044 000001/2020

60,0000

31/03/2020 22:00

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510054 000002/2020

15,0000

16/04/2020 15:19

70 SV / -

Itens
homologadosratificados / -

-

2101034 000003/2020

230,0000

13/04/2020 08:32

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510014 000001/2020

60,0000

03/04/2020 19:52

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510093 000003/2020

90,0000

27/04/2020 10:58

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510111 000004/2020

130,0000

28/04/2020 13:24

- / com bico dosador
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Itens
homologadosratificados / -

-

2101026 000005/2020

500,0000

21/05/2020 16:07

IQR industria / Alcool Gel
70% 500ml

Itens
homologadosratificados / -

-

1510119 000004/2020

105,0000

17/04/2020 14:46

-/-

Itens
homologadosratificados / -

-

1510119 000001/2020

105,0000

01/04/2020 11:40

70º / -

-

1257654 000012/2019

200,0000

25/04/2019 11:06

JALLES / ITAJA

-

3051002 000066/2020

350,0000

21/05/2020 11:03

PHARMACLEAN
VALVULA FLIP TOP /

Itens
homologadosratificados / Itens
homologados-

Procedimento de
contratação
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00

Fornecedor

(*) Justificativas
de desabilitação

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

13,2000

10

21.268.634/0001-08 MULTIPLIER
DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

11,4800

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

14,1500

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

19,0000

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

11,3600

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

15,3000

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

9,7500

10

28.881.671/0001-28 - DSI
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - ME

8,9990

10

7,4000

10

9,9500

10

14,7700

10

4,7624

10

7,0000

10

34.640.372/0001-02 - AXION
Cotação eletrônica ADVANCED CHEMICAL
adm direta, fundação COMERCIO DE PRODUTOS
ou autarquia - Até R$
SANEANTES E
50.000,00
DOMISSANITARIOS EIRELI
Cotação eletrônica 28.881.671/0001-28 - DSI
adm direta, fundação COMERCIO IMPORTACAO E
ou autarquia - Até R$ EXPORTACAO LTDA - ME
17.600,00
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
04.930.131/0001-29 Pregão - Pregão
NATALIA DISTRIBUIDORA
eletrônico
LTDA-ME
17.438.390/0001-89 - BBX
Cotação eletrônica SOLUCOES EM HIGIENE
Empresa Pública,

Melhores preços / SIAD

Preço unitário
reajustado (R$)
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Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação
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Sociedade Economia
BRASIL LTDA - ME
Mista
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
70º / DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 adm direta, fundação CENTRAL SUPRIMENTOS
70gl / ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
50.000,00
04.654.861/0001-44 INDALABOR INDAIA
Registro de preços não
Indalabor / LABORATORIO
realizado no SIRP
FARMACEUTICO LTDA
24.939.626/0001-26 - BR
Cotação eletrônica HIDRAMAX / VALVULA adm direta, fundação
ONLINE ELETRICA E
PUMP/500ML
ou autarquia - Até R$ CONSTRUCOES EIRELI EPP
17.600,00
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
70º / DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 adm direta, fundação CENTRAL SUPRIMENTOS
gen / ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
17.600,00
24.939.626/0001-26 - BR
Cotação eletrônica HIDRAMAX/PROLIFE / adm direta, fundação
ONLINE ELETRICA E
500ML/VALVULA PUMP ou autarquia - Até R$ CONSTRUCOES EIRELI EPP
17.600,00
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 adm direta, fundação CENTRAL SUPRIMENTOS
70º / gel
ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
50.000,00
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
70º / DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
34.640.372/0001-02 - AXION
Cotação eletrônica ADVANCED CHEMICAL
IQR Industria / Limpao
adm direta, fundação COMERCIO DE PRODUTOS
Alcool Gel
ou autarquia - Até R$
SANEANTES E
50.000,00
DOMISSANITARIOS EIRELI

ratificados / -

-

3051002 000066/2020

350,0000

21/05/2020 11:03

Itens
homologadosratificados / -

-

1257654 000012/2020

80,0000

02/04/2020 17:01

Itens
homologadosratificados / -

-

1261028 000010/2020

50,0000

13/07/2020 16:26

Itens
homologadosratificados / -

-

2441002 000006/2020

152,0000

03/06/2020 17:24

Itens
homologadosratificados / -

-

1510139 000002/2020

56,0000

04/05/2020 12:12

Itens
homologadosratificados / -

-

1510066 000008/2020

144,0000

13/05/2020 16:53

Itens
homologadosratificados / -

-

1259759 000005/2020

32,0000

25/05/2020 09:20

Itens
homologadosratificados / -

-

1510070 000004/2020

90,0000

29/04/2020 10:55

Itens
homologadosratificados / -

-

1510056 000005/2020

100,0000

15/05/2020 12:04

Itens
homologadosratificados / -

-

1510032 000006/2020

134,0000

30/04/2020 16:14

Itens
homologadosratificados / -

-

2351053 000020/2020

Itens
homologadosratificados / -

-

1401269 000076/2018

400,0000

18/09/2018 14:16

O. Quimica / O. Quimica

Pregão - Pregão
eletrônico

Itens
homologadosratificados / -

-

1510072 000001/2020

100,0000

15/04/2020 15:56

70G / s/V

Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00

1.300,0000 05/08/2020 18:02

Fornecedor

500ML

Melhores preços / SIAD

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação

7,0000

10

13,3300

10

8,4000

10

6,5800

10

12,0000

10

8,7700

10

20,4000

10

12,0500

10

8,5000

10

9,1000

10

8,9500

10

23.407.083/0001-33 - ARTE
ORIGINAL LTDA - EPP

12,1476

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

11,3500

10
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Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação

Mapa de Preços 2371044 000018/2020 (18728938)

Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 29/04/2020 10:12 70º / frasco COM válvula P adm direta, fundação CENTRAL SUPRIMENTOS
ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
17.600,00
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
28/04/2020 17:18
70º / DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
24.638.170/0001-64 Cotação eletrônica QOTIMO / Squeeze Sem adm direta, fundação
DISTRIBUIDORA
27/04/2020 17:47
pump
MENDONCA E MIRANDA
ou autarquia - Até R$
LTDA
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação 23.407.083/0001-33 - ARTE
04/07/2019 08:55
clivel / ORIGINAL LTDA - EPP
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
03/04/2020 18:54
70º / DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 adm direta, fundação CENTRAL SUPRIMENTOS
17/04/2020 16:39
70 / s/valvula
ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
17.600,00
Cotação eletrônica 23.621.453/0001-30 Empresa Pública,
21/03/2019 08:49
asseptgel / 500ml
Sociedade Economia PETERSON C PEREIRA - ME
Mista
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Itens
homologadosratificados / -

-

1510043 000004/2020

66,0000

Itens
homologadosratificados / -

-

1510066 000005/2020

72,0000

Itens
homologadosratificados / -

-

1510114 000003/2020

143,0000

Itens
homologadosratificados / -

-

1259974 000029/2019

30,0000

Itens
homologadosratificados / -

-

1510020 000001/2020

80,0000

Itens
homologadosratificados / -

-

1510092 000001/2020

45,0000

Itens
homologadosratificados / -

-

3051002 000021/2019

350,0000

-

1259968 000038/2019

70,0000

03/09/2019 09:27

qotimo / conf. edital

Pregão - Pregão
eletrônico

-

1259966 000008/2019

300,0000

23/04/2019 11:28

premisse / valvula pump

Pregão - Pregão
eletrônico

Itens
homologadosratificados / -

-

1510061 000004/2020

100,0000

06/05/2020 15:30

70º / C/valvula Pump

Itens
homologadosratificados / -

-

1510041 000001/2020

60,0000

31/03/2020 15:38

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510083 000009/2020

Itens
homologadosratificados / -

-

5030001 000066/2020

Itens
homologadosratificados / Itens
homologadosratificados / -

3.000,0000 14/08/2020 15:24 ALCOOL GEL 70 / PUMP

12,0000

Fornecedor

24/07/2020 11:38

Prime Clean / Conf
Especificação

(*) Justificativas
de desabilitação

15,2000

10

9,7500

10

8,8800

10

12,0732

10

11,3600

10

15,0000

10

3,6806

10

23.621.453/0001-30 PETERSON C PEREIRA - ME

6,2022

10

20.908.128/0001-65 LIXEIRAS BH EIRELI

4,7205

10

9,0000

10

14,3000

10

6,9760

10

8,9700

10

Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
24.638.170/0001-64 Cotação eletrônica DISTRIBUIDORA
adm direta, fundação
MENDONCA E MIRANDA
ou autarquia - Até R$
LTDA
50.000,00
26.759.927/0001-01 - AC
Pregão - Pregão
CLEAN COMERCIO DE
eletrônico
LIMPEZA EIRELI - ME

Melhores preços / SIAD

Preço unitário
reajustado (R$)
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Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço
Itens
homologadosratificados / -

Mapa de Preços 2371044 000018/2020 (18728938)

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação

5030001 000066/2020

50,0000

24/07/2020 11:38

Prime Clean / Conf
Especificação

Pregão - Pregão
eletrônico

NAYA / -

Pregão - Pregão
eletrônico
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Itens
homologadosratificados / -

-

5030001 000066/2020

56,0000

24/07/2020 11:38

Itens
homologadosratificados / -

-

1510031 000001/2020

77,0000

03/04/2020 14:31

Itens
homologadosratificados / -

-

1510098 000002/2020

77,0000

03/04/2020 14:45

Itens
homologadosratificados / -

-

1510118 000001/2020

116,0000

15/05/2020 10:49

Itens
homologadosratificados / -

-

1441003 000027/2020

Itens
homologadosratificados / -

-

1510112 000001/2020

70,0000

02/04/2020 13:33

Itens
homologadosratificados / -

-

1510100 000001/2020

75,0000

31/03/2020 13:13

Itens
homologadosratificados / -

-

1510081 000001/2020

60,0000

22/04/2020 15:36

Itens
homologadosratificados / -

-

1510030 000001/2020

110,0000

07/04/2020 10:19

Itens
homologadosratificados / -

-

1510061 000001/2020

133,0000

01/04/2020 17:17

Itens
homologadosratificados / -

-

1321032 000002/2020

60,0000

16/04/2020 09:11

Itens
homologados-

-

1321020 000009/2020

80,0000

25/05/2020 09:14

3.000,0000 19/03/2020 11:41

Fornecedor
26.759.927/0001-01 - AC
CLEAN COMERCIO DE
LIMPEZA EIRELI - ME
36.447.719/0001-12 - PROF+
COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI

Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
70º / DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 70 / COM VÁLVULA
adm direta, fundação CENTRAL SUPRIMENTOS
PUMP
ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
17.600,00
04.654.861/0001-44 Dispensa de Licitação INDALABOR INDAIA
Casos de
Indalabor / LABORATORIO
emergência/calamidad
FARMACEUTICO LTDA
e pública
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
70º / DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
70º / 500ml
DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 hidrag / galão de 5 l (sem adm direta, fundação
CENTRAL SUPRIMENTOS
bomba
ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
17.600,00
21.268.634/0001-08 Cotação eletrônica MULTIPLIER
adm direta, fundação
UZZI / UZZI
ou autarquia - Até R$ DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
17.600,00
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
70º / DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
21.268.634/0001-08 Cotação eletrônica UZZI / SEM VALVULA
MULTIPLIER
adm direta, fundação
PUMP
ou autarquia - Até R$ DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
17.600,00
24.638.170/0001-64 Cotação
eletrônica
q otimo / DISTRIBUIDORA
adm direta, fundação
70º / -

Melhores preços / SIAD

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação

11,2000

10

10,9700

10

11,5000

10

11,5000

10

15,2000

10

8,9000

10

15,7700

10

15,7700

10

15,9500

10

11,3900

10

13,7700

10

11,4000

10

8,8700

10
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do preço
do preço

Processo de compra /
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Qtde.
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ratificados / -

-

1321020 000009/2020

80,0000

25/05/2020 09:14

q otimo / -

Itens
homologadosratificados / -

-

2101036 000003/2019

50,0000

03/06/2019 16:12

q.otimo / cf. edital

Itens
homologadosratificados / -

-

1510018 000001/2020

190,0000

24/04/2020 15:57

70 / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1371054 000003/2020

50,0000

08/05/2020 12:54

-/-

Itens
homologadosratificados / -

-

2101028 000001/2020

460,0000

08/05/2020 15:32

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510042 000002/2020

66,0000

02/04/2020 15:00

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510099 000001/2020

60,0000

03/04/2020 15:56

ELO / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510103 000004/2020

80,0000

17/04/2020 11:20

70º / com válvula PUMP

Itens
homologadosratificados / -

-

1510076 000006/2020

100,0000

17/04/2020 15:42

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1321036 000008/2020

30,0000

25/03/2020 14:29

gel / -

Itens
homologadosratificados / -

-

5030001 000026/2019

48,0000

23/05/2019 09:10 NOW QUIMICA / W 5 GEL

Itens
homologadosratificados / -

-

1221002 000032/2018

28,0000

30/10/2018 14:56

CICLO GEL / -

Itens
homologadosratificados / -

-

2461022 000009/2019

10,0000

05/08/2019 13:44

CLEVE / -

Procedimento de
contratação
ou autarquia - Até R$
50.000,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Pregão - Pregão
eletrônico
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00

Melhores preços / SIAD

Fornecedor
MENDONCA E MIRANDA
LTDA
31.608.026/0001-40 LUCELIO APARECIDO
MARQUES ALVES
03485121630

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação

8,8700

10

4,5949

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

14,0000

10

28.881.671/0001-28 - DSI
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - ME

10,9000

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

9,0700

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

15,7700

10

18.929.297/0001-30 CIRURGICA NORTE BRASIL
PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA - ME

14,2500

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

15,7200

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

11,2000

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

39,8000

10

04.158.618/0001-35 LIMPEZA & BRILHO LTDA EPP

10,0199

10

10.981.068/0001-52 - FAMA
DISTRIBUIDORA DE
COSMETICOS EIRELI

6,9788

10

23.407.083/0001-33 - ARTE
ORIGINAL LTDA - EPP

12,3144

10
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Nº de
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do preço
do preço

Processo de compra /
item

Qtde.
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Marca / Modelo
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Itens
homologadosratificados / -

-

2101022 000001/2020

100,0000

24/04/2020 16:02

70º / conf. especificação

Itens
homologadosratificados / -

-

1510034 000004/2020

80,0000

17/04/2020 14:05

70º / com válvula PUMP

Itens
homologadosratificados / -

-

1321037 000005/2020

100,0000

03/06/2020 11:36

Fixa / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1371062 000007/2020

120,0000

26/08/2020 09:53

NAYA / 500ML VALVULA
PUMP

Itens
homologadosratificados / -

-

1510136 000002/2020

80,0000

13/04/2020 17:41

70 / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510103 000001/2020

62,0000

01/04/2020 09:24

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510068 000002/2020

80,0000

02/04/2020 13:23

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510040 000001/2020

130,0000

03/04/2020 13:25

70° / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510033 000002/2020

88,0000

02/04/2020 11:44

ELO / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510032 000003/2020

31,0000

31/03/2020 19:37

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510040 000003/2020

130,0000

22/04/2020 11:47

-/-

Itens
homologadosratificados / -

-

1510034 000001/2020

82,0000

31/03/2020 15:17

70º / -

Itens
homologados-

-

1259759 000007/2019

60,0000

22/04/2019 11:07

QOTIMO / 500 ML

Procedimento de
contratação
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
50.000,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
50.000,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação

Melhores preços / SIAD

Fornecedor

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

14,6900

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

15,7400

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

8,7700

10

24.939.626/0001-26 - BR
ONLINE ELETRICA E
CONSTRUCOES EIRELI EPP

9,8000

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

12,4000

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

14,1500

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

11,7700

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

15,5000

10

18.929.297/0001-30 CIRURGICA NORTE BRASIL
PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA - ME

15,3000

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

14,7700

10

28.881.671/0001-28 - DSI
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - ME

13,0000

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

14,5000

10

20.908.128/0001-65 LIXEIRAS BH EIRELI

4,5107

10
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do preço
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Qtde.
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ratificados / -

-

1259759 000007/2019

60,0000

22/04/2019 11:07

Itens
homologadosratificados / -

-

2171005 000145/2018

60,0000

28/11/2018 11:35

Itens
homologadosratificados / -

-

5141001 000042/2019

30,0000

28/05/2019 14:53

Itens
homologadosratificados / -

-

1510096 000001/2020

88,0000

13/04/2020 11:26

Itens
homologadosratificados / -

-

1257654 000009/2020

400,0000

08/04/2020 10:54

Itens
homologadosratificados / -

-

1510029 000001/2020

80,0000

03/04/2020 09:08

Itens
homologadosratificados / -

-

1259968 000066/2019

120,0000

05/12/2019 13:47

Itens
homologadosratificados / -

-

1259662 000008/2020

Itens
homologadosratificados / -

-

1510074 000001/2020

Itens
homologadosratificados / -

-

1259966 000033/2020

1.400,0000 11/08/2020 09:49

Itens
homologadosratificados / -

-

1031018 000201/2020

5.000,0000 25/03/2020 12:11

Itens
homologadosratificados / -

-

1510095 000001/2020

190,0000

22/04/2020 10:23

Itens
homologadosratificados / -

-

1510060 000001/2020

80,0000

01/04/2020 16:31

Itens
homologadosratificados / -

-

1321036 000006/2020

15,0000

16/03/2020 09:40

85.680,0000 25/03/2020 07:56

190,0000

12/05/2020 18:33

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação

Fornecedor

20.908.128/0001-65 ou autarquia - Até R$
LIXEIRAS BH EIRELI
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação 23.407.083/0001-33 - ARTE
QOTIMO / ORIGINAL LTDA - EPP
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica - 19.179.591/0001-34 - GAMMA
INDUSTRIA E COMERCIO
Empresa Pública,
PRO / Sociedade Economia DE EMBALAGENS EIRELI ME
Mista
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 hidragel / galão com 5 litros adm direta, fundação
CENTRAL SUPRIMENTOS
(sem válvula)
ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
17.600,00
04.930.131/0001-29 Pregão - Pregão
SEVENTY / 800ML
NATALIA DISTRIBUIDORA
eletrônico
LTDA-ME
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
70º / DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
71.402.192/0001-00 Pregão - Pregão
Conf edital / Conf edital
DEPOSITO E ELETRICA
eletrônico
INCONFIDENTES LTDA - ME
Dispensa de Licitação 05.355.135/0001-93 Casos de
Q_Ótimo / OFFICER INDUSTRIA
emergência/calamidad
QUIMICA EIRELI - EPP
e pública
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 adm direta, fundação CENTRAL SUPRIMENTOS
70 / c/ valvula
ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
17.600,00
26.759.927/0001-01 - AC
Prime Clean / Conf
Pregão - Pregão
CLEAN COMERCIO DE
Espacificação
eletrônico
LIMPEZA EIRELI - ME
04.654.861/0001-44 INDALABOR / INDAGEL Registro de preços não
INDALABOR INDAIA
PUMP 233870022
LABORATORIO
realizado no SIRP
FARMACEUTICO LTDA
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 adm direta, fundação CENTRAL SUPRIMENTOS
gel / 70º
ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
17.600,00
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
70º / DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
19.561.435/0001-33 Cotação eletrônica domus / 470ml
AGENES S. DA SILVA
adm direta, fundação
SUPRIMENTOS DE
ou autarquia - Até R$
QOTIMO / 500 ML

Melhores preços / SIAD

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação

4,5107

10

6,0261

10

11,7461

10

16,2000

10

8,0100

10

15,4400

10

12,1080

10

4,9200

10

15,9000

10

13,3200

10

5,8000

10

12,1800

10

14,7700

10

19,9500

10
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Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação

Fornecedor

1321036 000006/2020

15,0000

16/03/2020 09:40

domus / 470ml

17.600,00

INFORMATICA. - ME

19,9500

10

Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

9,0700

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

15,0000

10

21.268.634/0001-08 MULTIPLIER
DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

11,8000

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

13,2000

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

19,7700

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

15,0000

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

11,4400

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

16,8000

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

12,7700

10

28.881.671/0001-28 - DSI
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - ME

10,5200

10

5,5676

10

6,1366

10

Itens
homologadosratificados / -

-

2101018 000006/2020

150,0000

26/05/2020 10:20

7 / 70º

Itens
homologadosratificados / -

-

1510048 000001/2020

94,0000

24/04/2020 10:47

70 / 500 ML

Itens
homologadosratificados / -

-

1510019 000003/2020

63,0000

06/04/2020 17:03

uzzi / uzzi

Itens
homologadosratificados / -

-

1510111 000001/2020

68,0000

06/04/2020 09:55

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510102 000001/2020

16,0000

06/04/2020 10:02

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510113 000001/2020

120,0000

22/04/2020 16:41

70º / pump 500ml

Itens
homologadosratificados / -

-

1510076 000002/2020

100,0000

02/04/2020 14:23

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510016 000001/2020

77,0000

16/04/2020 08:41

70 / com valvula

Itens
homologadosratificados / -

-

2101032 000001/2020

200,0000

13/04/2020 15:52

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510098 000004/2020

77,0000

24/04/2020 10:17

-/-

Itens
homologadosratificados / -

-

1401205 000019/2018

60,0000

27/09/2018 13:20

EDUMAX / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1321034 000029/2019

150,0000

08/08/2019 15:32

conf edital / -

18.929.297/0001-30 CIRURGICA NORTE BRASIL
PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA - ME
24.638.170/0001-64 Cotação eletrônica MENDONCA PAPELARIA
adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$ ARMARINHO E MATERIAS
Pregão - Pregão
eletrônico

Melhores preços / SIAD

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação
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Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço
Itens
homologadosratificados / -

Mapa de Preços 2371044 000018/2020 (18728938)
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Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação

Fornecedor

1321034 000029/2019

150,0000

08/08/2019 15:32

conf edital / -

17.600,00

EIRELI

6,1366

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

13,2000

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

16,7700

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

13,3000

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

14,3000

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

14,8000

10

26.759.927/0001-01 - AC
CLEAN COMERCIO DE
LIMPEZA EIRELI - ME

9,5616

10

71.402.192/0001-00 DEPOSITO E ELETRICA
INCONFIDENTES LTDA - ME

15,5000

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

11,0000

10

7,2654

10

7,2654

10

15,7700

10

7,2654

10

10,8400

10

Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
70º / ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
70º / ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica em galao 5L / proporcional adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
70 / ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica Union / Conf Especificação adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
70º / ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
70 / ou autarquia - Até R$
17.600,00

Itens
homologadosratificados / -

-

1510043 000001/2020

66,0000

17/04/2020 10:26

Itens
homologadosratificados / -

-

1510057 000003/2020

65,0000

31/03/2020 17:00

Itens
homologadosratificados / -

-

1510066 000002/2020

48,0000

02/04/2020 11:38

Itens
homologadosratificados / -

-

1510089 000001/2020

40,0000

06/04/2020 11:08

Itens
homologadosratificados / -

-

1510117 000001/2020

48,0000

06/04/2020 18:47

Itens
homologadosratificados / -

-

2101028 000010/2019

70,0000

29/10/2019 12:00

Itens
homologadosratificados / -

-

1510094 000001/2020

58,0000

02/04/2020 15:33

Itens
homologadosratificados / -

-

2101016 000003/2020

90,0000

30/04/2020 10:33

-

1259968 000032/2019

48,0000

06/08/2019 10:02

UNION / Conf
Especificação

Pregão - Pregão
eletrônico

-

1259968 000032/2019

90,0000

06/08/2019 10:02

UNION / Conf
Especificação

Pregão - Pregão
eletrônico

-

1510120 000001/2020

60,0000

31/03/2020 13:33

70 º / -

-

1259968 000032/2019

12,0000

06/08/2019 10:02

UNION / Conf
Especificação

-

1510083 000001/2020

Itens
homologadosratificados / Itens
homologadosratificados / Itens
homologadosratificados / Itens
homologadosratificados / Itens
homologados-

1.600,0000 26/03/2020 16:49

70º / -

una / -

26.759.927/0001-01 - AC
CLEAN COMERCIO DE
LIMPEZA EIRELI - ME
26.759.927/0001-01 - AC
CLEAN COMERCIO DE
LIMPEZA EIRELI - ME

Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
26.759.927/0001-01 - AC
Pregão - Pregão
CLEAN COMERCIO DE
eletrônico
LIMPEZA EIRELI - ME
71.402.192/0001-00 Cotação eletrônica DEPOSITO E ELETRICA
adm direta, fundação

Melhores preços / SIAD

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação
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Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

1.600,0000 26/03/2020 16:49

Marca / Modelo

Mapa de Preços 2371044 000018/2020 (18728938)

ratificados / -

-

1510083 000001/2020

una / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510011 000003/2020

210,0000

09/04/2020 15:13

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510060 000002/2020

100,0000

17/04/2020 17:28

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

3041002 000001/2020

476,0000

16/03/2020 11:22

Q-OTIMO / conf. edital

SEI 2370.01.0004803/2020-95 / pg. 14

Itens
homologadosratificados / -

-

1261334 000009/2020

50,0000

23/07/2020 14:01

NAYA / VALVULA
PUMP/500ML

Itens
homologadosratificados / -

-

1510051 000001/2020

50,0000

03/04/2020 09:56

70º / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1321048 000004/2020

60,0000

17/04/2020 16:58

UZZI / SEM VALV PUMP

Itens
homologadosratificados / -

-

1510031 000004/2020

77,0000

24/04/2020 10:12

-/-

Itens
homologadosratificados / -

-

1510116 000001/2020

96,0000

06/04/2020 10:24

uzzi / bico dosador (sem
pump)

Itens
homologadosratificados / -

-

1510073 000003/2020

45,0000

06/04/2020 10:53

Lympe / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510049 000003/2020

50,0000

31/03/2020 10:18

belplus / -

Procedimento de
contratação

Fornecedor

ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 adm direta, fundação CENTRAL SUPRIMENTOS
ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
17.600,00
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
Pregão - Pregão
eletrônico

23.621.453/0001-30 PETERSON C PEREIRA - ME

24.939.626/0001-26 - BR
Cotação eletrônica ONLINE ELETRICA E
adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$ CONSTRUCOES EIRELI EPP
50.000,00
Cotação eletrônica 71.402.192/0001-00 adm direta, fundação
DEPOSITO E ELETRICA
ou autarquia - Até R$ INCONFIDENTES LTDA - ME
17.600,00
21.268.634/0001-08 Cotação eletrônica MULTIPLIER
adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$ DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
17.600,00
Cotação eletrônica 28.881.671/0001-28 - DSI
adm direta, fundação COMERCIO IMPORTACAO E
ou autarquia - Até R$ EXPORTACAO LTDA - ME
17.600,00
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 adm direta, fundação CENTRAL SUPRIMENTOS
ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
17.600,00
Cotação eletrônica 34.418.799/0001-52 adm direta, fundação CLEOMAR MARQUES DA
ou autarquia - Até R$
SILVA 04980860621
17.600,00
19.561.435/0001-33 Cotação eletrônica AGENES S. DA SILVA
adm direta, fundação
SUPRIMENTOS DE
ou autarquia - Até R$
INFORMATICA. - ME
17.600,00

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação

10,8400

10

12,8000

10

10,1200

10

3,9000

10

10,7800

10

17,7700

10

10,9800

10

10,5200

10

13,7400

10

15,1000

10

33,2000

10

Itens desativados
Total de preços homologados-ratificados desativados: 0

Melhores preços / SIAD
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(*) Justificativas para desabilitação de valor utilizado no cálculo do preço de referência:

(*) Justificativas para menos de 3 orçamentos:

1 - Incompatibilidade na quantidade total adquirido
2 - Local de compra interfere no preço
3 - Marca ou modelos incompatíveis
4 - Influência da frequência de entrega sobre o preço
5 - Sazonalidade de preço
6 - Influência das condições comerciais sobre o preço
7 - Preço abaixo do padrão para o item
8 - Preço acima do padrão para o item
9 - Modalidade de contratação influencia o preço
10 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

1 - Preço tabelado
2 - Preço para adesão
3 - Somente estes fornecedores retornaram pesquisa de preços
4 - Conforme nota técnica ou explicação inserida no processo
5 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)
6 - Avaliação de bem para alienação

O Mapa Comparativo de Preços foi elaborado de acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE nº 9447, de 15 de Dezembro de 2015, disponível para consulta no link BANCO DE NORMAS GESTÃO LOGÍSTICA PATRIMÔNIO CADASTROS - SISMP do site www.compras.mg.gov.br.

Assinatura digital - Signatário:

ALEXANDRE MACHADO BARBOSA

Nome:
Masp:
CPF:

M1269078
769.962.556-00

Emissor do certificado:

Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica
Data da assinatura:

26/08/2020 19:46:34

Código de Autenticidade:
Código verificador:

230000256930018525032020
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa:

2371044 000019/2020

Data de criação:

26/08/2020

Responsável:

Pedido de material e serviço:

2371044 000019/2020

ALEXANDRE MACHADO BARBOSA

Objetivo:
Instruir o pedido de compras - Disponibilidade orçamentária
Itens do mapa
Nº

1

Código do item

Desc. do item de material

Unid. de aquisição

Quantitativo orçado

001669486

ALCOOL ETILICO HIDRATADO
ASPECTO FISICO: SOLUCAO
AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU
GL: 77; APRESENTACAO: FRASCO 1
L;

FRASCO

700,0000

Valor mínimo
(R$)

Valor de
referência
unitário(R$)

Valor máximo
(R$)

3,7500

3,7500

Valor de
(*) Justificativas para
referência total (R$) menos 3 orçamentos

3,7500

Total orçado:

2

2.625,00

2.625,00

Detalhamento do preço de referência
Nº:

1

Código do item de material ou serviço: 001669486

Unidade de aquisição: FRASCO

Descrição do item:

SEI 2370.01.0004803/2020-95 / pg. 16

ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTACAO: FRASCO 1 L;
Itens que compõem o preço
Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço
Ata de registro de
preço / -

-

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação

Fornecedor

-

-

26/08/2020 19:52

- / -

-

04.889.013/0001-14 DISTRILAF DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação

Fornecedor

1259760 000026/2020

50,0000

23/07/2020 10:47

SHANTAIN / -

Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação

3,7500

-

Itens desconsiderados
Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço
Itens
homologadosratificados / Melhores preços / SIAD

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação

6,9000

10
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Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço
Itens
homologadosratificados / -

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

1259760 000026/2020

50,0000

23/07/2020 10:47

SHANTAIN / -

Procedimento de
contratação

Fornecedor

Mapa de Preços 2371044 000019/2020 (18728969)
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41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME
34.640.372/0001-02 - AXION
Cotação eletrônica ADVANCED CHEMICAL
adm direta, fundação COMERCIO DE PRODUTOS
ou autarquia - Até R$
SANEANTES E
50.000,00
DOMISSANITARIOS EIRELI
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 adm direta, fundação CENTRAL SUPRIMENTOS
ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
17.600,00
24.638.170/0001-64 Cotação eletrônica DISTRIBUIDORA
adm direta, fundação
MENDONCA E MIRANDA
ou autarquia - Até R$
LTDA
50.000,00
04.930.131/0001-29 Pregão - Pregão
NATALIA DISTRIBUIDORA
eletrônico
LTDA-ME
Cotação eletrônica 02.327.995/0001-25 adm direta, fundação IMUNODIAGNOSTICA EIRELI
ou autarquia - Até R$
EPP
17.600,00
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 adm direta, fundação CENTRAL SUPRIMENTOS
ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
17.600,00
Compra direta - adm
26.759.927/0001-01 - AC
direta, fundação ou
CLEAN COMERCIO DE
autarquia - Até R$
LIMPEZA EIRELI - ME
17.600,00
Cotação eletrônica 28.881.671/0001-28 - DSI
adm direta, fundação COMERCIO IMPORTACAO E
ou autarquia - Até R$ EXPORTACAO LTDA - ME
50.000,00
Cotação eletrônica 23.621.453/0001-30 Empresa Pública,
Sociedade Economia PETERSON C PEREIRA - ME
Mista
24.638.170/0001-64 Cotação eletrônica MENDONCA PAPELARIA
adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$ ARMARINHO E MATERIAS
EIRELI
17.600,00
50.000,00

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação

6,9000

10

6,8000

10

9,0000

10

6,5000

10

4,0807

10

9,0889

10

10,0000

10

7,0000

10

7,4900

10

3,6281

10

6,9426

10

Itens
homologadosratificados / -

-

1321001 000016/2020

100,0000

10/07/2020 16:16

IQR industria / Limpao
Alcool Etilico

Itens
homologadosratificados / -

-

1510116 000003/2020

208,0000

14/05/2020 13:49

Q OT / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510083 000006/2020

1.877,0000 14/05/2020 16:13

Enfal / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1257654 000012/2019

100,0000

25/04/2019 11:06

ITAJA / JALLES

Itens
homologadosratificados / -

-

1321020 000021/2019

5,0000

27/06/2019 09:29

emfal / 1 litro

Itens
homologadosratificados / -

-

1259759 000005/2020

76,0000

25/05/2020 09:20

gen / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1031018 000084/2020

40,0000

12/02/2020 13:44

Officer / Sanit All / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510014 000002/2020

150,0000

17/06/2020 16:45

-/-

Itens
homologadosratificados / -

-

3051002 000021/2019

350,0000

21/03/2019 08:49

tupi / 70º

Itens
homologadosratificados / -

-

1321026 000056/2019

72,0000

02/09/2019 12:03

alcool 70 / -

-

1259968 000038/2019

25,0000

03/09/2019 09:27

qotimo / conf. edital

Pregão - Pregão
eletrônico

23.621.453/0001-30 PETERSON C PEREIRA - ME

6,2059

10

-

1259966 000008/2019

300,0000

23/04/2019 11:28

DCASA / 1000 ML

Pregão - Pregão
eletrônico

20.908.128/0001-65 LIXEIRAS BH EIRELI

5,3292

10

Itens
homologadosratificados / Itens
homologadosratificados / -

Melhores preços / SIAD

Página 2 de 7

27/08/2020 12:54
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO

Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Mapa de Preços 2371044 000019/2020 (18728969)

Itens
homologadosratificados / -

-

1321033 000074/2019

30,0000

20/11/2019 15:49

500ml / -

Itens
homologadosratificados / -

-

2101160 000006/2018

36,0000

06/12/2018 17:07

office / -

Procedimento de
contratação
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
50.000,00
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Itens
homologadosratificados / -

-

1401460 000007/2019

Itens
homologadosratificados / -

-

1510083 000009/2020

-

5030001 000066/2020

12,0000

24/07/2020 11:38

Sanit All / Conf
Especificação

Pregão - Pregão
eletrônico

-

5030001 000066/2020

300,0000

24/07/2020 11:38

Sanit All / Conf
Espacificação

Pregão - Pregão
eletrônico

Itens
homologadosratificados / -

-

5030001 000066/2020

352,0000

24/07/2020 11:38

ARCHOTE / -

Pregão - Pregão
eletrônico

Itens
homologadosratificados / -

-

2101034 000005/2019

50,0000

23/07/2019 10:10

OFFICER / cf. edital

Itens
homologadosratificados / -

-

1321026 000008/2020

36,0000

27/02/2020 16:30

ITAJA / 17898051680803

Itens
homologadosratificados / -

-

1321035 000013/2020

36,0000

27/04/2020 09:37

SEVENGEL / 1L

Itens
homologadosratificados / -

-

1321026 000009/2019

50,0000

03/04/2019 09:58

ciclo farma / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1255125 000042/2018

15,0000

27/09/2018 10:19

SAFRA / CONF EDITAL

Itens
homologadosratificados / -

-

2121022 000013/2020

300,0000

17/03/2020 10:56

CICLOFARMA / -

Itens
homologadosratificados / Itens
homologadosratificados / -

217,0000

06/06/2019 15:03

3.400,0000 14/08/2020 15:23

Álcool 70 / Liquido

prolink / 1lt

Fornecedor

(*) Justificativas
de desabilitação

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

14,0582

10

23.407.083/0001-33 - ARTE
ORIGINAL LTDA - EPP

5,9867

10

24.638.170/0001-64 MENDONCA PAPELARIA
ARMARINHO E MATERIAS
EIRELI

5,1302

10

13.366.959/0001-97 CIRURGICA SANTA MARIA
DE JANAUBA LTDA -ME

4,7200

10

8,5900

10

6,4200

10

5,1200

10

5,2351

10

6,8700

10

10,5900

10

6,8011

10

5,4495

10

7,5000

10

26.759.927/0001-01 - AC
CLEAN COMERCIO DE
LIMPEZA EIRELI - ME
26.759.927/0001-01 - AC
CLEAN COMERCIO DE
LIMPEZA EIRELI - ME
36.447.719/0001-12 - PROF+
COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI
31.608.026/0001-40 LUCELIO APARECIDO
MARQUES ALVES
03485121630
21.268.634/0001-08 MULTIPLIER
DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica 07.713.772/0001-10 adm direta, fundação HIGIPAPER DISTRIBUIDORA
ou autarquia - Até R$
E COMERCIO LTDA
17.600,00
Cotação eletrônica 05.210.207/0001-04 adm direta, fundação PAPELARIA AUREA LTDA ou autarquia - Até R$
EPP
17.600,00
19.179.591/0001-34 - GAMMA
INDUSTRIA E COMERCIO
Pregão - Pregão
DE EMBALAGENS EIRELI eletrônico
ME
21.559.804/0001-03 Compra direta - adm
direta, fundação ou GERBRA COMERCIO EIRELI
- ME
autarquia - Até R$

Melhores preços / SIAD

Preço unitário
reajustado (R$)
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Mapa de Preços 2371044 000019/2020 (18728969)

Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço
Itens
homologadosratificados / Itens
homologadosratificados / -

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação

2121022 000013/2020

300,0000

17/03/2020 10:56

CICLOFARMA / -

17.600,00

1401335 000004/2018

100,0000

24/09/2018 16:49

JALLES / ETILICO 70%

Pregão - Pregão
eletrônico
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Itens
homologadosratificados / -

-

1255125 000019/2020

40,0000

06/07/2020 13:22

otim / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1259971 000007/2019

15,0000

01/04/2019 16:10

CICLO FARMA / -

Itens
homologadosratificados / -

-

5030001 000026/2019

300,0000

23/05/2019 09:10

NOW QUIMICA / W 80
ALCOOL ETILICO 70

Itens
homologadosratificados / -

-

1259759 000013/2020

36,0000

01/06/2020 16:49

Sanit All / Conf
Especificação

Itens
homologadosratificados / -

-

1321021 000006/2020

75,0000

13/04/2020 08:54

70 aquoso / 1 LITRO

Itens
homologadosratificados / -

-

1261002 000004/2019

40,0000

22/02/2019 13:25

CICLOFARMA / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1259968 000053/2019

200,0000

08/11/2019 08:12

Officer / Conf
Especificação

Itens
homologadosratificados / -

-

1321037 000005/2020

100,0000

03/06/2020 11:36

UZZI / FR 1L

Itens
homologadosratificados / -

-

1371062 000007/2020

30,0000

26/08/2020 09:53

Q OTIMO / 1 LITRO

Itens
homologadosratificados / -

-

1321027 000015/2020

40,0000

04/06/2020 14:57

NOB IND / .

Itens
homologadosratificados / -

-

1321026 000029/2020

72,0000

03/04/2020 11:16

start / start

Itens
homologados-

-

1259759 000007/2019

128,0000

22/04/2019 11:07

CICLO / 1000 ML

Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
50.000,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Pregão - Pregão
eletrônico
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
50.000,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Pregão - Pregão
eletrônico

Fornecedor
21.559.804/0001-03 GERBRA COMERCIO EIRELI
- ME
05.229.301/0001-05 BHMED- SUPRIMENTO
HOSPITALAR EIRELI - EPP

(*) Justificativas
de desabilitação

7,5000

10

7,5705

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

7,4900

10

05.210.207/0001-04 PAPELARIA AUREA LTDA EPP

6,0804

10

04.158.618/0001-35 LIMPEZA & BRILHO LTDA EPP

5,2988

10

26.759.927/0001-01 - AC
CLEAN COMERCIO DE
LIMPEZA EIRELI - ME

6,9900

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

12,0000

10

23.407.083/0001-33 - ARTE
ORIGINAL LTDA - EPP

6,1566

10

5,4201

10

6,9300

10

7,5000

10

5,5000

10

9,3600

10

5,0653

10

26.759.927/0001-01 - AC
CLEAN COMERCIO DE
LIMPEZA EIRELI - ME
21.268.634/0001-08 MULTIPLIER
DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
24.939.626/0001-26 - BR
ONLINE ELETRICA E
CONSTRUCOES EIRELI EPP

Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
50.000,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
50.000,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação 02.363.761/0001-33 - FORCA
QUIMICA LTDA -ME
ou autarquia - Até R$
50.000,00
21.268.634/0001-08 Cotação eletrônica MULTIPLIER
adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$ DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
17.600,00
20.908.128/0001-65 Cotação eletrônica LIXEIRAS BH EIRELI
adm direta, fundação

Melhores preços / SIAD

Preço unitário
reajustado (R$)
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Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação

Mapa de Preços 2371044 000019/2020 (18728969)
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ratificados / -

-

1259759 000007/2019

128,0000

22/04/2019 11:07

CICLO / 1000 ML

ou autarquia - Até R$
17.600,00

Itens
homologadosratificados / -

-

3041002 000030/2019

24,0000

05/07/2019 16:04

ITAJA / 1L

Pregão - Pregão
eletrônico

Itens
homologadosratificados / -

-

1259971 000025/2019

10,0000

25/07/2019 08:44

CICLO FARMA / -

Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00

Itens
homologadosratificados / -

-

1259966 000033/2020

Sanit All / Conf
Espacificação

Pregão - Pregão
eletrônico

Itens
homologadosratificados / -

-

1321025 000014/2020

Itens
homologadosratificados / -

-

2311076 000174/2018

Itens
homologadosratificados / -

-

1441003 000125/2018

500,0000

06/11/2018 15:32

itaja / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1401269 000076/2018

100,0000

18/09/2018 14:16

O. Quimica / O. Quimica

Itens
homologadosratificados / -

-

1401205 000019/2018

500,0000

27/09/2018 13:20

ITAJA / -

Itens
homologadosratificados / -

-

2171005 000040/2019

60,0000

27/11/2019 14:59

Itens
homologadosratificados / -

-

1510089 000001/2020

30,0000

06/04/2020 11:08

Itens
homologadosratificados / -

-

1510117 000001/2020

48,0000

06/04/2020 18:47

Itens
homologadosratificados / -

-

2101028 000010/2019

170,0000

29/10/2019 12:00

Itens
homologadosratificados / -

-

1031018 000720/2019

60,0000

04/10/2019 15:15

1.200,0000 11/08/2020 09:49

150,0000

01/04/2020 16:36

itaja / fr 1l

1.200,0000 15/10/2018 10:01

ITAJÁ / -

Fornecedor
20.908.128/0001-65 LIXEIRAS BH EIRELI
17.438.390/0001-89 - BBX
SOLUCOES EM HIGIENE
BRASIL LTDA - ME

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação

5,0653

10

4,8720

10

6,5565

10

6,2400

10

9,8700

10

04.930.131/0001-29 NATALIA DISTRIBUIDORA
LTDA-ME

4,5844

10

23.407.083/0001-33 - ARTE
ORIGINAL LTDA - EPP

4,2348

10

Pregão - Pregão
eletrônico

23.407.083/0001-33 - ARTE
ORIGINAL LTDA - EPP

6,3000

10

Pregão - Pregão
eletrônico

18.929.297/0001-30 CIRURGICA NORTE BRASIL
PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA - ME

4,3785

10

26.759.927/0001-01 - AC
CLEAN COMERCIO DE
LIMPEZA EIRELI - ME

5,4201

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

10,0000

10

41.658.519/0001-49 CENTRAL SUPRIMENTOS
LTDA -ME

15,0000

10

26.759.927/0001-01 - AC
CLEAN COMERCIO DE
LIMPEZA EIRELI - ME

5,4750

10

03.662.136/0002-36 DENTAL SORRIA LTDA

5,9820

10

Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00

Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
sstar / ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação
star / ou autarquia - Até R$
17.600,00
Cotação eletrônica Officer / Conf
adm direta, fundação
Especificação
ou autarquia - Até R$
17.600,00
CONFORME PROPOSTA / Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
Officer / Conf
Especificação

Melhores preços / SIAD

23.407.083/0001-33 - ARTE
ORIGINAL LTDA - EPP
26.759.927/0001-01 - AC
CLEAN COMERCIO DE
LIMPEZA EIRELI - ME
21.268.634/0001-08 MULTIPLIER
DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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Mapa de Preços 2371044 000019/2020 (18728969)

Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço
Itens
homologadosratificados / Itens
homologadosratificados / -

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação

Fornecedor

1031018 000720/2019

60,0000

04/10/2019 15:15

CONFORME PROPOSTA /
-

17.600,00

03.662.136/0002-36 DENTAL SORRIA LTDA

1259968 000032/2019

36,0000

06/08/2019 10:02

OFFICER / Conf
Especificação

Pregão - Pregão
eletrônico

Itens
homologadosratificados / -

-

1321038 000020/2020

50,0000

12/05/2020 09:37

ALCOOL 70 LIQUIDO /
favor solicitar amostra
digital

Cotação eletrônica adm direta, fundação
ou autarquia - Até R$
17.600,00

Itens
homologadosratificados / -

-

3041002 000001/2020

48,0000

16/03/2020 11:22

ITAJA / -

Pregão - Pregão
eletrônico

Itens
homologadosratificados / -

-

1321048 000002/2020

40,0000

17/04/2020 16:56

JALLES MACHADO / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1321035 000005/2020

36,0000

15/05/2020 11:14

enf / -

Itens
homologadosratificados / -

-

1510116 000002/2020

80,0000

22/04/2020 12:11

-/-

Itens
homologadosratificados / -

-

1251642 000025/2018

24,0000

03/09/2018 10:42

otimo / -

26.759.927/0001-01 - AC
CLEAN COMERCIO DE
LIMPEZA EIRELI - ME
24.638.170/0001-64 DISTRIBUIDORA
MENDONCA E MIRANDA
LTDA
17.438.390/0001-89 - BBX
SOLUCOES EM HIGIENE
BRASIL LTDA - ME

Cotação eletrônica 04.930.131/0001-29 adm direta, fundação NATALIA DISTRIBUIDORA
ou autarquia - Até R$
LTDA-ME
17.600,00
Cotação eletrônica 41.658.519/0001-49 adm direta, fundação CENTRAL SUPRIMENTOS
ou autarquia - Até R$
LTDA -ME
17.600,00
Cotação eletrônica 28.881.671/0001-28 - DSI
adm direta, fundação COMERCIO IMPORTACAO E
ou autarquia - Até R$ EXPORTACAO LTDA - ME
17.600,00
Cotação eletrônica adm direta, fundação 23.407.083/0001-33 - ARTE
ORIGINAL LTDA - EPP
ou autarquia - Até R$
17.600,00

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação

5,9820

10

5,2416

10

8,8500

10

5,3000

10

13,6700

10

14,5000

10

5,3576

10

5,5125

10
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Itens desativados
Total de preços homologados-ratificados desativados: 0

Melhores preços / SIAD
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Mapa de Preços 2371044 000019/2020 (18728969)

(*) Justificativas para desabilitação de valor utilizado no cálculo do preço de referência:

(*) Justificativas para menos de 3 orçamentos:

1 - Incompatibilidade na quantidade total adquirido
2 - Local de compra interfere no preço
3 - Marca ou modelos incompatíveis
4 - Influência da frequência de entrega sobre o preço
5 - Sazonalidade de preço
6 - Influência das condições comerciais sobre o preço
7 - Preço abaixo do padrão para o item
8 - Preço acima do padrão para o item
9 - Modalidade de contratação influencia o preço
10 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

1 - Preço tabelado
2 - Preço para adesão
3 - Somente estes fornecedores retornaram pesquisa de preços
4 - Conforme nota técnica ou explicação inserida no processo
5 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)
6 - Avaliação de bem para alienação

O Mapa Comparativo de Preços foi elaborado de acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE nº 9447, de 15 de Dezembro de 2015, disponível para consulta no link BANCO DE NORMAS GESTÃO LOGÍSTICA PATRIMÔNIO CADASTROS - SISMP do site www.compras.mg.gov.br.

Assinatura digital - Signatário:

ALEXANDRE MACHADO BARBOSA

Nome:
Masp:
CPF:

M1269078
769.962.556-00

Emissor do certificado:

Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica
Data da assinatura:

26/08/2020 19:52:44

Código de Autenticidade:
Código verificador:

230000256959686300642020
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Melhores preços / SIAD
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Mapa de Preços 2371044 000020/2020 (18728997)

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa:

2371044 000020/2020

Data de criação:

26/08/2020

Responsável:

Pedido de material e serviço:

2371044 000020/2020

ALEXANDRE MACHADO BARBOSA

Objetivo:
Instruir o pedido de compras - Disponibilidade orçamentária
Itens do mapa
Nº

1

Código do item

001487825

Desc. do item de material

Unid. de aquisição

Quantitativo orçado

FRASCO

30,0000

HIPOCLORITO DE SODIO PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO
DE SODIO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1%;
FORMA FARMACEUTICA:
SOLUCAO; APRESENTACAO:
FRASCO DE 5 LITROS;

Valor mínimo
(R$)

Valor máximo
(R$)

7,8000

7,8000

Valor de
referência
unitário(R$)

Valor de
(*) Justificativas para
referência total (R$) menos 3 orçamentos

7,8000

Total orçado:

2

234,00

234,00

Detalhamento do preço de referência

SEI 2370.01.0004803/2020-95 / pg. 23

Nº:

1

Código do item de material ou serviço: 001487825

Unidade de aquisição: FRASCO

Descrição do item:
HIPOCLORITO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO; APRESENTACAO: FRASCO DE 5 LITROS;
COMPONENTE: .;
Itens que compõem o preço
Origem do item
Nº de
de mapa / Origem referência
do preço
do preço
Ata de registro de
preço / -

-

Processo de compra /
item

Qtde.

Data de
homologação /
Data de Inserção

Marca / Modelo

Procedimento de
contratação

Fornecedor

-

-

26/08/2020 19:55

- / -

-

04.654.861/0001-44 INDALABOR INDAIA
LABORATORIO
FARMACEUTICO LTDA

Preço unitário
reajustado (R$)

(*) Justificativas
de desabilitação

7,8000

-

Itens desconsiderados
nenhum item desconsiderado

Melhores preços / SIAD
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Itens desativados
Total de preços homologados-ratificados desativados: 0

Mapa de Preços 2371044 000020/2020 (18728997)

(*) Justificativas para desabilitação de valor utilizado no cálculo do preço de referência:

(*) Justificativas para menos de 3 orçamentos:

1 - Incompatibilidade na quantidade total adquirido
2 - Local de compra interfere no preço
3 - Marca ou modelos incompatíveis
4 - Influência da frequência de entrega sobre o preço
5 - Sazonalidade de preço
6 - Influência das condições comerciais sobre o preço
7 - Preço abaixo do padrão para o item
8 - Preço acima do padrão para o item
9 - Modalidade de contratação influencia o preço
10 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

1 - Preço tabelado
2 - Preço para adesão
3 - Somente estes fornecedores retornaram pesquisa de preços
4 - Conforme nota técnica ou explicação inserida no processo
5 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)
6 - Avaliação de bem para alienação

O Mapa Comparativo de Preços foi elaborado de acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE nº 9447, de 15 de Dezembro de 2015, disponível para consulta no link BANCO DE NORMAS GESTÃO LOGÍSTICA PATRIMÔNIO CADASTROS - SISMP do site www.compras.mg.gov.br.

Assinatura digital - Signatário:

ALEXANDRE MACHADO BARBOSA

Nome:
Masp:
CPF:

M1269078
769.962.556-00

Emissor do certificado:
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Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica
Data da assinatura:

26/08/2020 19:55:43

Código de Autenticidade:
Código verificador:

230000256966698647652020
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Página 2 de 2

27/08/2020 12:54
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO

Relatório de detalhes do pedido de compra
Número do pedido de material e serviço: 2371044 000018/2020
Órgão ou entidade:

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

Unidade do pedido:

2371044 - GLM/ALMOX/CONS/IMA

Situação:

Aprovado

Data de criação:

26/08/2020

Autor(a):

ALEXANDRE MACHADO BARBOSA

Unidade de compra:

2371036 - GLA/CADFOR/CPL

Linha de fornecimento:

ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL

Local de entrega:

Avenida dos Andradas, 1.220 Santa Efigênia, Belo Horizonte /MG, CEP: 30.120010

Cidade:

MINAS GERAIS

Justificativa de aquisição:
Repor o estoque do almoxarifado, objetivando suprir as necessidades de limpeza e higiene das Unidade
Observação:
Higienizador Antisseptico
Centralizado:

Não

Unidade contábil:

2370002

Unidade orçamentária:

2371 - IMA

Valor total previsto do pedido: R$ 1.084,00
Valor total homologado (*):

R$ 0,00

Dotações orcamentárias:

UO

FUN SUBF PRG ID P/A C/A

2371

04

122

705

Responsável pela aprovação:

2500 0001

Natureza de despesa
C

GD

M

ED

3

3

90

30

ITEM

IPG

F

IPU

17

0

91

1

220.167.596-15 - M1016984 - ANTONIO CARLOS DE MORAES

27/08/2020
Itens do Pedido

Processo de compra / SIAD

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA

27/08/2020 12:53

Relatório Pedido de Compra 2371044 000018/2020 (18728741)
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Número:

2371044 000018/2020 - 1

Código do item de material ou serviço:

001669370

Especificação do item de material ou serviço:
HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO
HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: ENTRE 62 E 74 GRAUS; GRAU GL: ENTRE 70 E 84
GRAUS; APRESENTACAO: FRASCO COM VALVULA TIPO PUMP 500 ML;
Número do item de processo (**):
Quantidade:

200,0000

Unidade de aquisição:

Valor do preço de referência:

R$ 5,4200

Origem do preço de referência:

Banco de melhores preços

Valor total máximo:

R$ 1.084,00

Aceita similar: Não

Item fornecido pela agricultura familiar:

FRASCO

Não

Solicitações
Número:

2371044 000019/2020

Quantidade:

200,0000

Unidade solicitante:

2371044 - GLM/ALMOX/CONS/IMA

Justificativa:
Repor o estoque do almoxarifado, objetivando suprir as necessidades de limpeza e higiene das
Unidades do IMA, com a finalidade de executar as políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal
no estado de Minas Gerais.
Observações:
Aquisição Materiais de Limpeza 08/2020

(*) Somatório dos valores totais homologados de todos os item de pedido.
(**): Campo apresentado somente após a homologação/ratificação do item de processo.

Processo de compra / SIAD

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA

27/08/2020 12:53

Relatório Pedido de Compra 2371044 000018/2020 (18728741)
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Relatório de detalhes do pedido de compra
Número do pedido de material e serviço: 2371044 000019/2020
Órgão ou entidade:

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

Unidade do pedido:

2371044 - GLM/ALMOX/CONS/IMA

Situação:

Aprovado

Data de criação:

26/08/2020

Autor(a):

ALEXANDRE MACHADO BARBOSA

Unidade de compra:

2371036 - GLA/CADFOR/CPL

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA

Local de entrega:

Avenida dos Andradas, 1.220 Santa Efigênia, Belo Horizonte /MG, CEP: 30.120010

Cidade:

MINAS GERAIS

Justificativa de aquisição:
Repor o estoque do almoxarifado, objetivando suprir as necessidades de limpeza e higiene das Unidade
Observação:
Álcool Etílico 70%
Centralizado:

Não

Unidade contábil:

2370002

Unidade orçamentária:

2371 - IMA

Valor total previsto do pedido: R$ 2.625,00
Valor total homologado (*):

R$ 0,00

Dotações orcamentárias:

UO

FUN SUBF PRG ID P/A C/A

2371

04

122

705

Responsável pela aprovação:

2500 0001

Natureza de despesa
C

GD

M

ED

3

3

90

30

ITEM

IPG

F

IPU

17

0

91

1

220.167.596-15 - M1016984 - ANTONIO CARLOS DE MORAES

27/08/2020
Itens do Pedido
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Número:

2371044 000019/2020 - 1

Código do item de material ou serviço:

001669486

Especificação do item de material ou serviço:
ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77;
APRESENTACAO: FRASCO 1 L;
Número do item de processo (**):
Quantidade:

700,0000

Unidade de aquisição:

Valor do preço de referência:

R$ 3,7500

Origem do preço de referência:

Banco de melhores preços

Valor total máximo:

R$ 2.625,00

Aceita similar: Não

Item fornecido pela agricultura familiar:

FRASCO

Não

Solicitações
Número:

2371044 000020/2020

Quantidade:

700,0000

Unidade solicitante:

2371044 - GLM/ALMOX/CONS/IMA

Justificativa:
Repor o estoque do almoxarifado, objetivando suprir as necessidades de limpeza e higiene das
Unidades do IMA, com a finalidade de executar as políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal
no estado de Minas Gerais.
Observações:
Aquisição Materiais de Limpeza 08/2020

(*) Somatório dos valores totais homologados de todos os item de pedido.
(**): Campo apresentado somente após a homologação/ratificação do item de processo.
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Relatório de detalhes do pedido de compra
Número do pedido de material e serviço: 2371044 000020/2020
Órgão ou entidade:

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

Unidade do pedido:

2371044 - GLM/ALMOX/CONS/IMA

Situação:

Aprovado

Data de criação:

26/08/2020

Autor(a):

ALEXANDRE MACHADO BARBOSA

Unidade de compra:

2371036 - GLA/CADFOR/CPL

Linha de fornecimento:

MEDICAMENTOS ALOPATICOS

Local de entrega:

Avenida dos Andradas, 1.220 Santa Efigênia, Belo Horizonte /MG, CEP: 30.120010

Cidade:

MINAS GERAIS

Justificativa de aquisição:
Repor o estoque do almoxarifado, objetivando suprir as necessidades de limpeza e higiene das Unidade
Observação:
Hipoclorito de Sódio
Centralizado:

Não

Unidade contábil:

2370002

Unidade orçamentária:

2371 - IMA

Valor total previsto do pedido: R$ 234,00
Valor total homologado (*):

R$ 0,00

Dotações orcamentárias:

UO

FUN SUBF PRG ID P/A C/A

2371

04

122

705

Responsável pela aprovação:

2500 0001

Natureza de despesa
C

GD

M

ED

3

3

90

30

ITEM

IPG

F

IPU

12

0

91

1

220.167.596-15 - M1016984 - ANTONIO CARLOS DE MORAES

27/08/2020
Itens do Pedido
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Número:

2371044 000020/2020 - 1

Código do item de material ou serviço:

001487825

Especificação do item de material ou serviço:
HIPOCLORITO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO; APRESENTACAO: FRASCO
DE 5 LITROS; COMPONENTE: .;
Número do item de processo (**):
Quantidade:

30,0000

Unidade de aquisição:

Valor do preço de referência:

R$ 7,8000

Origem do preço de referência:

Banco de melhores preços

Valor total máximo:

R$ 234,00

Aceita similar: Não

Item fornecido pela agricultura familiar:

FRASCO

Não

Solicitações
Número:

2371044 000021/2020

Quantidade:

30,0000

Unidade solicitante:

2371044 - GLM/ALMOX/CONS/IMA

Justificativa:
Repor o estoque do almoxarifado, objetivando suprir as necessidades de limpeza e higiene das
Unidades do IMA, com a finalidade de executar as políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal
no estado de Minas Gerais.
Observações:
Aquisição Materiais de Limpeza 08/2020

(*) Somatório dos valores totais homologados de todos os item de pedido.
(**): Campo apresentado somente após a homologação/ratificação do item de processo.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Instituto Mineiro de Agropecuária
Gerência de Logística e Serviços Gerais / Almoxarifado

Memorando.IMA/GLS-ALMOXARIFADO.nº 24/2020
Belo Horizonte, 01 de setembro de 2020.
Para: Caio César Diniz Neves
Gerente de Logística e Aquisição

Assunto: Elaboração de Processo de Compra
Referência: Processo nº 2370.01.0004803/2020-95.
Encaminho o processo referente aos pedidos de compra 2371044
000018/2020, 2371044 000019/2020 e 2371044 000020/2020 para a elaboração do processo
de compra.
Desde já agradeço.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Machado Barbosa, Servidor, em
01/09/2020, às 09:08, 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
18878698 e o código CRC C5C026EC.

Referência: Processo nº 2370.01.0004803/2020-95

Memorando 24 (18878698)

SEI nº 18878698
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Compras
Versão v.20.08.2019.

Processo SEI nº 1320.01.0035297/2020-07
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020
PLANEJAMENTO SIRP Nº 117/2020
Fornecimento de Bens
Tipo: menor preço
Licitação com reserva de cota para ME, EPP e equiparados para o benefício do Decreto
Estadual nº 47.437/2018 e Lei Complementar nº 123/2006.
Objeto: COMPRA ESTADUAL DE INSUMOS DE SAÚDE

RECIBO
A Empresa __________________________ CNPJ n°. ____________________, retirou o
Edital do Pregão acima referenciado e deseja ser informada de quaisquer alterações,
respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail:
_________________________________________________________________________.
___________________________________, aos _______ /_______ / _______
_________________________________________________
(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E REMETIDO
À CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAG, PELO E-MAIL: comprascentrais@planejamento.mg.gov.br.
Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário.
A Central de Compras não se responsabiliza por comunicações à empresa que não
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encaminhar este recibo ou que prestar informações incorretas no mesmo.
Os interessados deverão comunicar imediatamente eventuais atualizações ou modificações
do e-mail, sob pena de ser considerado válido o encaminhamento direcionado ao e-mail
declarado.

EDITAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PREÂMBULO
DO OBJETO
DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
DO CREDENCIAMENTO
DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
DA HABILITAÇÃO
DOS RECURSOS
DO REGISTRO DE PREÇO E DA HOMOLOGAÇÃO
DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DA VIGÊNCIA DA ATA
DA CONTRATAÇÃO
DA SUBCONTRATAÇÃO
DO PAGAMENTO
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXO DE EDITAL I - TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
ANEXO DE EDITAL II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE BENS
ANEXO DE EDITAL III - MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO DE EDITAL IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO DE EDITAL V - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
ANEXO DE EDITAL VI - DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
ANEXO DE EDITAL VII - MINUTA DE ATA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS NÃO
PARTICIPANTES
ANEXO DE EDITAL VIII - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CADASTRO RESERVA
ANEXO DE EDITAL IX - MINUTA DE AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS
ANEXO DE EDITAL X - MINUTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - SIGAF

1.

PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do Centro de Serviços Compartilhados - CSC,
torna pública a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço,
em sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br, visando o registro de preços
para eventual aquisição Estadual de Insumos de Saúde, nos termos da Lei Federal n° 10.520,
de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do Decreto
Estadual n° 44.786, de 19 de Abril de 2008 e nº 46.311 de 16 de setembro de 2013.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e
pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de
2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 47.437, 26 de
junho de 2018, nº. Decreto 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de
1996, nº 47.727 de 02 de outubro de 2019, pela Resolução SEPLAG nº. 13, de 07 de fevereiro
de 2014 e nº 93, de 28 novembro de 2018, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG / SEF n.º
3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta
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3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se subsidiariamente, a Lei
Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus
anexos, que dele constituem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais.
1.1.
O pregão será realizado pela Pregoeira Priscila Baldoni Quirino, designada
por meio da Resolução SEPLAG nº 16, de 13 de Fevereiro de 2020, e Equipe de Apoio
constituída pelos seguintes servidores: Luana Ingrid Pimenta Moutin Oliveira, Humberto de
Souza e Luiz Carlos Dias da Silva.
1.1.1.
Em caso de impossibilidade de comparecimento da pregoeira indicada
no item anterior, atuará como sua substituta a pregoeira Mariane Fontes Dias,
designada por meio da Resolução SEPLAG nº 16, de 13 de Fevereiro de 2020.
1.2.

A sessão de pregão terá início no dia 26 de junho de 2020, às 10:00 horas.
1.2.1.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.

1.3.
A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do Governo
do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.
2.

DO OBJETO
2.1.
A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a eventual
aquisição Estadual de Insumos de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I Termo de Referência, e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste
edital e seus anexos.
2.2.
Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal
de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência, o
licitante deverá obedecer a este último.

3.

DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES
3.1.

Órgão Gerenciador:
3.1.1.
O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por intermédio da Central de Contratos.

3.2.

Órgãos Participantes:
3.2.1.
Os órgãos e entidades da Administração Pública a seguir são
participantes e integram todo o procedimento licitatório e a Ata de Registro de
Preços:
3.2.1.1.

1080 Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);

3.2.1.2.

1010 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG);

3.2.1.3.

1400 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.1.4.
(DER);

2300 Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem

3.2.1.5.

1540 Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESPMG);

3.2.1.6.
2320 Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas
Gerais (HEMOMINAS);
3.2.1.7.

2160 Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM);

3.2.1.8.

2260 Fundação Ezequiel Dias (FUNED);

3.2.1.9.

2270 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);

3.2.1.10.

2210 Fundação TV Minas Cultural e Educativa (REDE MINAS);
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3.2.1.11.

2330 Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (IPEM);

3.2.1.12.
2010 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG);
3.2.1.13.
2120 Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado
de Minas Gerais (IPSM);
3.2.1.14.

2100 Instituto Estadual de Florestas (IEF);

3.2.1.15.

2370 Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA);

3.2.1.16.

2240 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);

3.2.1.17.

2250 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG);

3.2.1.18.

1510 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);

3.2.1.19.

1250 Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG);

3.2.1.20.

1270 Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);

3.2.1.21.
1480
(SEDESE);

Secretaria

de

Estado

de

Desenvolvimento

Social

3.2.1.22.

1260 Secretaria de Estado de Educação (SEE);

3.2.1.23.

1190 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF);

3.2.1.24.
1300 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
(SEINFRA);
3.2.1.25.
(SEJUSP);

1450 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

3.2.1.26.
1370 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD);

3.3.

3.2.1.27.

1320 Secretaria de Estado de Saúde (SES);

3.2.1.28.

1630 Secretaria Geral (SEGOV);

3.2.1.29.

1500 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

3.2.1.30.

2350 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);

3.2.1.31.

2310 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

Órgãos Não Participantes:
3.3.1.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta, Autárquica e
Fundacional do Estado de Minas Gerais, que não tenha participado do certame
licitatório, mediante consulta prévia para manifestação sobre a possibilidade de
adesão e autorização do órgão gerenciador, inclusive quanto ao quantitativo, e
submeter à anuência do fornecedor beneficiário, o qual deve optar pela aceitação ou
não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e os
órgãos participantes.
3.3.2.
A Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional de outros
entes federativos, poderão igualmente utilizar-se da Ata de Registro de Preços, como
órgão ou entidade não participante, mediante prévia anuência do órgão gerenciador,
desde que observadas as condições estabelecidas no item 3.3.1 e no Decreto
Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
3.3.3.
A adesão deverá ser devidamente justificada no processo
administrativo do órgão ou entidade não participante, pertinente à licitação,
demonstrando a vantagem econômica na adesão à Ata, mencionando ainda a
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similitude de condições, tempestividade do prazo, suficiência das quantidades e
qualidades dos bens a serem adquiridos, respeitando, no que couber, as condições e
as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013,
e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.3.4.
Cada adesão por outros órgãos/entidades de direito público não
poderá exceder ao quantitativo total registrado para cada item na Ata de Registro de
Preços, devendo o órgão gerenciador especificar o quantitativo que autoriza adesão,
mantendo registro no procedimento licitatório.
3.3.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do
número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
3.3.6.
Ao órgão ou entidade não participante que aderir à presente ata e ao
órgão ou entidade partícipe competem, nos respectivos procedimentos instaurados,
os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando todas as
ocorrências ao órgão gerenciador, em especial acerca de eventual recusa do
fornecedor em atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de
Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, características e origem dos
bens licitados, bem como a recusa em aceitar a Autorização de fornecimento ou
documento equivalente para fornecimento ou prestação de serviços.
3.4.
As comunicações, informações e os termos de adesão realizados entre o
órgão gerenciador e os órgãos participantes e não participantes serão formalizados,
preferencialmente, em sistema informatizado, dispensando-se o encaminhamento de
documento impresso ao órgão gerenciador.
3.4.1.
Excepcionalmente, por motivos de inviabilidade tecnológica, o órgão
gerenciador poderá dispensar a utilização de sistema informatizado no procedimento
de registro de preços, mediante justificativa anotada nos autos do procedimento de
compra.
3.4.2.
Na hipótese do item 3.4.1, as comunicações, informações e termos de
adesão entre os órgãos gerenciador, participante e não participante poderão ser
formalizados mediante correspondência eletrônica ou qualquer outro meio eficaz, que
deverão ser autuados.
3.5.
As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser
remanejadas ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes do
procedimento licitatório para registro de preços, observada como limite máximo a
quantidade total registrada para cada item.
3.5.1.
Para o remanejamento de quantidades entre órgãos participantes do
procedimento licitatório não será necessária autorização do beneficiário da Ata de
Registro de Preços.
3.5.2.
O órgão gerenciador somente poderá reduzir o quantitativo inicialmente
informado pelo órgão participante, com a sua anuência.
4.
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO
4.1.
Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão
ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao Pregoeiro
até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação.
4.2.

Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
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escrito, por meio do e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br.
4.2.1.
Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados
deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as
informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).
4.2.2.
Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por
meio de e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações de
retirada do Edital.
4.3.
Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão ou
por licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação,
cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
4.3.1.
O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido
ao Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao: PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa
João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo
Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (a/c do pregoeiro), no horário de 09h00min (nove
horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em envelopes separados,
lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da
empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote), assim como, de
modo
alternativo,
protocolizado
para
o
e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br, observado o prazo previsto no subitem
4.3 deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as
provas que se fizerem necessárias.
4.3.2.
Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será
comunicada aos interessados.
4.4.
Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço
http://www.compras.mg.gov.br, no quadro de avisos da licitação.
4.5.
As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
4.6.
Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
4.7.
As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas
serão arquivadas pela autoridade competente.
4.8.
A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a
decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
4.9.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início
e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e
expiram os prazos em dia de expediente na Administração.
5.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1.
Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente
autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que conhecem a todas
as exigências contidas neste Edital.
5.1.1.
A participação no lote 19 da presente licitação é limitada a licitantes
enquadrados como beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual nº
47.437, de 26 de junho de 2018;
5.1.1.1.
Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser
observado o disposto no item 5.4 deste edital.
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5.1.1.2.
Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a
cota principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do § 2º
do art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a
contratação do item deverá ocorrer pelo menor preço obtido.
5.1.1.3.
Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada
definida nos termos do inciso I do § 2º do art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437,
de 26 de junho de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal, desde que idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado
da cota principal.
5.2.
É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
5.3.
Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários
indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018 se
dará da seguinte forma:
5.3.1.
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;
5.3.2.
agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;
5.3.3.
produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;
5.3.4.
microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A
da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
5.3.5.
sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
5.4.
Os beneficiários enquadrados no item 5.3 deste edital deverão declarar,
segundo Anexo III - Modelos de Declarações e item 10.7.1.2 deste edital, que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14
de dezembro de 2006, nos termos do parágrafo único do art. 13 Decreto Estadual nº
47.437, de 26 de junho de 2018.
5.5.

DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
5.5.1.
No caso da participação de empresas reunidas em consórcio, deverá
acompanhar os documentos de habilitação, a comprovação de compromisso público
ou particular do consórcio, subscrito pelas empresas consorciadas, com
apresentação da proporção de participação de cada uma das consorciadas e
indicação da empresa líder, que deverá representar as consorciadas perante o
Estado de Minas Gerais, observadas as normas do art. 33 da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e do art. 15 do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de
2008.
5.5.2.
Deverão ser apresentados os documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por parte de cada consorciado,
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de
cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório
dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.
5.5.3.
As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas
obrigações do consórcio na fase de licitação e durante a execução do contrato.
5.5.4.

Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e
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o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 5.5.1.
5.5.5.
Apenas os consórcios compostos exclusivamente por beneficiários
indicados no item 5.3 poderão usufruir dos benefícios legais da Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que a soma do faturamento das
empresas consorciadas não ultrapasse o limite previsto no inciso II, artigo 3º, da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
5.6.

NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
5.6.1.
Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
5.6.2.
Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;
5.6.3.
Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou
impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art.
87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
5.6.4.
Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas
Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002;
5.6.5.
Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento
no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
5.6.6.
Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores
membros dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios ou que nelas
exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da
Constituição da República;
5.6.7.
Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
5.6.8.
Quando permitido consórcio, as empresas consorciadas não poderão
participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou simultaneamente,
consorciada e de forma isolada.

5.7.
A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
6.

DO CREDENCIAMENTO
6.1.
Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-se, nos
termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução
SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site www.compras.mg.gov.br,
na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da
data da sessão do Pregão.
6.1.1.
Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para
atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma senha
eletrônica de acesso.
6.2.
O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de
inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação
efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.2.1.
O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados
por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor
implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade
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técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.
6.3.
Informações complementares a respeito do cadastramento serão obtidas no
site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores, via email: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de atendimento
de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 18:00h.
6.4.
O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3 que desejar
obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº. 47.437, de 2018 e pela
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016 deverá
comprovar a condição de beneficiário no momento do seu credenciamento ou quando da
atualização de seus dados cadastrais no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF,
desde que ocorram em momento anterior ao cadastramento da proposta comercial.
6.4.1.
Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário
até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios lista
dos no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
7.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
7.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site
www.compras.mg.gov.br até a data e horário marcados para abertura da sessão, após o
preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do Portal de
Compras - MG de que tem pleno conhecimento das exigências de habilitação e demais
condições da proposta comercial previstas no Edital e seus anexos.
7.2.
Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências
deste edital e de seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.
7.3.
O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento
licitatório.
7.4.
O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento
das exigências previstas neste edital.
7.5.
O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos,
podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.
7.6.
As propostas deverão apresentar preço unitário e total por item e por lote,
sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um preço, bem como apresentem marca e modelo.
7.6.1.
O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade
exigida por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.
7.6.2.
Na proposta de cada fornecedor participante, deverão ser informados
elementos mínimos para identificação do produto ofertado, no tocante a marca e o
modelo, em campo próprio do Sistema.
7.7.
Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos
sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam
recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e
exclusivamente da CONTRATADA.
7.8.
Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com 4 (quatro) casas decimais após a vírgula.
7.8.1.
A autorização de fornecimento enviada ao fornecedor irá conter os
valores financeiros com duas casas decimais após a vírgula, já que o sistema de
compras do Estado descarta automaticamente a terceira e a quarta casas
decimais após a vírgula sem proceder qualquer tipo de arredondamento.
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7.9.
Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos
do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão informar na proposta os
valores com e sem ICMS.
7.9.1.
Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas,
pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao preço resultante da
dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de
julho de 2003, alterada pela Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de
junho de 2014.
7.9.2.
A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos
preços, a adjudicação e a homologação serão realizados a partir dos preços dos
quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.
7.9.3.
Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão
suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 7.9.1 e 7.9.2.
7.9.4.
O disposto nos subitens 7.9.1 e 7.9.2 não se aplica aos contribuintes
mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
7.9.5.
Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 7.9.4 deverão anexar
às suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual, na qual conste a opção
pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este
regime através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
7.9.6.
O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar, juntamente
com os documentos de habilitação, sua proposta comercial assinada e atualizada
com os valores finais ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na
proposta, além do preço resultante da dedução do ICMS, o preço com ICMS.
7.10.
Deverá ser utilizado pelo licitante, preferencialmente, o modelo de proposta
comercial apresentado no Anexo III deste edital. Caso o licitante apresente a proposta em
formulário próprio, deverão constar todas as informações constantes no modelo sugerido,
contemplando a identificação do licitante, assinatura do representante, e identificação do
produto contendo necessariamente:
7.10.1.

Número completo do registro MS/ANVISA.

7.10.2.

Indicação do quantitativo por embalagem da apresentação ofertada.

7.10.3.

O respectivo código GGREM do produto para os lotes 1, 2, 3 e 4.

7.10.4.

Indicação se o medicamento é genérico, para os lotes 1, 2, 3 e 4.

7.11.
Para os lotes 1, 2, 3 e 4, as empresas licitantes deverão aplicar o Coeficiente
de Adequação de Preço – CAP correspondente à taxa mínima de desconto sobre o preço
de fábrica dos produtos ofertados para obtenção do Preço Máximo de Venda ao Governo
– PMVG, conforme determina o Comunicado nº 11 de 19/12/2019 da Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, Resolução CMED nº3, de 02 de março
de 2011.
7.11.1.
As partes deverão observar o Preço Máximo de Venda ao Governo –
PMVG, desde o início do certame até a entrega dos medicamentos, especialmente
quando da entrega das propostas, formalização da(s) Ata(s) de Registro de Preços
e/ou contrato(s), expedição da autorização de fornecimento, e emissão de notas
fiscais, sendo vedados a aquisição ou o pagamento de quaisquer medicamentos
incompatíveis ao preço do mercado ou inobservado o PMVG.
7.11.2.
As proponentes deverão anexar à sua proposta comercial
obrigatoriamente, sob pena de desclassificação a PÁGINA DA TABELA CMED –
CÂMARA DE REGULAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIGENTE PARA COMPRAS
PÚBLICAS, QUE CONSTE O ITEM DA MARCA PROPOSTA.
7.11.3.

Cabe ao pregoeiro, sem prejuízo da atribuição da autoridade
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homologadora, conferir se os preços praticados pelos licitantes encontram-se dentro
da Tabela ANVISA/CMED.
8.

DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1.
No horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão eletrônico com a análise das propostas comerciais.
8.1.1.
As propostas comerciais serão analisadas, preservado o sigilo do
licitante, quanto ao atendimento das especificações e condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem
em desacordo ou contenham vícios insanáveis.
8.1.2.
A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e
não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não exime a
Administração da verificação de sua conformidade com todas as especificações
contidas neste edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da
proposta do licitante detentor do menor preço para cada lote.
8.1.3.
8.2.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
DOS LANCES:

8.2.1.
O pregoeiro divulgará, por meio do Portal de Compras - MG, o resultado
da análise de propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e
suas as regras de aceitação.
8.2.2.
Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo
real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem como todas
as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do
fornecedor.
8.2.3.
Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante
cubra o seu próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste
caso, será considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor.
8.2.4.
Ressalvada a hipótese de negociação com o primeiro colocado após a
fase de lances, o “chat” não poderá ser utilizado para oferta de lances, devendo o
fornecedor apresentá-los no campo próprio segundo definido no sistema, sob pena
de sua desconsideração e caracterização de ato que perturba a sessão do
procedimento licitatório.
8.2.5.
Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam
de fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem
cronológica de recebimento dos lances, segundo apurado pelo sistema do Portal de
Compras.
8.2.6.
O proponente não poderá desistir de lance ofertado, salvo comprovação
de justificativa plausível a ser analisada pelo pregoeiro durante a sessão de lances.
8.2.7.
Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da
proposta comercial apresentada, para efeito da classificação final.
8.2.8.
No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes
para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.2.8.1.
Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente
após comunicação expressa aos participantes, com a identificação da data e
do horário.
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8.2.9.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o quê
transcorrerá período de tempo randômico de 5 (cinco) até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.2.10.
Após o encerramento da sessão de lances, a oferta de lances estará
vedada, não podendo ser utilizado o “chat” para tal finalidade, ressalvada a hipótese
de negociação com o primeiro colocado, sendo que tal comportamento poderá ser
considerado perturbação da sessão do procedimento licitatório.
8.2.11.
Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexão.
8.3.

DO JULGAMENTO
8.3.1.
O critério de julgamento será o de menor preço por item, apurado de
acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.
8.3.2.
Encerrada a etapa de lances, convocar-se-á o beneficiário do Decreto
Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018 detentor da melhor proposta dentre
aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou
superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo
proponente vencedor, para que apresente novo lance, inferior ao melhor lance, no
prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
8.3.2.1.
Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.3.2.2.
Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das
condições habilitatórias do beneficiário obedecerá ao procedimento previsto no
item 8.3.9.
8.3.2.3.
Se o beneficiário não apresentar proposta de preços ou não
atender às exigências de habilitação, o pregoeiro convocará os beneficiários
remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no subitem 8.3.2,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.3.2.4.
Caso não haja beneficiário dentro da situação de empate ou não
ocorra a apresentação de novo lance ou não sejam atendidas as exigências
documentais de habilitação, será classificado provisoriamente em primeiro
lugar o licitante originalmente detentor da melhor oferta.
8.3.2.5.
O disposto no item 8.3.2 somente se aplicará quando a melhor
oferta válida não tiver sido apresentada por um dos beneficiários do subitem
5.3.
8.3.3.
Definida a ordem de classificação, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e ao valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.3.4.
A proposta cujo preço unitário de item do lote estiver acima do custo
unitário do item relacionado na planilha de referência da Administração (ou do item
individualmente considerado, superior a qualquer dos lances apresentados), poderá
ter seus valores adequados das seguintes formas:
8.3.4.1.
Aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da
proposta inicial, calculado a partir da diferença entre o valor global da proposta
vencedora e o valor global da respectiva proposta inicial, dividida pelo valor
global inicial;
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8.3.4.2.
Readequação não linear dos preços unitários, a critério do
licitante, respeitado como limite máximo o valor global final ofertado, desde que
os preços unitários finais sejam menores ou iguais aos preços unitários da
proposta inicial;
8.3.5.
Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre
a proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.
8.3.6.
Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a
todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.3.7.
Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta
que não atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços
manifestamente inexequíveis.
8.3.7.1.
Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu
preço.
8.3.7.2.
Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado,
conforme estabelece o inciso XVII do art. 12 do Decreto Estadual nº 44.786, de
18 de abril de 2008, serão admitidos:
8.3.7.2.1.
Planilha de custos elaborada pelo licitante, sujeita a exame
pela Administração;
8.3.7.2.2.
Documento que comprove contratação em andamento com
preços semelhantes;
8.3.7.3.
Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá
convocar os licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na
ordem de classificação, para apresentação da documentação e da proposta
comercial.
8.3.8.
O pregoeiro, via ‘chat’, deverá negociar com o autor da melhor oferta
com vistas à redução do preço;
8.3.9.
O sistema identificará o licitante detentor da melhor oferta que deverá
comprovar sua habilitação no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, após a
solicitação do pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da documentação de
habilitação e da proposta comercial atualizada com os valores obtidos no pregão, por
meio do e-mail informado pelo pregoeiro.
8.3.9.1.
Não será necessário o envio de documentos que se encontrem
válidos (devidamente cadastrados e atualizados) no Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF.
8.3.9.2.
Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o Portal de
Assinatura Digital disponibilizado pelo Governo de Minas Gerais, de acesso
gratuito, disponível em: http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br.
8.3.9.3.
Dúvidas com relação à utilização do Portal de Assinaturas Digital
podem
ser
encaminhadas
para
o
e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br.
8.3.9.4.
A realização da assinatura digital importará na aceitação de todos
os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como
válida a assinatura eletrônica, tendo como consequência a responsabilidade
pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações prestadas, as quais
serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa.
8.3.9.5.
Excepcionalmente, na impossibilidade de utilização da ferramenta
de assinatura eletrônica, poderá ser aceita documentação física, que deverá ser
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encaminhada, dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, para o seguinte
endereço: PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed.
Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901
(a/c pregoeiro), no horário de 09h00min (nove horas) às 17h30min (dezessete
horas e trinta minutos), em envelopes separados, lacrados, rubricados,
marcados como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e
do processo licitatório (nº. do processo e lote).
8.3.9.6.
Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante
não atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais
licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de
habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
9.

DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.1.
Os licitantes deverão enviar, via e-mail, juntamente com a proposta comercial
(no caso do detentor do menor preço), rótulo e/ou ficha técnica e/ou portfólio e/ou folder
e/ou prospecto que identifique o produto ofertado e todas as suas características
demandadas no Anexo I – Termo de Referência.

10.

DA HABILITAÇÃO
10.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
10.1.1.
Ministério

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, do
da
Economia (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-

web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf)

10.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, da Controladoria-Geral da União;
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça; Lista de Licitantes
Inidôneos do Tribunal de Contas da União; por meio do link de Consulta Consolidada
de Pessoa Jurídica (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
10.1.3.
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP, da Controladoria-Geral do Estado
(https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul
),
nos termos do art. 12 da Lei Estadual nº 13.994, 18 de setembro de 2001 e inc. III do
art. 52 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
10.1.4.
Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração
Pública do Estado de Minas Gerais – CADIN, da Secretaria de Estado de
Fazenda (http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do),
nos termos do art. 10, inc. I do Decreto Estadual nº 44.694, de 28 de dezembro de
2007.
10.2.
A consulta no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA também deverá ser realizada em
nome dos sócios majoritários da empresa, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de
2 de junho de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por
intermédio
de
pessoa
jurídica
da
qual
seja
sócio
majoritário.
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)

PADRÃO - Edital Bem RP - Participação
Edital (18928948)
Mista SEPLAG/CECOMP
SEI 2370.01.0004803/2020-95
15062960
SEI
/ pg.
1320.01.0035297/2020-07
45
/ pg. 14

10.3.

REGULARIDADE JURÍDICA:
10.3.1.
Documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II - Proposta Comercial e
das declarações constantes no Anexo III - Modelos de Declarações.
10.3.1.1.
Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
10.3.2.
individual;

Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário

10.3.3.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou empresas individuais
de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;
10.3.4.
Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
10.3.5.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País.
10.3.6.
Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
10.3.6.1.
Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para os casos em que se
aplicam conforme a RDC nº 16 de 2014 da ANVISA e Lei Federal nº
6.360/1976.
10.3.6.1.1. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida
pela ANVISA abrange matriz e filiais para os casos em que se aplicam
conforme a RDC nº16 de 2014 da ANVISA e Lei Federal nº 6.360/1976.
10.3.7.
Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público ou
particular, ou outro documento indicativo dos propósitos de associação entre os
proponentes, em se tratando de consórcio instituído para o fim específico de
participar do certame.
10.4.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.4.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda - CNPJ;
10.4.2.
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;
10.4.3.
Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do
licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;
10.4.3.1.
A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos
federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados, bem como
das contribuições previdenciárias e de terceiros.
10.4.3.2.
Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes
do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos
relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito
Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.
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10.4.4.
Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
10.4.5.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de
negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;
10.4.6.
A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos,
ou positivas com efeitos de negativas.
10.4.7.
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
10.5.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.5.1.
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio
da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;

10.6.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.6.1.
Alvará Sanitário ou Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento do
licitante vencedor, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal,
conforme o caso.
10.6.2.
Certidão de Regularidade Técnica emitida pelo órgão competente no
qual esteja registrada a empresa licitante vencedora;
10.6.3.
Certificado de Registro do Insumo, emitido pela Anvisa, ou cópia
autenticada da publicação no "DOU" relativa ao registro do insumo. Caso o prado de
validade esteja vencido, deverá ser apresentado Certificado de Registro, ou cópia da
publicação no "DOU" acompanhado do Pedido de Revalidação e formulários "FP1" e
"FP2", requerido com antecedência máxima de doze meses e mínima de seis meses
da data de vencimento do registro;
10.6.3.1.
Em caso de produto dispensado da obrigatoriedade de registro,
as empresas devem apresentar cópia do Anexo X da RDC de nº 23/2000,
contendo os dados de início da fabricação do(s) produto(s), bem como a cópia
da publicação no "DOU" relativa a isenção do registro, quando for o caso.
10.6.4.
Na eventualidade da empresa licitante possuir filiais, a documentação a
ser apresentada deverá ser pertinente apenas à empresa participante do certame,
exceto quanto ao Alvará Sanitário, que deverá ser da unidade fabril do insumo ou do
depósito onde será armazenado o produto, caso ele seja importado. Dessa forma, a
contratação se efetivará com a pessoa jurídica ofertante da documentação em
comento.
10.6.5.
Na proposta de cada fornecedor participante, deverá ser informado o
quantitativo por embalagem assim coo a sigla "MS" adicionada ao número completo
de registro no Ministério da Saúde conforme publicado no Diário Oficial da União
(DOU). Caso o produto seja dispensado de registro, deverá ser informado o
quantitativo por embalagem adicionado da expressão "Isento de Registro".

As exigências contidas nos itens acima atendem às formuladas pela Lei Federal nº
6.360 de 23.09.76, Decreto Federal nº 8.077 de 14.08.13, Lei Federal nº 9.782 de 29.01.99,
Lei Estadual nº 13.317 de 24.09.99, Portaria Federal nº 2.814/GM, de 29.05.98, Resolução
da Diretoria Colegiada – RDC nº 10, de 21 de março de 2011 Portaria nº 3.765 de
20.10.98 do Ministério da Saúde, Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 39 de
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14.08.2013; Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16, de 1º de abril de 2014,
ANVISA, Portaria ANVISA nº 646 de 09.12.04; Medida Provisória nº 2.190-34/01; RDC Nº
27, de 6 de agosto de 2010; RDC 55 de 17 de março de 2005 e suas atualizações, não
excluindo o cumprimento de determinações estabelecidas em legislação específicas
vigentes.
10.7.

DECLARAÇÕES:
10.7.1.
Serão exigidas as declarações abaixo, cujas sugestões de modelo para
os itens 10.7.1.1 e 10.7.1.2 seguem anexas a este edital:
10.7.1.1.
Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, declaração de que o licitante não possui, em seu quadro,
trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16
anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo anexo a
este Edital.
10.7.1.2.
Para cumprimento do parágrafo único do art. 13 do Decreto
Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, quanto aos beneficiários
enquadrados no item 5.3, declaração, segundo item 5.4, de que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como tal, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

10.8.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
10.8.1.
O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor
no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal
não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade
em vigor.
10.8.1.1.
Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade
vencido, será assegurado ao fornecedor o direito de encaminhar o documento
via e-mail, no prazo máximo informado no item 8.3.9.
10.8.1.2.
Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para
este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC,
mesmo que estejam com a validade expirada.
10.8.2.
Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados via
e-mail, no formato PDF, no momento da análise dos documentos de habilitação.
10.8.2.1.
Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do
certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões
constitui meio legal de prova.
10.8.2.2.
A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo
essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários
para verificação, o licitante será inabilitado.
10.8.3.
Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter,
de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.
10.8.3.1.
Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz;
10.8.3.2.

Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão
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estar no nome da filial;
10.8.3.3.
Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz;
10.8.3.4.
Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de
responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número
do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.
10.8.4.
O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará
a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais
cabíveis.
10.8.5.
Aos beneficiários listados no item 5.3 será concedido prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para
regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista, contado a partir da divulgação
da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor classificado, conforme
disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018.
10.8.5.1.
A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor.
10.8.5.2.
Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiário
regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro deverá
suspender a sessão de pregão para o lote específico e registrar no “chat” que
todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e horário
informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de
pregão do lote em referência.
11.

DOS RECURSOS
11.1.
Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o participante do certame terá até
10 (dez) minutos para manifestar, imediata e motivadamente, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de
3 (três) dias úteis, contados da sessão do pregão, para apresentação das razões de
recurso, ficando os demais participantes, desde logo intimados, sem necessidade de
publicação, a apresentarem contrarrazões em igual número de dias, contados do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2.
Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a
manifestação da intenção do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das
razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados
por meio do sistema eletrônico, em formulários próprios, nos termos do art. 13, XLI, do
Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008, e, em caso de indisponibilidade
técnica ou material do sistema oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via email, observados os prazos previstos no item 11.1
11.3.
A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente
identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada
mediante documento protocolizado junto ao: PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa João
Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP
31.630-901 (a/c do pregoeiro), no horário de 09h00min (nove horas) às 17h30min
(dezessete horas e trinta minutos), em envelopes separados, lacrados, rubricados,
marcados como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e do processo
licitatório (nº. do processo e lote), observados os prazos previstos no item 11.1.
11.4.
Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo
estabelecidos no item 11.1 do edital, além de que, a falta de manifestação imediata e
motivada do fornecedor, importará decadência do direito de recurso.

PADRÃO - Edital Bem RP - Participação
Edital (18928948)
Mista SEPLAG/CECOMP
SEI 2370.01.0004803/2020-95
15062960
SEI
/ pg.
1320.01.0035297/2020-07
49
/ pg. 18

11.4.1.
Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, o pregoeiro poderá
não conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer pressupostos
processuais, como sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação, vedado exame prévio da questão relacionada ao mérito do recurso.
11.5.
Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão, sendo que o acolhimento de
recurso importará validação exclusivamente dos atos suscetíveis de aproveitamento.
11.6.
Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser endereçados ao
pregoeiro, que poderá:
11.6.1.

Motivadamente, reconsiderar a decisão;

11.6.2.
Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a
autoridade competente, conforme art. 8° do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de
abril de 2008.
11.6.3.
Inadmitir o recurso exclusivamente por falta de pressupostos
processuais recursais de existência ou de validade e de desenvolvimento, observado
item 11.4.1.
11.7.

O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.

11.8.
A decisão
do
recurso
será
divulgada
no
sítio
eletrônico
www.compras.mg.gov.br, no campo quadro de avisos do referido pregão, bem como
comunicada via e-mail ao licitante recorrente e aos que apresentaram contrarrazões.
12.

DO REGISTRO DO PREÇO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual
serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível
para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
12.2.
O Pregoeiro registrará o preço do licitante vencedor quando inexistir recurso
ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela
autoridade competente.
12.3.
Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade
dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta registrará o preço do licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.
12.4.
Todos os participantes estão convidados e incentivados a realizarem o
registro adicional de preços para compor o cadastro de reserva, mesmo que não tenham
sido vencedores dos lotes disputados, seguindo a ordem de classificação e desde que
manifestem esta intenção ao final da sessão de lances e aceitem fornecer nas mesmas
condições e preço do licitante vencedor do certame.
12.4.1.
Excepcionalmente, desde que devidamente motivado pela
Administração e informado pelo pregoeiro, poderão ser registrados preços distintos
ao do primeiro colocado, sob condição de que o preço apresentado seja compatível
com a referência da Administração para a contratação.
12.4.2.
Os licitantes que desejarem ter seus preços registrados deverão
apresentar toda a documentação exigida para comprovação da condição de
habilitação em pleno atendimento das condições deste edital.

13.

DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1.
Os licitantes classificados que manifestarem a intenção de registrar preços,
para compor o Cadastro de Reserva à Ata de Registro de Preços, terão suas propostas e

PADRÃO - Edital Bem RP - Participação
Edital (18928948)
Mista SEPLAG/CECOMP
SEI 2370.01.0004803/2020-95
15062960
SEI
/ pg.
1320.01.0035297/2020-07
50
/ pg. 19

documentação de habilitação analisadas e, para tal, deverão encaminhar os referidos
documentos, conforme disposto no item 10 do edital.
13.2.
O registro adicional de preços em Ata estará condicionado à análise e
aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação.
13.3.
A convocação dos licitantes que registraram seus preços adicionais, para
compor o cadastro reserva, respeitará a ordem de classificação constante da ata e
ocorrerá, sucessivamente, sempre que seja cancelado ou suspenso o registro do preço do
beneficiário da ata.
13.4.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação,
procederem à assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, a qual, após
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas.
13.4.1.
O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.
13.4.1.1.
Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro,
o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de
Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link
www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não
está cadastrado".
13.4.1.2.
Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem
encaminhadas para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.

ser

13.4.1.3.
A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG
importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo
eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e
demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na
modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a
responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações
prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa.
13.5.
O prazo previsto para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
13.6.
O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo
fixado, dela será excluído, na forma do art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, sem prejuízo das sanções previstas em lei.
13.7.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de
Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.
14.

DA VIGÊNCIA DA ATA
14.1.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.

15.

DA CONTRATAÇÃO
15.1.
Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos hábeis, tais
como termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento equivalente, sendo o
fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento, de acordo com os arts. 62 e 64
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da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e ainda, obedecidas as disposições pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de
16 de setembro de 2013.
15.1.1.
O fornecedor detentor do preço registrado, na contratação, deverá
comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação.
15.1.2.
Caso o fornecedor detentor do preço registrado não apresente situação
regular no ato da emissão do termo de contrato, autorização de fornecimento, ou
documento equivalente, não compareça quando convocado ou não retire o
documento no prazo estipulado, será cancelado seu registro na ata e convocados os
fornecedores registrados com base nos arts. 11 e 12 do Decreto Estadual nº 46.311,
de 16 de setembro de 2013 e, não os havendo, os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, conforme item 13.7.
15.1.3.
É facultado à Administração, quando o convocado não aceitar ou retirar
o termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento equivalente no prazo
e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com
o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista
no art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
15.2.
O representante legal do licitante que tiver registrado em ata a proposta
vencedora deverá aceitar ou retirar o termo de contrato, autorização de fornecimento, ou
documento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail, sem prejuízo das
sanções previstas no Edital e das demais cominações legais, conforme disposto no art. 18,
§2º do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008.
15.3.
Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para aceitar ou retirar o termo
de contrato, autorização de fornecimento, ou documento equivalente, decorrentes desta
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.
16.

DA SUBCONTRATAÇÃO
16.1.
É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
ora ajustado.

17.

DO PAGAMENTO
17.1.
Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do Estado de
Minas Gerais, 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, no prazo
de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. Para os demais
participantes, o pagamento será realizado a crédito do beneficiário em um dos bancos que
o fornecedor indicar, de acordo com normativo próprio a que se sujeita, mantendo-se os
prazos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
17.1.1.
Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se
referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva comprovação da
execução do objeto, se houver.
17.1.2.
A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da
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validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o
destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita
Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta
eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
17.1.3.
gestor.

O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo

17.1.4.
As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
17.1.5.
Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração,
o valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do
efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC.
17.2.
A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos no Edital.
17.3.
Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA
não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese
ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa
e rescisão contratual.
17.4.
Informações complementares e orientações operacionais a respeito do
faturamento eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores por
meio do e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1.
A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902,
de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
às seguintes sanções:
18.1.1.

advertência por escrito;

18.1.2.
Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s)
dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
18.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
18.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
18.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
18.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
18.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de
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junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
18.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
18.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou
a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
18.7.
As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.
18.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
18.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

18.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances;
18.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
19.

DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1.
Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
19.2.
Todos os documentos relativos a essa licitação, enviados por meio físico, nas
hipóteses previstas na lei e neste edital, deverão ser entregues em envelopes lacrados,
rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e
do processo licitatório (nº. do pregão e lote).
19.3.
É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos
destinados a fundamentar as decisões.
19.4.
O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo
I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do
objeto da contratação.
19.5.
do pregão.

É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão

19.6.

O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar
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omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
19.7.
A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de suas entregas
por procedimentos e critérios definidos no Anexo VI - Avaliação de fornecedores.
19.7.1.
Os órgãos e entidades contratantes pertencentes ao Poder Executivo
Estadual, dependentes de recursos do Tesouro Estadual, deverão observar o
disposto na Resolução SEPLAG nº 13, de 2014.
19.8.
A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
19.9.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou
venha a ser.
19.10.
Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital
de Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br.
Rafael Mayrink Ferreira
Superintendência Central de Compras Governamentais
Centro de Serviços Compartilhados - SEPLAG
Documento assinado eletronicamente por Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente,
em 09/06/2020, às 19:29, 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
15062960 e o código CRC 1D06B263.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Compras
Versão v.20.08.2019.

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

O presente termo de referência tem por objeto o Registro de Preços para aquisição da Compra
Estadual de Insumos de Saúde , sob demanda, futura e eventual, conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas neste documento.
Complementação Especificação

Unidade de
Aquisição

Quantidade

Quantitativo máximo por
embalagem secundaria Unidade

DILUENTE - IDENTIFICAÇÃO: ÁGUA BIDESTILADA; TIPO:
ESTÉRIL; APRESENTAÇÃO: AMPOLA 10 ML

-

AMPOLA

8.654.005

100 (cem) unidades

1573527

DILUENTE - IDENTIFICAÇÃO: ÁGUA BIDESTILADA; TIPO:
ESTÉRIL; APRESENTAÇÃO: AMPOLA 5 ML

-

AMPOLA

1.917.543

100 (cem) unidades

3

1697307

DILUENTE - IDENTIFICAÇÃO: ÁGUA BIDESTILADA; TIPO:
ESTÉRIL; APRESENTAÇÃO: FRASCO 100 ML;

SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA,
ESTÉRIL E APIROGÊNICA. SISTEMA FECHADO.

FRASCO

508.506

100 (cem) unidades

4

1511998

DILUENTE - IDENTIFICAÇÃO: ÁGUA BIDESTILADA; TIPO:
ESTÉRIL; APRESENTAÇÃO: BOLSA OU FRASCO 500 ML

-

BOLSA/FRASCO

606.988

100 (cem) unidades

HIGIENIZADOR ANTISSÉPTICO DE MÃOS ASPECTO FÍSICO:
GEL; COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO +
AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: ENTRE 62 E 74 GRAUS;
GRAU GL: ENTRE 70 E 84 GRAUS; APRESENTAÇÃO:
FRASCO COM VÁLVULA TIPO PUMP 500 ML

PRODUTO DE FÁCIL ESPALHABILIDADE, SEM
RESÍDUOS, SEM ENXAGUE, SEM
FRAGRÂNCIA, SEM CORANTE E
HIPOALERGÊNICO. PH: ENTRE 6,5 A 7,5.
DENSIDADE: DE 0,850 A 0,900 G/CM3.
VISCOSIDADE: DE 8.000 A 10.000 CPS, MEDIDA
A TEMPERATURA DE 20 A 25 GRAUS CELSIUS.
APRESENTAR LAUDO DE ATIVIDADE
ANTIMICROBIANA: BACTERICIDA CONTRA
STAPHYLOCOCUS AUREUS, SALMONELLA
CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS
AERUGINOSA.

FRASCO

889.065

200 (duzentos) unidades

PRODUTO DE FÁCIL ESPALHABILIDADE, SEM
RESÍDUOS, SEM ENXAGUE, SEM
FRAGRÂNCIA, SEM CORANTE E
HIPOALERGÊNICO. PH: ENTRE 6,5 A 7,5.
DENSIDADE: DE 0,850 A 0,900 G/CM3.
VISCOSIDADE: DE 8.000 A 10.000 CPS, MEDIDA
FRASCO/BOLSA
A TEMPERATURA DE 20 A 25 GRAUS CELSIUS.
APRESENTAR LAUDO DE ATIVIDADE
ANTIMICROBIANA: BACTERICIDA CONTRA
STAPHYLOCOCUS AUREUS, SALMONELLA
CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS
AERUGINOSA.

606.914

200 (duzentos) unidades

Item

Código
SIAD

1

1511971

2

5

1669370

Descrição do item CATMAS

6

1669389

HIGIENIZADOR ANTISSÉPTICO DE MÃOS ASPECTO FÍSICO:
GEL; COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO +
AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS;
GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTAÇÃO: FRASCO
DE BOLSA ENTRE 50 A 70 ML

7

1669486

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO
AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTAÇÃO:
FRASCO 1 L

-

FRASCO

1.009.356

200 (duzentos) unidades

8

1669460

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO
AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTAÇÃO:
ALMOTOLIA 100 ML

-

ALMOTOLIA

1.589.506

200 (duzentos) unidades

9

1489500

CLOREXIDINA - PRINCIPIO ATIVO: CLOREXIDINA,
DIGLUCONATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 0,12%;
FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO BUCAL;
APRESENTAÇÃO: FRASCO 250 ML

-

FRASCO

276.184

100 (cem) unidades

10

1489518

CLOREXIDINA - PRINCIPIO ATIVO: CLOREXIDINA,
GLICONATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 4%; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO DEGERMANTE;
APRESENTAÇÃO: FRASCO ALMOTOLIA 100 ML

-

FRASCO

199.508

100 (cem) unidades

COM APLICADOR EM POLIETILENO E COBRE.
EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL
GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM
PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE
FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E
REGISTRO NO MS.

UNIDADE

484.089

100 (cem) unidades

11

1209540

DISPOSITIVO INTRA-UTERINO - IDENTIFICAÇÃO: TCU;
DIMENSÃO: 380A;

12

1487710

GLUTARALDEIDO - PRINCIPIO ATIVO: GLUTARALDEIDO;
CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 2%; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO; APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 L

-

FRASCO

118.829

100 (cem) unidades

13

1487825

HIPOCLORITO DE SÓDIO - PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO
DE SÓDIO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 1%; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO; APRESENTAÇÃO: FRASCO DE
5 LITROS

-

FRASCO

669.435

200 (duzentos) unidades

14

1487582

IODO + IODETO DE POTÁSSIO PRINCIPIO ATIVO: IODO
INORGÂNICO + IODETO DE POTÁSSIO (LUGOL);
CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 2% + 4%; FORMA
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO; APRESENTAÇÃO: FRASCO

-

FRASCO

210.433

200 (duzentos) unidades
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15

16

17

18

1688634

LANCETA AUTOMÁTICA, FORMATO
ANATÔMICO. TAMPA EM MATERIAL PLASTICO
E MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL. PONTA
TRIFACETADA E SILICONADA. SISTEMA DE
LANCETA AUTOMÁTICA - MATÉRIA-PRIMA: AGULHA EM AÇO ATIVAÇÃO POR BOTÃO DE DISPARO, SEM A
INOXIDÁVEL E CORPO EM PLASTICO; APLICAÇÃO: PUNÇÃO NECESSIDADE DE USO DE LANCETADOR
DIGITAL PARA AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR; TIPO: DE
FABRICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA
SEGURANÇA; ULTRA FINA; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL;
REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA E
CORTE: INDOLOR; DISPARO DA LAMINA: E RECOLHIMENTO SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE
AUTOMÁTICO APOS PUNÇÃO
SAÚDE VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
NUMERO DE LOTE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,
DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E
REGISTRO NO MS/ANVISA

1496298

SERINGA PARA INSULINA - MATÉRIA-PRIMA: CORPO
EMBOLO-POLÍMERO PLASTICO, AGULHA 6X0, 25MM;
CAPACIDADE: 50 UNIDADES, COM ESCALA DE 1 EM 1
UNIDADE

1500368

SERINGA PARA INSULINA - MATÉRIA-PRIMA: CORPO
EMBOLO - POLÍMERO PLASTICO, AGULHA 8X0, 30MM;
CAPACIDADE: 100 UNIDADES, COM ESCALA DE 2 EM 2
UNIDADES

1669397

PRODUTO DE FÁCIL ESPALHABILIDADE, SEM
RESÍDUOS, SEM ENXAGUE, SEM
FRAGRÂNCIA, SEM CORANTE E
HIPOALERGÊNICO. PH: ENTRE 6,5 A 7,5.
HIGIENIZADOR ANTISSÉPTICO DE MÃOS ASPECTO FÍSICO:
DENSIDADE: DE 0,850 A 0,900 G/CM3.
GEL; COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO +
VISCOSIDADE: DE 8.000 A 10.000 CPS, MEDIDA
AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS;
GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTAÇÃO: REFIL PARA A TEMPERATURA DE 20 A 25 GRAUS CELSIUS.
APRESENTAR LAUDO DE ATIVIDADE
DISPENSER 800 ML COM BICO DOSADOR
ANTIMICROBIANA: BACTERICIDA CONTRA
STAPHYLOCOCUS AUREUS, SALMONELLA
CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS
AERUGINOSA

CÂNULA DESCARTÁVEL - APLICAÇÃO: (MICROCÂNULA)
P/APLICAÇÃO BIOMATÉRIAS E ANESTESIAS; PONTEIRA:
ARREDONDADA (NÃO CORTANTE) FENESTRADA
EXCLUSIVO LATERALMENTE; TAMANHO: 50 X 09 MM; MATÉRIA-PRIMA:
ME/EPP
AÇO INOX 304; CALIBRE: CANHÃO UNIVERSAL ADAP.
SERINGAS COMUNS DESCARTÁVEIS
1204009

19

20

2.

1492608

UNIDADE

39.336.494

200 (duzentos) unidades

SERINGA COM CORPO E EMBOLO EM
POLÍMERO PLASTICO, AGULHA EM METAL.
SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DA
FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, NUMERO DO
LOTE E REGISTRO ANVISA

UNIDADE

34.129.231

200 (duzentos) unidades

SERINGA COM CORPO E EMBOLO EM
POLÍMERO PLASTICO, AGULHA EM METAL
SILICONIZADO. EMBALAGEM ESTÉRIL COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DA
FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, NUMERO DO
LOTE E REGISTRO ANVISA

UNIDADE

36.930.664

200 (duzentos) unidades

REFIL

89.590

-

MICROCÂNULA PARA APLICAÇÃO DE
POLIMETILMETACRILATO PARA
PREENCHIMENTO FACIAL. FABRICADA EM
AÇO INOX 304, C/PONTA ARREDONDADA
(NÃO CORTANTE), FENESTRADA
LATERALMENTE E CANHÃO EM
POLIPROPILENO DE ASPECTO
TRANSLUCIDO, QUE TEM COMO FINALIDADE
APLICAÇÕES DE BIOMATÉRIAS E ANESTESIAS
LOCORREGIONAIS. TAMANHO 50X09 MM;
CALIBRE: CANHÃO UNIVERSAL ADAPTÁVEL EM
SERINGAS COMUNS DESCARTÁVEIS

UNIDADE

450

-

UNIDADE

1.150

IMPLANTES PARA USO MÉDICO/CIRÚRGICO IDENTIFICAÇÃO: IMPLANTE INJETÁVEL; APLICAÇÃO:
CORREÇÃO DE DEPRESSÕES; MATÉRIA-PRIMA:
POLIMETILACRILATO (PMMA) 10%

-

-

DOS LOTES:
2.1.
LOTE EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:
2.1.1.
A participação no lote 19 da presente licitação é limitada a licitantes
enquadrados como beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual nº
47.437, de 26 de junho de 2018.

3.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1.
O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é
regulamentado nacionalmente pela Portaria de Consolidação Nº 2, de 28 de de setembro
de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único
de Saúde e Portaria de Consolidação Nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as
normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os
serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. No Estado de Minas Gerais, a Estratégia
da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), regida atualmente por meio da
Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.416, de 17 de novembro de 2016 e suas atualizações, é a
diretriz que define as ações do CBAF no âmbito da Assistência Farmacêutica estadual. A
ERAF consiste na cooperação técnica aos municípios na aquisição e distribuição de
medicamentos e insumos por meio de Atas de Registro de Preços Estaduais para os
municípios participantes, obedecendo aos princípios do SUS. Dessa forma, em
consonância com as legislações supracitadas, cabe a Diretoria de Medicamentos Básicos
(DMB) da Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) solicitar a aquisição dos
insumos para que seja atendida a demanda dos municípios mineiros e a continuidade dos
tratamentos.

4.

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

Optou-se pela modalidade de Pregão Eletrônico considerando que este é
aplicado para aquisições de bens comuns pelo menor preço. Aliado a isso, ao se adotar o
sistema de registro de preço, fica assegurada uma maior possibilidade de se obter menores
preços a serem adquiridos pelos os órgãos/entidades participantes e não participantes que
aderirem a Ata de Registro de Preços. Para corroborar tal entendimento o Decreto Estadual nº
46.311 de 16 de setembro de 2013 estabelece que:
Art. 4º Será adotado, preferencialmente, o SRP quando:
II – For conveniente a compra de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade ou a programas de Governo.
O Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013, em seu art. 3º, caput,
define o Registro de Preços como um conjunto de procedimentos para registro formal de
preços, objetivando contratações futuras pela Administração Pública. Assim, considerando que
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Registro de Preços não é modalidade de licitação, o referido diploma legal estabelece no art.
3º, § 2º que para registro de preços de bens e serviços comuns será utilizada, obrigatoriamente,
a modalidade pregão, salvo o disposto em legislação específica.
O Decreto Estadual nº 44.786 de 18 de abril de 2008, que regulamenta a
modalidade de licitação denominada pregão, estabelece:
Art. 1º Este Decreto estabelece normas e procedimentos para a realização de
licitação na modalidade de pregão, nas formas presencial e eletrônica, para aquisição de bens
e de serviços comuns, no âmbito do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. As normas e os procedimentos deste Decreto aplicam-se aos
órgãos da administração pública direta dos Poderes do Estado, aos fundos especiais, às
autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e
às demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado.
Art. 2º Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, a aquisição de bens e de
serviços comuns será precedida, obrigatoriamente, de licitação pública na modalidade de
pregão, preferencialmente eletrônico, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.167, de 10 de janeiro de
2002.
Sobre a caracterização do objeto como sendo bem comum, o mesmo diploma
legal considera bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos no objeto do edital, por meio de especificações usuais
praticadas no mercado, tais como exemplificados no Anexo I do Decreto Estadual nº 44.786, de
18 de abril de 2008. Sendo assim, uma vez que as especificações do objeto deste Termo de
Referência são usuais no mercado e os padrões de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos no Edital de Licitação, entendemos pela caracterização de serviços
comuns, possibilitando assim, a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de
Preços.
5.

DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
5.1.
Apesar de discricionário à Administração, toda escolha ocorre a partir de
uma motivação e consideração de alternativas. Para o caso em questão a permissão de
consórcios é a alternativa mais lógica pois não impacta em nada no serviço a ser
contratado, não permitir, então, seria restringir competição sem fundamentação para tal, o
que a nosso ver seria inadmissível. Entendemos assim, não trazer qualquer prejuízo à
Administração, ou impactar na contratação e prestação do objeto, a participação e eventual
prestação por empresas consorciadas. Pelo contrário, a junção de empresas com
expertises de negócios distintas pode qualificar a prestação de serviços e ser mais
vantajosa para a Administração. Sem razões para impedir a participação e restringir a
disputa no certame, manifestamos pela possibilidade e previsibilidade, em edital, da
participação de consórcios.

6.

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
6.1.
Os licitantes deverão enviar, via e-mail, juntamente com a proposta comercial
(no caso do detentor do menor preço), rótulo e/ou ficha técnica e/ou portfólio e/ou folder
e/ou prospecto que identifique o produto ofertado e todas as suas características
demandadas no Anexo I – Termo de Referência.

7.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1.
Certificado de Regularidade Técnica emitido pelo órgão competente a que
esteja registrada a empresa licitante;
7.2.
Alvará Sanitário ou Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento do
licitante vencedor, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, conforme o
caso.
7.3.
Certificado de Registro do insumo, emitido pela ANVISA, ou cópia
autenticada da publicação no “DOU” relativa ao registro do insumo. Caso o prazo de
validade esteja vencido deverá ser apresentado Certificado de Registro, ou cópia
da publicação no “DOU” acompanhado do pedido de revalidação “FP 1” e “FP
2”, requerido com antecedência máxima de doze meses e mínima de seis meses da data
de vencimento do registro.
7.3.1.
Em caso de produto dispensado da obrigatoriedade de registro, as
empresas devem apresentar cópia do Anexo X da RDC de nº 23/2000, contendo os
dados de início da fabricação do(s) produto(s), bem como a cópia da publicação no
“DOU” relativa a isenção do registro, quando for o caso.
7.4.
Na eventualidade da empresa licitante possuir filiais, a documentação a ser
apresentada deverá ser pertinente apenas à empresa participante, exceto quanto ao Alvará
Sanitário, que deverá ser da unidade fabril do insumo ou do depósito onde
será armazenado o produto, caso ele seja importado. Dessa forma, a contratação se
efetivará com a pessoa jurídica ofertante da documentação em comento.
7.5.
Na proposta de cada fornecedor participante, deverá ser informado o
quantitativo por embalagem assim como a sigla “MS” adicionada ao número completo
de registro no Ministério da Saúde conforme publicado em Diário Oficial da União (DOU).
Caso o produto esteja dispensado de registro, deverá ser informado o quantitativo por
embalagem adicionada da expressão “Isento Registro”.

As exigências contidas nos itens acima atendem às formuladas pela Lei Federal nº
6.360 de 23.09.76, Decreto Federal nº 8.077 de 14.08.13, Lei Federal nº 9.782 de 29.01.99,
Lei Estadual nº 13.317 de 24.09.99, Portaria Federal nº 2.814/GM, de 29.05.98, Resolução
da Diretoria Colegiada – RDC nº 10, de 21 de março de 2011 Portaria nº 3.765 de
20.10.98 do Ministério da Saúde, Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 39 de
14.08.2013; Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16, de 1º de abril de 2014,
ANVISA, Portaria ANVISA nº 646 de 09.12.04; Medida Provisória nº 2.190-34/01; RDC Nº
27, de 6 de agosto de 2010; RDC 55 de 17 de março de 2005 e suas atualizações, não
excluindo o cumprimento de determinações estabelecidas em legislação específicas
vigentes.
8.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO
8.1.

Condições de Entrega
8.1.1.
Os insumos deverão ter no mínimo 50% de seu prazo de validade total,
contando a partir de sua fabricação, e possuir prazo de validade mínimo de nove
meses na data de entrega nos locais indicados na Autorização de Fornecimento
emitida pelos executores da compra (órgãos participantes da ATA RP e terceiros
participantes de compra estadual), conforme Decreto Nº 47.390, de 23 de março de
2018.
8.1.2.
saúde são:
8.1.2.1.

Os documentos a serem apresentados para a entrega dos insumos de
Cópia da Autorização de Fornecimento.

8.1.2.2.
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada de laudo analítico-laboratorial
referente à identidade e à qualidade de cada lote expedido pela empresa
produtora, titular do Registro do Ministério da Saúde. Este laudo deve
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comprovar o atendimento às especificações previstas pela farmacopeia para o
princípio ativo e forma farmacêutica.
8.1.2.3.
Em se tratando de produto importado, é obrigatória a
apresentação do ensaio completo de controle de qualidade dos lotes
fornecidos emitido no Brasil, conforme Resolução da Diretoria Colegiada –
RDC nº 10, de 21 de março de 2011.
8.1.3.
As embalagens devem conter folheto informativo e/ou rótulos e demais
exigências legais previstas para o cartucho e rotulagem, com textos de acordo com
orientações do Ministério da Saúde e Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal
nº 8.078/90).
8.1.4.
Os produtos a serem fornecidos devem apresentar em suas
embalagens secundárias e/ou primárias a expressão “PROIBIDA A VENDA NO
COMÉRCIO”, conforme determina o art. 7º da Portaria nº 2.814/GM, de 29/05/98 do
Ministério da Saúde (republicada no DOU nº 102, de 01/06/1998, Seção I, p. 13).
8.1.5.
As embalagens externas devem apresentar as condições
adequadas de armazenamento e conservação do produto como temperatura e
umidade.
8.1.6.
As embalagens externas e internas deverão estar lacradas e conter o
nome do insumo, lote, data de fabricação e prazo de validade, em local de fácil
visualização e demais especificações estabelecidas na RDC nº 71, de 22/12/2009.
8.1.7.
No momento da entrega do insumo, as embalagens externas deverão
estar organizadas por lote para agilizar o processo de recebimento do produto.
8.1.8.
Para embalagens secundárias de frascos, ampolas e frascosampolas com quantidades superiores a uma unidade, é necessário que as
embalagens primárias dos insumos sejam separadas por colmeias
8.1.9.
No caso de produtos acondicionados em bisnagas, estas deverão
apresentar lacre de bico de dispensação, tampa com dispositivo para seu
rompimento e se for o caso, estar acompanhados de aplicadores. No caso de
produtos acondicionados em frascos, estes deverão conter lacre de tampa.
8.1.9.1.
Os aplicadores que acompanham os cremes, pomadas ou
geleias ginecológicas devem estar protegidos por material adequado e
convenientemente selado.
8.1.10.
Os insumos devem ser entregues conforme indicado neste Termo de
Referência em embalagens de forma a proteger e a identificar o conteúdo; em
conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, quando necessário.
8.1.11.
Os insumos deverão ser entregues nos municípios do Estado de Minas
Gerais somente mediante autorização de fornecimento emitida pelo Município nos
padrões definidos pela Secretaria de Estado de Saúde SES MG, ou documento
equivalente no caso dos demais participantes.
8.1.12.
Os produtos fornecidos devem corresponder às especificações
constantes na Autorização de Fornecimento.
8.1.13.
Entende-se que as entregas parciais aliviam a configuração de
eventuais atrasos, mas não necessariamente permitem o pagamento da parcela
recebida pelo executor da compra e que não se inicia o prazo para pagamento até
que toda a obrigação solicitada tenha sido entregue.
8.1.14.
Fica definido o valor financeiro mínimo dos pedidos por ciclo, de acordo
com o número de itens de material registrados, por fornecedor:
8.1.14.1.
1 a 3 itens de material registrados - o valor financeiro mínimo que
poderá ser pedido ao fornecedor será de R$ 50,00;
8.1.14.2.
4 a 10 itens de material registrados - o valor financeiro mínimo que
poderá ser pedido ao fornecedor será de R$ 80,00;
8.1.14.3.
Acima de 10 itens de material registrados - o valor financeiro
mínimo que poderá ser pedido ao fornecedor será de R$ 100,00.
8.1.14.4.
Os quantitativos mínimos de itens registrados não são cumulativos
entre outras as atas de registro de preços vigentes no estado para cada
fornecedor.
8.1.15.
Caso o executor da compra necessite realizar pedidos com valor total
inferior aos parâmetros definidos no item acima, o mesmo deverá realizar
negociação direta com o fornecedor.
8.1.16.
O fornecedor será responsável pela entrega e pelo descarregamento
dos insumos adquiridos nos locais de entrega indicados na Autorização de
Fornecimento.
8.2.

Transporte
8.2.1.
O acondicionamento e transporte dos insumos devem ser feitos dentro
do preconizado para estes produtos, conforme Portaria do Ministério da Saúde nº
802 de 08/10/1998.
8.2.2.
Caso o fornecedor utilize serviços terceirizados de logística para
entrega dos insumos, o mesmo deverá enviar as documentações sanitárias vigentes
digitalizadas, conforme especificado abaixo:
8.2.2.1.
Alvará Sanitário ou Licença Sanitária ou Licença de
Funcionamento, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal,
conforme o caso.
8.2.2.2.
Certificado de Regularidade
Conselho Regional de Farmácia – CRF.

Técnica

emitido

pelo

8.2.2.3.
Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA – Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.
8.2.3.
Os insumos devem ser protegidos do pó, variações de temperatura,
umidade e demais especificações definidas pelo fabricante.
8.3.

Prazo de Entrega
8.3.1.
Para os lotes 19 e 20 o prazo de entrega será de até 10 (dez)
dias úteis após findado o prazo de emissão da Autorização de Fornecimento (AF),
determinado em cronograma, sendo vedado o parcelamento do quantitativo do item
no ato da entrega.
8.3.2.
Para os demais lotes, o prazo de entrega será de até 25 (vinte e
cinco) dias corridos após findado o prazo de emissão da Autorização de
Fornecimento (AF), determinado em cronograma, sendo vedado o parcelamento do
quantitativo do item no ato da entrega.
8.3.2.1.
Excepcionalmente, nos casos de calamidades, epidemias e
surtos, os fornecedores poderão ser acionados para entrega dos insumos,
pelos executores da compra, em prazos distintos daqueles previstos no edital.
Nessas situações o prazo de entrega será de 10 (dez) dias corridos.
8.3.2.2.
Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega,
o fornecedor do produto poderá solicitar prorrogação da entrega, ficando a
cargo da área demandante aceitar a solicitação, desde que não haja prejuízo no
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abastecimento.
8.3.3.
A aquisição dos itens homologados está prevista para ocorrer
mensalmente, podendo sofrer alterações, conforme demanda dos executores da
compra.
8.3.4.
A execução dos pedidos mensais obedecerá os prazos
descritos abaixo, a partir da data de publicação da Ata de Registro de preço:
8.3.4.1.
10 (dez) dias corridos do mês para emissão de empenho e
autorização e fornecimento. (Após findado o prazo do pedido pelos executores
da compras).
8.3.4.2.
10 (dez) dias corridos, para programação dos quantitativos pelos
executores da compra (iniciando na última semana do mês anterior à emissão
da AF).
8.3.4.3.
A entrega deverá ser realizada em até 25 (vinte e cinco) dias
corridos após findado o prazo de Autorização de Fornecimento (AF)
determinado em cronograma.
8.3.5.
O fornecimento não excederá um terço do total registrado para o item,
em uma única janela de pedido, conforme cronograma a ser divulgado pelo Estado,
salvo nos casos de prévia negociação entre o fornecedor e os executores da compra
(órgãos participantes da ATA RP e terceiros participantes de compra estadual).
8.3.6.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados
pelos executores da compra durante a vigência da Ata, com exceção dos valores
inferiores ao estipulado em edital.
8.3.7.
As janelas de pedido ocorrerão mensalmente, mas os executores da
compra entendem que é necessário planejar e melhor dimensionar o seu consumo
para não fracionar demasiadamente sua demanda em pedidos pequenos e
recorrentes, sempre que possível e sem deixar de priorizar a política de saúde
atendida.
8.3.8.
A previsão das datas de programação, emissão de Autorização de
Fornecimento e entrega por parte dos fornecedores, de acordo com a vigência
projetada da ARPE, ficam indicadas abaixo, podendo as mesmas ser alteradas de
acordo com a necessidade:
Período a
Prazo para o pedido (AEC) do
ser
m unicípio no SIGAF
executado
10 (dias) dias corridos, iniciando na
ago/19
última semana do mês anterior à
emissão da AF
10 (dias) dias corridos, iniciando na
set/19
última semana do mês anterior à
emissão da AF
10 (dias) dias corridos, iniciando na
out/19
última semana do mês anterior à
emissão da AF
10 (dias) dias corridos, iniciando na
nov/19
última semana do mês anterior à
emissão da AF
10 (dias) dias corridos, iniciando na
fev/20
última semana do mês anterior à
emissão da AF
10 (dias) dias corridos, iniciando na
mar/20
última semana do mês anterior à
emissão da AF
10 (dias) dias corridos, iniciando na
abr/20
última semana do mês anterior à
emissão da AF
10 (dias) dias corridos, iniciando na
mai/20
última semana do mês anterior à
emissão da AF
10 (dias) dias corridos, iniciando na
jun/20
última semana do mês anterior à
emissão da AF
10 (dias) dias corridos, iniciando na
jul/20
última semana do mês anterior à
emissão da AF
10 (dias) dias corridos, iniciando na
ago/20
última semana do mês anterior à
emissão da AF

8.4.

Prazo para em issão de
em penho/Autorização de
Fornecim ento
10 (dez) dias corridos do mês,
após findado o prazo do pedido
municipal (AEC)
10 (dez) dias corridos do mês,
após findado o prazo do pedido
municipal (AEC)
10 (dez) dias corridos do mês,
após findado o prazo do pedido
municipal (AEC)
10 (dez) dias corridos do mês,
após findado o prazo do pedido
municipal (AEC)
10 (dez) dias corridos do mês,
após findado o prazo do pedido
municipal (AEC)
10 (dez) dias corridos do mês,
após findado o prazo do pedido
municipal (AEC)
10 (dez) dias corridos do mês,
após findado o prazo do pedido
municipal (AEC)
10 (dez) dias corridos do mês,
após findado o prazo do pedido
municipal (AEC)
10 (dez) dias corridos do mês,
após findado o prazo do pedido
municipal (AEC)
10 (dez) dias corridos do mês,
após findado o prazo do pedido
municipal (AEC)
10 (dez) dias corridos do mês,
após findado o prazo do pedido
municipal (AEC)

Prazo para entrega pelo fornecedor
25 (vinte e cinco) dias corridos após findado o
prazo de emissão da Autorização de
Fornecimento (AF)
25 (vinte e cinco) dias corridos após findado o
prazo de emissão da Autorização de
Fornecimento (AF)
25 (vinte e cinco) dias corridos após findado o
prazo de emissão da Autorização de
Fornecimento (AF)
25 (vinte e cinco) dias corridos após findado o
prazo de emissão da Autorização de
Fornecimento (AF)
25 (vinte e cinco) dias corridos após findado o
prazo de emissão da Autorização de
Fornecimento (AF)
25 (vinte e cinco) dias corridos após findado o
prazo de emissão da Autorização de
Fornecimento (AF)
25 (vinte e cinco) dias corridos após findado o
prazo de emissão da Autorização de
Fornecimento (AF)
25 (vinte e cinco) dias corridos após findado o
prazo de emissão da Autorização de
Fornecimento (AF)
25 (vinte e cinco) dias corridos após findado o
prazo de emissão da Autorização de
Fornecimento (AF)
25 (vinte e cinco) dias corridos após findado o
prazo de emissão da Autorização de
Fornecimento (AF)
25 (vinte e cinco) dias corridos após findado o
prazo de emissão da Autorização de
Fornecimento (AF)

Do Local e Horário de Entrega
8.4.1.
Os materiais dos lotes 01 ao 18 deverão ser entregues nos 853
municípios do Estado de Minas Gerais, durante o horário comercial, de segunda a
sexta-feira e mediante agendamento prévio junto ao contratante.
8.4.2.
Para os lotes 19 e 20, durante o horário comercial, de segunda a sextafeira e mediante agendamento prévio junto ao contratante, na Avenida Simão Antônio,
149 - Bairro Cincão - Contagem/MG.

8.5.

Condições de recebimento
8.5.1.

Os produtos serão recebidos:
8.5.1.1.
Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com a especificação, oportunidade em
que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das
embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho;
8.5.1.2.
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 03 (três) dias
úteis, contados a partir do recebimento provisório.

8.5.2.
O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo
ser providenciada a mão-de-obra necessária.
8.5.3.
O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pelo Órgão/Entidade não
exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade
do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas,
verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no
art. 18 da Lei n.º 8.078/90.
9.

DO PAGAMENTO
9.1.
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, no prazo de até 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se
referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE.
9.1.1.
Os pagamentos efetuados pelos Municípios de Minas Gerais
serão efetuado a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar,
no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

10.
JURÍDICA

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
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10.1.
Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo
67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.
10.2.
Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
10.3.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza
técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.
10.4.
O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos
e da proposta da CONTRATADA.
10.5.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do
Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção
das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.
10.5.1.
Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do contrato.
11.

DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1.
É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
ora ajustado.

12.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
12.1.

Da Contratada:
12.1.1.
Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas,
de acordo com as exigências constantes neste documento.
12.1.2.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.
12.1.3.
Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.
12.1.4.
Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da
execução do objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
12.1.5.
Assegurar ao CONTRANTATE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.
12.1.6.
Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.
12.1.7.
Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste
termo de referência.
12.1.8.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.
12.1.9.
Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.
12.1.10.
Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
12.1.11.
Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.
12.1.12.
Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do objeto;

12.2.

Da Contratante:
12.2.1.
Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, atestar nas notas
fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.
12.2.2.
Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.
12.2.3.
Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.
12.2.4.
Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.
12.2.5.
Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
12.2.6.
Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
12.2.7.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
12.2.8.

Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

12.2.9.
Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
12.2.10.
13.

Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1.
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
13.1.1.

advertência por escrito;

13.1.2.

multa de até:

13.1.2.1.
0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
13.1.2.2.
20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
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contratadas ;
13.1.2.3.
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais
ou norma da legislação pertinente.
13.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
13.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
13.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
13.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5.
13.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
13.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
13.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
13.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou
a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
13.7.
As sanções relacionadas nos itens 13.1.3, 13.1.4 e 13.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
13.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
13.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

13.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;

13.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
13.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

13.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto
Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

Responsável
Magda Mariana Alves de Souza
91642-3
Aprovação
Gustavo Batista Braga
1372231-9
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Batista Braga, Diretor(a), em
09/06/2020, às 20:07, 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 Magda Mariana Alves de Souza,
Farmacêutico(a), em 10/06/2020, às 08:27, 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 Jans Bastos Izidoro, Diretor(a), em
10/06/2020, às 11:39, 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
14990178 e o código CRC EA693E2A.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07

SEI nº 14990178
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Compras
Versão v.20.08.2019.

ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE BENS
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2020
(preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA

PREENCHIMENTO
PROPONENTE

PELO

Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone
Endereço Eletrônico
Nome do Representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
VALORES
UNITÁRIOS

VALORES
TOTAIS

SEM ICMS
R$

R$

COM ICMS
LOTE

R$

ITEM 01 – _______, conforme especificação técnica do item
____ do Anexo I do Edital.

Prazo
Garantia

R$
de

Assistência
PADRÃO - Proposta Comercial
Edital de
(18928948)
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Técnica
Prazo
Entrega

de

Marca
modelo

e

.
.
.
Prazo de Validade da Proposta:
Local de Entrega
Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do
Edital.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair
sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as
normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Batista Braga, Diretor(a), em
09/06/2020, às 08:50, 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
14990676 e o código CRC E12B4B3F.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07
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Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Compras
Versão v.20.08.2019.

SEPLAG/CECOMP
Belo Horizonte, 03 de junho de 2020.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE MENORES
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho
por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE DECRETO
ESTADUAL Nº 47.437, de 2018
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no rol
descrito no item 5.3 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a impeça de
usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 2018.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Batista Braga, Diretor(a), em
09/06/2020, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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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
14990766 e o código CRC 3A24497E.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901
Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/XXXX

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ÓRGÃO GERENCIADOR deste
Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações
contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07
de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994,
de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos
Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311,
de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho
de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; nº 47.727,
de 02 de outubro de 2019; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6
de julho de 2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 4.670, de 5 de junho de 2014;
pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações
posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG nº 93,
de 28 novembro de 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições estabelecidas
pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO
N.º 117/2020, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições
a seguir estabelecidas:
ÓRGÃO GERENCIADOR: <inserir>
ENDEREÇO: <inserir>
CNPJ/MF: <inserir>
REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>
BENEFICIÁRIO DO LOTE XXXX: <inserir>
ENDEREÇO: <inserir>
CNPJ/MF: <inserir>
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <inserir>
REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>
CI (RG): <inserir>
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CPF/MF: <inserir>
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para aquisição Estadual de Insumos de Saúde, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e
eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1.
Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com
os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

LOTE

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

COD.
SIAD

MARCA/
MODELO

QUANT.

UN FORN.

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

2.1.1.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
2.1.2.
Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA PARTICIPANTES

DOS

ÓRGÃOS

PARTICIPANTES

E

NÃO

3.1.
O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão], através da Central de Contratos.
3.2.

São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:
3.2.1.

1080 Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);

3.2.2.

1010 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG);

3.2.3.

1400 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.4.

2300 Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER);

3.2.5.

1540 Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESPMG);

3.2.6.
2320 Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas
Gerais (HEMOMINAS);
3.2.7.

2160 Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM);

3.2.8.

2260 Fundação Ezequiel Dias (FUNED);

3.2.9.

2270 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);

3.2.10.

2210 Fundação TV Minas Cultural e Educativa (REDE MINAS);
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3.2.11.

2330 Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (IPEM);

3.2.12.
2010 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG);
3.2.13.
2120 Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais (IPSM);
3.2.14.

2100 Instituto Estadual de Florestas (IEF);

3.2.15.

2370 Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA);

3.2.16.

2240 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);

3.2.17.

2250 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG);

3.2.18.

1510 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);

3.2.19.

1250 Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG);

3.2.20.

1270 Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);

3.2.21.

1480 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE);

3.2.22.

1260 Secretaria de Estado de Educação (SEE);

3.2.23.

1190 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF);

3.2.24.

1300 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA);

3.2.25.

1450 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP);

3.2.26.
1370 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD);
3.2.27.

1500 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

3.2.28.

1320 Secretaria de Estado de Saúde (SES);

3.2.29.

1630 Secretaria Geral (SEGOV);

3.2.30.

2350 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);

3.2.31.

2310 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

3.3.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.4.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.5.1.
As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/entidades
não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
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4.2.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, desde que sejam observados os valores mínimos de emissão de
pedido de compras, informados nos subitens 6.1.14.1, 6.1.14.2 e 6.1.14.3 do Anexo I –
Termo de Referência.
5.
PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

5.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.3.1.
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
5.3.2.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;
5.3.3.
Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.
5.4.
A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
5.5.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista
nesta Ata.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
5.7.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1.
O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, quando:
6.2.

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3.
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.4.

O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
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se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.5.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.
6.6.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.6.1.

Por razões de interesse público;

6.6.2.

A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.7.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
7.

CLÁUSULA SETIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1.
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação
que deu origem à presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de contrato; (b)
emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme
disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
7.2.
O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
7.3.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
7.4.
Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

8.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.
A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
8.1.1.

advertência por escrito;

8.1.2.

multa de até:
8.1.2.1.
0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
8.1.2.2.
20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;
8.1.2.3.
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais
ou norma da legislação pertinente.
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8.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
8.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
8.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
8.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.
8.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
8.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
8.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
8.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
8.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
8.7.
As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
8.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
8.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

8.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;
8.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
9.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e o edital de licitação.
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9.2.
Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47.727, de 02 de outubro de 2019.
10.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em meio
eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
Representante do Órgão/Entidade
Representante da Empresa
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Batista Braga, Diretor(a), em
09/06/2020, às 19:20, 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
14990887 e o código CRC 53AF7F4F.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Compras
Versão v.20.08.2019.

AUTORIZAÇÃO

ANEXO V - MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorização de Fornecimento: _______
Processo: _______ Procedimento de Contratação: _______
Órgão ou entidade: _______
CNPJ: _______
Unidade de Compra: _______
Dados do empenho
Nº e ano
do
empenho

Data do

Unid.

empenho

Contábil/executora

Unid.
Orçamentária

Nº
do
contrato ou
instrumento
equivalente

Elemento-Item de despesa: _______
Fornecedor: CNPJ: _______
Razão Social: _______
Endereço: _______ (endereço completo)
Telefones:

_______

Banco: Nº Banco _______ – Nome do Banco _______
Agência: _______
Conta Corrente: _______
Unidade de Pedido: _______
Endereço de Entrega: _______
Item de material: _______
Especificação: _______
Demais informações necessárias para contratação: _______
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Demais informações necessárias para contratação: _______

Unid. aquisição /
fornecimento

Frequência
Qtd.

De
Entrega

Valor Total da Autorização de Fornecimento:

Valor
unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

R$ _______ (Valor total por extenso)

SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são
efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.
CONDIÇÕES GERAIS
As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:
Nome: _______
CNPJ: _______
Telefones: _______ ou _______
Endereço: _______ (endereço completo)
Observações:
_______
Belo Horizonte, __________ de ___________________de _____________

_________________________________
Aprovação do Emitente

_________________________________
Assinatura do Fornecedor

Data: _______/_________/_________
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Batista Braga, Diretor(a), em
09/06/2020, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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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
14991028 e o código CRC 975B914A.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Compras
Versão v.20.08.2019.

ANEXOS

ANEXO VI - AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
1. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR
A CONTRATADA estará sujeita à avaliação de seu desempenho na execução do objeto quanto
aos critérios de prazo, quantidade, qualidade e documentação, nos termos da Resolução
SEPLAG nº 13/2014.
1.1. Critério Prazo
O critério Prazo avalia o cumprimento das datas previamente definidas na autorização de
fornecimento e respectivos agendamentos para a entrega do(s) objeto(s) e possui a pontuação
assim distribuída, de acordo com o desempenho da CONTRATADA:
a) 30 (trinta) pontos, se a entrega for realizada na data agendada e conforme prazo previsto
na autorização de fornecimento;
b) 28 (vinte e oito) pontos, se a entrega for realizada em desacordo com a data agendada,
mas ainda conforme prazo previsto na autorização de fornecimento;
c) 22 (vinte e dois) pontos, se a entrega for realizada com atraso de até 15 (quinze) dias,
contados a partir do término do prazo previsto na autorização de fornecimento;
d) 10 (dez) pontos, se a entrega for realizada com atraso de 16 (dezesseis) a 30 (trinta)
dias, contados a partir do término do prazo previsto na autorização de fornecimento; ou
e) 0 (zero) ponto, se a entrega for realizada com atraso superior a 30 (trinta) dias, contados
a partir do término do prazo previsto na autorização de fornecimento.
I- Na hipótese de reagendamento da data da entrega por solicitação da CONTRATADA, esta
será pontuada com a totalidade dos pontos, caso o reagendamento ocorra antes da data
anteriormente agendada e a entrega seja realizada:
a) conforme nova data agendada; e
b) dentro do prazo limite previsto na autorização de fornecimento.
II - Na hipótese do não cumprimento da data agendada e/ou o prazo limite previsto na
autorização de fornecimento, por caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA poderá
apresentar justificativa para o atraso na entrega, que será analisada pelo responsável pelo
recebimento, podendo ser aceita ou não.
III - Na hipótese de a justificativa mencionada no inciso anterior ser aceita pelo responsável pelo
recebimento, a CONTRATADA será pontuada com a totalidade dos pontos.
IV – O reagendamento da entrega após o prazo máximo de entrega definido na autorização de
fornecimento não afasta a sujeição da CONTRATADA à aplicação de multa sobre o valor
considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste
instrumento.
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V – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE reduzirá a
termo os fatos ocorridos para aplicação de sanções.
1.2. Critério Quantidade
O critério Quantidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente à
quantidade definida na autorização de fornecimento e possui a pontuação assim distribuída de
acordo com o desempenho da CONTRATADA:
a) 30 (trinta) pontos, se a quantidade recebida for igual à quantidade solicitada;
b) 28 (vinte e oito) pontos, se a quantidade recebida for maior que a quantidade solicitada;
c) 22 (vinte e dois) pontos, se a quantidade recebida for maior ou igual a 75% (setenta e
cinco por cento) e menor que 100% (cem por cento) da quantidade solicitada;
d) 10 (dez) pontos, se a quantidade recebida for maior ou igual a 50% (cinquenta por cento)
e menor que 75% (setenta e cinco por cento) da quantidade solicitada; ou
e) 0 (zero) ponto, se a quantidade recebida for inferior a 50% (cinquenta por cento) da
quantidade solicitada.
I – A CONTRATADA é obrigada a entregar o quantitativo total solicitado, devendo ser aceito
quantitativo menor apenas em hipóteses excepcionais, devidamente justificadas e em função do
atendimento ao interesse público.
II – A aceitação de quantitativo menor que o estabelecido em autorização de fornecimento não
afasta a sujeição da CONTRATADA à aplicação de sanções estabelecidas na Lei e neste
instrumento.
III – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre o quantitativo de
materiais entregues e a quantidade estabelecida na Autorização de Fornecimento (AF), essa
será registrada em eventual entrega posterior, referente à mesma autorização de fornecimento,
na qual o fornecedor terá prejuízo em sua nota.
IV - Na hipótese do não cumprimento do quantitativo previsto na autorização de fornecimento,
por caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA poderá apresentar justificativa para o atraso
na entrega, que será analisada pelo responsável pelo recebimento, podendo ser aceita ou não.
V - Na hipótese de a justificativa mencionada no inciso anterior ser aceita pelo responsável pelo
recebimento, a CONTRATADA será pontuada com a totalidade dos pontos.
1.3. Critério Qualidade
O critério Qualidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente às
exigências de especificação técnica, e possui a pontuação assim distribuída de acordo com o
desempenho da CONTRATADA:
a) 30 (trinta) pontos, se a qualidade for aprovada;
b) 22,5 (vinte e dois vírgula cinco) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de
baixa criticidade; ou
c) 10 (dez) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de alta criticidade.
d) 0 (zero) pontos, se houver desconformidade total entre os materiais recebidos e a
especificação técnica exigida.
I - As ressalvas referidas nas alíneas “b” e “c” deste subitem 1.3 não deverão comprometer a
qualidade exigida nem a utilidade do material.
II – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre os materiais
recebidos e a especificação técnica exigida, esta será registrada em eventual entrega
posterior, referente à mesma autorização de fornecimento.
III – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) nesse
critério.
O critério Qualidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente às
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exigências de especificação técnica e embalagem de material, aos quais serão atribuídas
pontos de acordo com o desempenho da CONTRATADA.
I – O subcritério “Embalagem” avalia as condições da embalagem do material e possui a
pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:
a) 10 (dez) pontos, se a embalagem for aprovada; ou
b) 5 (cinco) pontos, se a embalagem for aprovada com ressalva.
II – Se houver recusa do recebimento em virtude de embalagem inadequada do material, esta
será registrada em eventual entrega posterior, referente à mesma autorização de fornecimento.
III – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) no
subcritério “Embalagem”.
IV - O subcritério “Especificação técnica” avalia a conformidade entre os materiais recebidos e
a especificação técnica exigida, possui a pontuação assim distribuída de acordo com o
desempenho da CONTRATADA:
a) 20 (vinte) pontos, se a qualidade for aprovada;
b) 15 (quinze) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de baixa criticidade; ou
c) 6,6 (seis vírgula seis) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de alta
criticidade.
V – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre os materiais
recebidos e a especificação técnica exigida, esta será registrada em eventual entrega
posterior, referente à mesma autorização de fornecimento.
VI – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) no
subcritério “Especificação técnica”.
VII – A ressalva referida na alínea “b” do inciso I e nas alíneas “b” e “c” do inciso IV deste subitem
1.3 não deverão comprometer a qualidade exigida nem a utilidade do material.
1.4. Critério Documentação
O critério Documentação avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente à
regularidade da Nota Fiscal, e possui a pontuação assim distribuída de acordo com o
desempenho da CONTRATADA:
a) 10 (dez) pontos, se a Nota Fiscal tiver a sua validade atestada;
b) 0 (zero) ponto, se a Nota Fiscal apresentar irregularidade(s) que impeçam o ateste de
sua validade.
I - Para atestar a validade da Nota Fiscal, deverá ser verificada a conformidade dos seguintes
itens:
a) Dados do órgão/entidade que realizou a compra;
b) Valores unitários e totais;
c) Descrição do produto em conformidade com o item de material solicitado e com o
material entregue;
d) Quantidade constante na nota em conformidade com a quantidade solicitada;
e) Inexistência de rasuras; e
f) Outros elementos solicitados pelo órgão ou entidade no instrumento convocatório.
O critério Documentação avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente à
regularidade da Nota Fiscal e dos documentos adicionais apresentados, aos quais serão
atribuídas pontos de acordo com o desempenho da CONTRATADA.
I - O subcritério “Nota Fiscal” avalia a regularidade da Nota Fiscal e possui a pontuação assim
distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:
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a) 5 (cinco) pontos, se a Nota Fiscal tiver a sua validade atestada;
b) 0 (zero) ponto, se a Nota Fiscal apresentar irregularidade(s) que impeça(m) o ateste de
sua validade.
II - Para atestar a validade da Nota Fiscal, deverá ser verificada a conformidade dos seguintes
itens:
a) Dados do órgão/entidade que realizou a compra;
b) Valores unitários e totais;
c) Descrição do produto em conformidade com o item de material solicitado e com o
material entregue;
d) Quantidade constante na nota em conformidade com a quantidade solicitada;
e) Inexistência de rasuras; e
f) Outros elementos solicitados pelo órgão ou entidade no instrumento convocatório.
III - O subcritério “Documentos Adicionais” avalia a regularidade e conformidade dos
documentos específicos relativos ao material(is) entregue(s) com a legislação aplicável e possui
a pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:
a) 5 (cinco) pontos, se a documentação adicional estiver em conformidade com a
legislação aplicável ao objeto; ou
b) 0 (zero) ponto, se a documentação adicional apresentar inconformidades.
2. DO INDICADOR DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR
Os registros de desempenho da CONTRATADA conforme os critérios do item 1 deste Anexo,
serão a base para o cálculo do seu respectivo indicador de desempenho.
I - O indicador de desempenho da CONTRATADA poderá ser apresentado nas seguintes
formas:
a) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Entrega (IDF-E): será calculado para um
determinado item da autorização de fornecimento, a partir da soma das pontuações
atribuídas em cada critério de avaliação;
b) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Autorização de Fornecimento (IDF-AF):
será calculado a partir da média aritmética simples dos IDF-E, no âmbito de uma mesma
autorização de fornecimento;
c) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação (IDF-C): será calculado a
partir da média aritmética simples dos IDF-AF, no âmbito desta contratação.
3. DAS AÇÕES QUE PODERÃO SER TOMADAS EM RELAÇÃO AO DESEMPENHO DA
CONTRATADA
I - Conforme resultado obtido no Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação
(IDF-C), a CONTRATADA obterá os seguintes conceitos:
a) “A”, se o seu aproveitamento for maior que 90% (noventa por cento);
b) “B”, se o seu aproveitamento for maior que 70% (setenta por cento) e menor ou igual a
90% (noventa por cento); ou
c) “C”, se o seu aproveitamento for menor ou igual a 70% (setenta por cento).
II - A CONTRATANTE poderá adotar as seguintes ações, conforme o conceito obtido pela
CONTRATADA no Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação (IDF-C), nos
termos do inciso anterior:
a) Conceito “A”: avaliar a possibilidade de gerar atestado de capacidade técnica;
b) Conceito “B”: notificar a CONTRATADA para correção da(s) falta(s) e/ou realizar
reuniões com a CONTRATADA para analisar as causas do baixo desempenho, bem como
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solicitar que a CONTRATADA elabore proposta de plano de ação corretivo para validação
da CONTRATANTE; e
c) Conceito “C”: além das medidas previstas no conceito “B”, avaliar a possibilidade de
abertura de processo administrativo punitivo para aplicação das sanções dispostas nos
anexos do Edital.
III - A CONTRATANTE poderá adotar as ações previstas na alínea “b” do inciso anterior caso a
CONTRATADA obtenha pontuação igual ou abaixo de 90% (noventa por cento) em 1 (uma)
avaliação referente ao índice de desempenho do fornecedor por entrega (IDF-E).
IV - A CONTRATANTE poderá adotar as ações previstas na alínea “c” do inciso II deste item 3
caso a CONTRATADA obtenha pontuação igual ou abaixo de 90% (noventa por cento) em 2
(duas) avaliações, consecutivas ou não, referentes ao índice de desempenho do fornecedor por
entrega (IDF-E).
V - O disposto neste Anexo não exclui a notificação ou a aplicação de sanções administrativas
à CONTRATADA nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº
10.520/2002, Lei Estadual nº 13.994/2001, Lei Estadual n° 14.167/2002 e Decreto Estadual nº
45.902/2012, bem como as dispostas nos anexos do Edital.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Batista Braga, Diretor(a), em
09/06/2020, às 08:49, 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
14991441 e o código CRC B194A292.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Versão v.20.08.2019.

TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
PARA REGISTRO DE PREÇO
ANEXO VII - MINUTA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS NÃO
PARTICIPANTES
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - PLANEJAMENTO N.º 117/2020

TERMO DE ADESÃO
Termo de Adesão que entre si celebram a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, POR
INTERMÉDIO da Central de Contratos, na qualidade de Órgão
Gerenciador e o(a) _________________________________,
como Órgão Não-Participante, para fins de participação no
Registro de preços Nº 117/2020 para aquisição Estadual de
Insumos de Saúde, para Órgãos e Entidades da Administração
Pública do Estado de Minas Gerais, conforme especificações
e condições previstas neste edital e seus anexos.
Por este termo de Adesão, o(a)
___________________________, inscrito(a) no CNPJ sob o
n.° ________________, com sede na
________________________, neste ato representado(a)
pelo(a) Sr(a) ______________________________ concorda
com os termos do Registro de Preços n° 117/2020 promovido
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais, POR INTERMÉDIO da Central de Contratos, inscrita no
CNPJ sob o n° 05.461.142/0001-70 neste ato representada
pela Sr. Rodrigo Ferreira Matias, conforme previsto no Decreto
Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013, cuja
descrição encontra-se na planilha a seguir.

ITENS ADERIDOS
Código
Unidade
Descrição
Sequência Item
de
LocalPeriodicidade Quantidade Solicitada
do Item
Material
Aquisição
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Bem SEPLAG/CECOMP
SEI 2370.01.0004803/2020-95
14991608
SEI 1320.01.0035297/2020-07
/ pg. 82
/ pg. 51

1

Belo Horizonte,

de

de

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Batista Braga, Diretor(a), em
09/06/2020, às 08:49, 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
14991608 e o código CRC 2C702696.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901
Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CADASTRO RESERVA

ANEXO XIII
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ - CADASTRO RESERVA
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Central de Contratos, com sede na Rodovia
Papa João Paulo II, nº 4001, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Bairro Serra
Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901, inscrito no CNPJ sob o nº 05.461.142.0001- 70,
neste ato representado por Rodrigo Ferreira Matias, portador do CPF 927.943.356-3,
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados, designado por Ato do Governador,
datado de 08/05/2019, para responder pelo Centro de Serviços Compartilhados.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
Constitui objeto desta Ata o CADASTRO RESERVA PARA REGISTRO DE
PREÇOS para eventual aquisição estadual de Insumos de Saúde, descritos e
especificados no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão nº 117/2020, cujos
termos são parte integrante deste instrumento.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CADASTRO RESERVA

2º Lugar
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
REPRESENTANTE LEGAL:
CI (RG):
CPF/MF:

LOTE

CÓDIGO
CATMAS

DESCRIÇÃO
RESUMIDA

UNIDADE

MARCA/MODELO

3.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS
ASSINATURA DO CADASTRO RESERVA

OBRIGAÇÕES

QTDE.

PREÇO RESOL.
CONJ.
SEPLAG
3.458/2003

DECORRENTES

PREÇO
HOMOLOGADO

VALOR
TOTAL

DA

3.1.
Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas no
Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços também deverão ser observados pelos
fornecedores registrados no Cadastro Reserva.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1.

A Ata de Cadastro Reserva terá vigência de 12 (doze) meses,

PADRÃO - Ata de RP de Cadastro
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improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
4.2.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, desde que sejam observados os valores mínimos de emissão de
pedido de compras, informados nos subitens 6.1.14.1, 6.1.14.2 e 6.1.14.3 do Anexo I –
Termo de Referência.
5.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1.
Cabe a Central de Contratos gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata no
Diário oficial de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47.727, de 02 de outubro de
2019.
5.2.
Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei
Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

6.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
6.1.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão de Minas Gerais lavrado o presente instrumento, que lido e achado
conforme, assinado digitalmente.
Representante do Órgão/Entidade
Representante da Empresa
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Batista Braga, Diretor(a), em
09/06/2020, às 08:49, 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
14991579 e o código CRC 32B023B5.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07

SEI nº 14991579
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ANEXO IX – MINUTA DE AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS

N° 00.0000/0000

AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRA
Unidade de Saúde: XXXXXXX

Região: XXXXXXXX

Ciclo de Fornecimento: 1° XXXXXX

Data de Emissão: 00/00/0000

ATA: 01/0000

Item

Código
SIAD

Medicamento/Produto

Anvisa

1

000000

XXXXXXXXXX 0 MG
COMPRIMIDO

00000.0000/000-1

2

000000

XXXXXXXXXX 0 MG
COMPRIMIDO

00000.0000/000-1

3

000000

XXXXXXXXXX 0 MG
COMPRIMIDO

00000.0000/000-1

Quantidade
por Caixa

Fornecedor

Quant

Vr.
Unitário

Vr. Total

CX C/ 0000

XXXXXXXXXXX 00000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

CX C/ 0000

XXXXXXXXXXX 00000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

CX C/ 0000

XXXXXXXXXXX 00000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

Nome do Usuário (Responsável pela
Elaboração)
CPF do Responsável

Anexo
AnexoIX
IX--MINUTA
MINUTADE
DEAUTORIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO
Edital (18928948)
DE
DEEXECUÇÃO
EXECUÇÃOSEI
DE
DE2370.01.0004803/2020-95
COMPRAS
COMPRAS(14991947)
(13645570) / pg.
SEI
SEI
861320.01.0035297/2020-07
1320.01.0035297/2020-07//pg.
pg.55
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ANEXO X – MINUTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO – SIGAF

N° 00.0000/0000

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Data de Emissão: 00/00/0000

Prazo de Entrega: 00/00/0000

Número do Empenho
000/0000

Data do Empenho
00/00/0000

Processo:
Verba:

Fonte:
Recurso:

Unidade de Pedido/Entrega: XXXXXXX
CNPJ: 000.000.000/0000-00
Horário de Atendimento: 8h às 16h
Endereço de Entrega: Rua, Nº, Bairro, Estado.
CEP: 00.000-000
Telefone: (00) 0000-0000
Fornecedor: XXXXXXX
CNPJ: 000.000.000/0000-00
Razão Social: XXXXXXX
Endereço: Rua, Nº, Bairro, Estado.
CEP: 00.000-000
Telefone: (00) 0000-0000
Medicamento/Produto: XXXXXXX
Ata de Registro de Preço: 0000/0000
Nome Comercial

Registro
ANVISA

Quantidade
Solicitada

Valor
Unitário

Valor Total

XXXXXX

0000000000000

0

R$ 0,0000

R$ 0,0000

Nome Comercial

Registro
ANVISA

Quantidade
Solicitada

Valor
Unitário

Valor Total

XXXXXX

0000000000000

0

R$ 0,0000

R$ 0,0000

Medicamento/Produto: XXXXXXX
Ata de Registro de Preço: 0000/0000

Valor Total: R$ 0,0000

Anexo
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DEAUTORIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO
Edital (18928948)
DE
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FORNECIMENTO
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CONDIÇÕES GERAIS
1) As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome da Unidade de Pedido/Entrega;
2) Obrigatoriedade de Agendamento Prévio;
3) Obrigatoriedade do fornecedor/transportadora estar munida de cópia da Solicitação de
Fornecimento no momento da Entrega;
4) Observar o horário de atendimento descrito junto ao endereço de entrega. Alinhar com o município;
5) Deverá estar impresso em todas as embalagens secundárias e/ou primárias a expressão PROIBIDA A
VENDA NO COMÉRCIO (Art. 7 da Portaria 2814).
6) Na nota fiscal deverá constar o número do lote, n° da AF, n° do empenho, validade do medicamento
e ainda, além do nome comercial do produto, a Denominação Comum Brasileira (DCB) em
cumprimento ao Artigo 3° da Lei Federal n° 9787 e PT/GM/MS n°3916/98.
7) Caso haja mais de um lote para a quantidade adquirida, deverão ser feitos detalhamentos das
quantidades com os respectivos lotes.
8) Os medicamentos devem ser entregues com prazo equivalente a, no mínimo, cinquenta por cento
de sua validade, contado da data de fabricação, e possuir prazo de validade mínimo de nove meses
na data de entrega, conforme decreto nº 47.390, de 23 de março de 2018.
9) Deverá ser informado se o medicamento necessita de refrigeração.
10) Multas e penalidades serão aplicadas conforme cláusulas do Edital.
11) Condições de pagamento: Integral - até 30 dias após o recebimento definitivo.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Processo nº 1320.01.0035297/2020-07
Procedência: CENTRAL DE COMPRAS/CSC/SEPLAG
Interessados: AGE – ALMG – CBMMG – DER – ESPMG – HEMOMINAS – FUCAM – FUNED – FHEMIG – REDE MINAS – IPEM – IPSEMG – IPSM e outros.
Número: 83/2020
Data: 18/05/2020
Processo SEI nº: 1320.01.0035297/2020-07
Classiﬁcação Temá ca: Licitações – Minuta de Edital – Pregão Eletrônico – Registro de Preços.
Ementa: ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - FASE INTERNA – PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS – PARTICIPAÇÃO AMPLA - PLANEJAMENTO SIRP
Nº 117/2020 – AQUISIÇÃO – COMPRA CENTRAL DE INSUMOS DE SAÚDE – APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Necessidade de complementar a instrução processual. Ampliação de jus ﬁca vas com elementos concretos. Adequações no edital e nos anexos.

RELATÓRIO
1. A Central de Compras, por meio do Memorando.SEPLAG/CECOMP.nº 105/2020 (SEI 13993775), submeteu à apreciação deste Assessoramento
Jurídico o Planejamento nº 117/2020 referente à eventual “Compra Estadual de Insumos de Saúde, em atendimento à demanda de vários órgãos e
en dades que aderiram à licitação.”.
2. Consta manifestação da Central de Compras (SEI 13993775) informando que: “Foram elaboradas as Notas Explica vas de eventos SEI!
nº 13569508 e 13569428, a ﬁm de esclarecer e fundamentar o instrumento convocatório.”.
3. O expediente foi encaminhado por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI!MG, Processo nº. 1320.01.0035297/2020-07, instruído com os
seguintes documentos:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16692104&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000265&infra_hash=…
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4. Apesar de não constar nos autos a autorização da autoridade competente, a área demandante informa na Nota Explica va Central de Compras
SEPLAG/CENTRAL (SEI 13569508) que: “A autorização da autoridade competente para a abertura do processo licitatório será juntada aos autos no
momento da aprovação do edital. Sendo esse, até o momento, o procedimento adotado em todos os processos licitatórios dessa Subsecretaria.”.
5. Recomenda-se que o preâmbulo das Notas Explica vas (SEI 13569508 e 13569428) seja re ﬁcado onde consta: “... Subsecretaria de Gestão Logís ca”,
deve constar: “Centro de Serviços Compar lhados”, conforme dispõe o art. 4º, inc. XI e art. 54, caput, do Decreto 47.727/2020.
6. Recomenda-se, ainda, que na Nota Explica va (SEI 13569508) seja re ﬁcado onde consta: “Registros de Preços nº 177/2020”, deve constar “Registro
de Preços nº 117/2020”, adequando-se ao Planejamento previsto na minuta editalícia.
7. Não cabe a este Assessoramento Jurídico veriﬁcar a legi midade acerca da autoria e das declarações instruídas nesse expediente.
8. É o breve relatório, no essencial.

DO ÂMBITO DE ATRIBUIÇÃO DO ASSESSORAMENTO JURÍDICO
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16692104&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000265&infra_hash=…
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9. Nos termos do art. 17, §3º, da Resolução AGE n. 26, de 23 de junho de 2017, é defeso ao Procurador do Estado:
(...) adentrar na análise de aspectos técnicos, econômicos e ﬁnanceiros, bem como nas questões adstritas ao exercício da
competência e da discricionariedade administra va, a cargo das autoridades competentes.
10. Estes subscritores não devem – no sen do de não conseguem - analisar aspectos técnicos, orçamentários, ﬁnanceiros e de pesquisas de preços,
realmente porque não detêm capacidade técnica para tal.
11.

A interferência do jurídico em aspectos técnicos e de preciﬁcação signiﬁcaria ultrapassar sua competência legal, podendo, quando muito, apresentar
as recomendações básicas, cabendo um juízo reﬂexivo da área técnica.

12. Não compete ao órgão de assessoria e consultoria jurídicas apontar ou deﬁnir a medida administra va a ser adotada em cada caso concreto, sob pena
de adentrar nas razões de conveniência e oportunidade do gestor, e interferir, indevidamente, no mérito dos atos administra vos de sua
competência.
13. A presente manifestação é dotada de caráter eminentemente opina vo, a reﬂe r uma opinião jurídica que se ampara, sobretudo, na presunção de
veracidade e idoneidade das informações técnicas subscritas pelas autoridades competentes, e, como tal, não pode ser concebida como um ato
administra vo de gestão ou mesmo um ato decisório.
14. A par r dos elementos técnicos, dos quais não se adentrará no mérito das razões e de seu conteúdo, é que o assessoramento analisará o arcabouço
jurídico mais adequado ao caso concreto.
15. O alcance das competências atribuídas a este Assessoramento Jurídico não abrange o exame de critérios de oportunidade e conveniência levados
em conta pelo gestor para a aquisição em questão, restringindo-se a presente Nota Jurídica à análise da possibilidade jurídica da licitação, modalidade
pregão, em sua forma eletrônica, a par do exame da minuta do edital e seus anexos, bem como os demais documentos que instruem os autos, em
consonância com as normas de regência da espécie, especialmente o Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008, e a Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, não adentrando o exame em questões técnicas, econômicas e ﬁnanceiras, tampouco nos cálculos dos valores de referência
para a licitação ou análise da compa bilidade do preço com o mercado, por ausência de atribuição e conhecimento técnico.
16. A manifestação opina va não tem o condão de subs tuir a decisão da autoridade, porquanto, apesar de obrigatória, não é vincula va, sob pena de
usurpar a competência decisória da autoridade.
17. A ﬁm de conferir maior segurança, transparência e eﬁciência aos atos pra cados pela Administração Pública, recomenda-se que os setores técnicos
envolvidos na construção deste procedimento, a par r de suas competências ins tucionais, procedam à análise dos elementos técnicos constantes
do termo de referência, dos documentos técnicos e das planilhas orçamentárias.
18. Cabe à assessoria jurídica exclusivamente analisar a existência formal do mapa compara vo, não podendo atestá-lo, conﬁrmá-lo ou, de qualquer
forma, aprová-lo. Mantém-se a recomendação de que cabe à área a veriﬁcação da compa bilidade do preço com o mercado, por meio de um juízo
crí co de sua pesquisa, no intuito de evitar excesso ou insuﬁciência de recurso para o ﬁm pretendido, bem como discriminar conforme a orientação
dos tribunais superiores sobre o tema.

ANÁLISE JURÍDICA
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16692104&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000265&infra_hash=…
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19. O registro de preço para a eventual aquisição ocorrerá mediante a realização de Pregão Eletrônico, cujas diretrizes encontram-se traçadas no art. 15,
§§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/1993 e no Decreto Estadual 46.311/2013.
20. Consta no inciso I do art. 3º da Lei Federal nº 10.520/2002 que, na fase preparatória do pregão, a autoridade competente jus ﬁcará a necessidade de
contratação e deﬁnirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as
cláusulas do contrato, inclusive com ﬁxação dos prazos para fornecimento.
21. No caso concreto, não incide a obrigatoriedade de comprovação de dotação orçamentária prévia, por se tratar de licitação a ser realizada sob a forma
de Registro de Preços, inexis ndo, a priori, o dever de a Administração adquirir a integralidade dos itens licitados, tal qual previsto no art. 22 do
Decreto Estadual nº 46.311/2013: “Por não gerar compromisso de contratação, a realização de licitação para registro de preços independe de
previsão orçamentária.”.
22. Ressalte-se a necessidade de se observar todas as regras per nentes à u lização do pregão eletrônico e, especiﬁcamente, as normas aplicáveis ao
Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 9º do Decreto Estadual nº 46.311/2013.
23. Conforme art. 5º, inc. II e V do Decreto Estadual nº 46.311/2013, cabe ao Órgão Gerenciador, deﬁnir o objeto, os itens e os lotes de material ou de
serviço que farão parte do registro de preços e demais informações necessárias para subsidiar a elaboração do termo de referência ou projeto básico,
conforme o caso, e consolidar todas as informações rela vas à es ma va total de consumo e demais informações solicitadas, incluindo Termo de
Referência ou projeto básico.

DO CABIMENTO DA MODALIDADE PREGÃO
24. A opção pela modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica, para Registro de Preços foi jus ﬁcada na “Nota Explica va Central de Compras
SEPLAG/CECOMP”, na qual a área demandante caracterizou os bens a serem adquiridos como comuns (13569508):
2. Quanto à Modalidade e Tipo de Licitação
Optou-se pela modalidade de Pregão Eletrônico considerando que este é aplicado para aquisições de bens comuns pelo menor
preço. Aliado a isso, ao se adotar o sistema de registro de preço, ﬁca assegurada uma maior possibilidade de se obter menores
preços a serem adquiridos pelos os órgãos/en dades par cipantes e não par cipantes que aderirem a Ata de Registro de Preços.
Para corroborar tal entendimento o Decreto Estadual nº 46.311 de 16 de setembro de 2013 estabelece que:
Art. 4º Será adotado, preferencialmente, o SRP quando:
II – For conveniente a compra de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou en dade ou a
programas de Governo.
O Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013, em seu art. 3º, caput, deﬁne o Registro de Preços como um conjunto de
procedimentos para registro formal de preços, obje vando contratações futuras pela Administração Pública.
Assim, considerando que Registro de Preços não é modalidade de licitação, o referido diploma legal estabelece no art. 3º, § 2º que
para registro de preços de bens e serviços comuns será u lizada, obrigatoriamente, a modalidade pregão, salvo o disposto em
legislação especíﬁca.
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16692104&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000265&infra_hash=…
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(...).
Sendo assim, uma vez que as especiﬁcações do objeto deste Termo de Referência são usuais no mercado e os padrões de
desempenho e qualidade podem ser obje vamente deﬁnidos no Edital de Licitação, entendemos pela caracterização de serviços
comuns, possibilitando assim, a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços. (g.n.).
25. Recomenda-se, apenas, que a “Nota Explica va (SEI 13569508) seja re ﬁcada onde consta “serviços comuns”, deve constar “bens comuns”,
considerando que o objeto do certame se trata de “aquisição estadual de insumos de saúde”.
26. A escolha da modalidade pregão, os fundamentos estão assentados em dois fatores: (i) a possibilidade jurídica de caracterização do objeto da
licitação como um bem comum, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e da Lei Estadual nº 14.167/2002; e (ii) a necessidade de se contratar
aquele que oferecer o menor valor pelo bem, dentro dos parâmetros obje vamente ﬁxados no edital.
27. Pregão é modalidade de licitação ins tuída pela Lei Federal nº 10.520/2002, restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina e
procedimentos próprios, visando acelerar o processo de escolha de futuros contratados da Administração em hipóteses determinadas e especíﬁcas,
aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei Federal nº 8.666/1993. A própria lei acima mencionada, em seu art. 1º[1], esclarece o que se deve
entender por “bens e serviços comuns”.
28. A especiﬁcação de quais os bens e serviços seriam considerados comuns ocorreu de modo exempliﬁca vo, por força dos decretos que
regulamentaram as respec vas leis federal e estadual, cujo disposi vo estadual aqui citamos:
Decreto Estadual nº 44.786/08
Art. 1º Este Decreto estabelece normas e procedimentos para a realização de licitação na modalidade de pregão, nas formas
presencial e eletrônica, para aquisição de bens e de serviços comuns, no âmbito do Estado de Minas Gerais. (...)
Art. 3º (...)
§1º Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser obje vamente deﬁnidos
no objeto do edital, por meio de especiﬁcações usuais pra cadas no mercado, tais como os exempliﬁcados no Anexo.
Anexo - Classiﬁcação de Bens e Serviços Comuns.
1. Bens de Consumo
1.6. Material hospitalar, médico e de laboratório (g.n.).
29. O Decreto Estadual nº 44.786/2008 traz a exigência legal do uso do Pregão, preferencialmente na modalidade eletrônica, nos termos do art. 2°,
quando presente os seus requisitos.
30. Dessa forma, a licitação de bens e serviços comuns deve ser obrigatoriamente realizada pela modalidade Pregão, preferencialmente na forma
eletrônica. Nesse sen do, Comunicação de Cautelar, TC 018.514/2013-8, relator Ministro Benjamin Zymler, 17.7.2013.
31. A caracterização do objeto como bem comum cabe exclusivamente à demandante, em tese conhecedora e entendedora do objeto a ser contratado,
que ‘não demandem signiﬁca vas exigências técnicas, nem di ceis buscas no mercado, seja do objeto, seja do universo de fornecedores’ (Jair Eduardo
Santana, Pregão Presencial e Eletrônico – Sistema de Registro de Preços. 4º ed. Ed. Fórum, Belo Horizonte, 2014 - p. 75).
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16692104&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000265&infra_hash=…
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JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
32. O Decreto Estadual nº 44.786/2008 dispõe em seu art.6º, inciso I, alínea “a”, que na fase preparatória do pregão caberá à unidade solicitante elaborar
Termo de Referência e iniciar o processo, constando neste a jus ﬁca va para a contratação.
33. Neste intuito, a área demandante assim se manifestou no Termo de Referência (13607947):
2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
2.1 O Componente Básico da Assistência Farmacêu ca (CBAF) é regulamentado nacionalmente pela Portaria de Consolidação Nº 2, de
28 de de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as polí cas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde e Portaria de
Consolidação Nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o ﬁnanciamento e a transferência dos recursos
federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. No Estado de Minas Gerais, a Estratégia da Regionalização
da Assistência Farmacêu ca (ERAF), regida atualmente por meio da Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.416, de 17 de novembro de 2016 e
suas atualizações, é a diretriz que deﬁne as ações do CBAF no âmbito da Assistência Farmacêu ca estadual. A ERAF consiste na
cooperação técnica aos municípios na aquisição e distribuição de medicamentos e insumos por meio de Atas de Registro de Preços
Estaduais para os municípios par cipantes, obedecendo aos princípios do SUS. Dessa forma, em consonância com as legislações
supracitadas, cabe a Diretoria de Medicamentos Básicos (DMB) da Superintendência de Assistência Farmacêu ca (SAF) solicitar a
aquisição dos insumos para que seja atendida a demanda dos municípios mineiros e a con nuidade dos tratamentos.

DA ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO
DA NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA A PARTIR DE
FATOS/DADOS CONCRETOS
34. O órgão gestor deverá responsabilizar-se pela efe va juntada da jus ﬁca va dos órgãos par cipantes (art. 15, §7º, inc. II da Lei Federal nº 8666/1993),
no SEI – Sistema Eletrônico de Informações e no SIRP – Sistema de Registro de Preços do Portal de Compras, veriﬁcando ainda, sem adentrar no
mérito do órgão par cipante, se estão jus ﬁcadas as quan dades a serem adquiridas com o mínimo de razoabilidade a par r de fatos concretos.
35. Conforme o disposto no art. 15, §7º, Inc. II da Lei Federal nº 8.666/1993, a tulo de instrução processual é necessário que as áreas demandantes
esclareçam como foi es mado o quan ta vo previsto, jus ﬁcando as quan dades a serem adquiridas em função do consumo do órgão e provável
u lização, a par r de fatos concretos.
36. Esse é o entendimento da Advocacia Geral da União, conforme Orientação Norma va elencada abaixo:
ORIENTAÇÃO NORMATIVA NAJ-MG Nº 52, DE 22 DE JULHO DE 2009 LICITAÇÃO. DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO.
JUSTIFICATIVA GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE
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1. No caso de compra de bens, a Administração deverá observar o disposto no Art.15, §7º, II, da Lei nº 8.666/93, jus ﬁcando as
quan dades a serem adquiridas em função do consumo do órgão e provável u lização, devendo a es ma va ser ob da, a par r de
fatos concretos (Ex: consumo do exercício anterior, necessidade de subs tuição dos bens atualmente disponíveis, implantação de
setor, acréscimo de a vidades, etc).
2. No caso de contratação de serviços, con nuados ou não, a Administração deverá observar os disposi vos da IN nº 02/08 do MPOG,
destacando-se a necessidade de realização de prévio planejamento das contratações (Art. 2º) e a confecção de Projeto Básico ou
Termo de Referência com jus ﬁca va detalhada da contratação, nos quais deverão constar: a mo vação da contratação; os bene cios
diretos e indiretos que resultarão da contratação; a conexão entre a contratação e o planejamento existente (arts. 14 e 15). (g.n).
37. O Tribunal de Contas da União já se manifestou quanto à irregularidade da ausência precisa de deﬁnição dos quan ta vos a serem licitados:
A ausência de deﬁnição precisa de quan ta vos de itens relevantes e a não disponibilização de composições de custos unitários de
alguns itens no projeto básico de obra violam, em avaliação preliminar, os comandos con dos no art. 47 e no inc. II, § 2º, do art. 7º
da Lei 8.666/1993 e jus ﬁcam, em conjunto com outros indícios de irregularidades, a suspensão cautelar da licitação. (Comunicação
de cautelar, TC 015.851/2012-5, rel. Min. Valmir Campelo, 13.6.2012).
Necessidade de responsabilidade com a es ma va: quanto mais conﬁável é a expecta va de consumo, mais vantajosa será a
proposta. Ausência de planejamento no RP lesa o erário. Planejamento no SRP é obrigatório. (TCU. Acórdão 1233/2012 – Plenário).
38. Registre-se o entendimento do TCE/MG em recente julgado (Denúncia nº 898408, publicada em 17/09/2018), vejamos:
(...) FALTA DE CRITÉRIO NO LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS LICITADOS.
Ainda que a Administração deixe claro a não obrigação em adquirir a totalidade dos itens licitados, o que é per nente ao Sistema de
Registro de Preços, tal fato não jus ﬁca uma deﬁnição aleatória ou desarrazoada dos quan ta vos, cuja es ma va deverá ser ob da,
sempre que possível, mediante adequadas técnicas quan ta vas de es mação.” (g.n)
39. A boa e detalhada mo vação revela-se verdadeiro escudo de proteção à atuação do gestor público por tornar sua atuação o mais transparente
possível, livrando-o de futuros ques onamentos de órgãos de controle.
40. Vejamos o fundamento da área técnica, por meio da Nota Explica va (13569508), sobre a composição do quan ta vo:
9. Quanto a fundamentação do quan ta vo citado no quadro compara vo e no Anexo I - Termo de Referência
Em conformidade com o disposto no art. 15, §7º, Inc. II da Lei Federal nº 8.666/1993 a deﬁnição das unidades e das quan dades a
serem adquiridas foi realizada em função do consumo e u lização prováveis, cuja es ma va foi ob da a par r da consolidação do
quan ta vo informado no termo de adesão do órgão par cipante, conforme eventos SEI: 13919122. As jus ﬁca vas técnicas do
órgão par cipante encontram-se anexadas no documento SEI: 13919543.
No que tange a fundamentação do quan ta vo solicitado pelo par cipante desse planejamento, o Sistema Informa zado de Registro
de Preços - SIRP já solicita, obrigatoriamente, a sua inclusão como meio para a efe vação de adesão dos órgãos e en dades.
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16692104&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000265&infra_hash=…
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Todos os par cipantes são orientados a dimensionar com método e qualidade os quan ta vos a serem apresentados em suas
adesões. Importante ressaltar que essa Central, na capacidade do órgão gerenciador da Ata, tem pouca se nenhuma gestão sobre o
quan ta vo das adesões, realizadas e aprovadas pelos próprios órgãos e às quais ﬁcamos vinculados em sistema. Obviamente
trabalhamos com os órgãos para evitar desvios e problemas na execução futura, e garan r assim a credibilidade do Estado e melhores
condições negociais.
41. Os autos foram, ainda, instruídos com os anexos ‘Termo de Adesão e Jus ﬁca vas’ (SEI 13919122, 13681115, 13741469 e 13919543).
42. O formulário da AGE-MG indicou equivocadamente (i) que o presente registro de preços ocorrerá via dispensa de licitação, sem mencionar o número
do Planejamento ora aderido e, (ii) que será realizado por órgão do governo federal (ﬂs. 01/02 SEI 13919543).
43. Recomenda-se que o DER esclareça qual foi a base de cálculo u lizada para a es ma va do quan ta vo necessário e providencie a assinatura do
responsável pela aprovação da jus ﬁca va (SEI 13919543, ﬂ.09/10).
44. A SECGERAL não indicou a metodologia u lizada para deﬁnir o quan ta vo (ﬂ. 107/108 SEI 13919543).
45. As jus ﬁca vas apresentadas pela SEDESE (ﬂ. 80 SEI 13919543), SEINFRA (não indicou para quanto tempo o quan ta vo foi es mado, o número de
setores, etc..., ﬂ. 87 SEI 13919543) foram abstratas e genéricas quanto à metodologia u lizada para a es ma va do quan ta vo necessário.
46. Aconselhamos a ampliação da jus ﬁca va da SES à ﬂ. 99 (SEI 13919543), esclarecendo se os itens aderidos realmente visam a atender demandas
judiciais.
47. Nos formulários da PCMG (ﬂ. 58), SEE (ﬂ.83) e UEMG (ﬂs. 111 SEI 13919543) não houve aprovação da autoridade superior ou, aparentemente, o
responsável pelo preenchimento é, ao mesmo tempo, o responsável pela aprovação.
48. No Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Execu vo Federal, aprovado pela Instrução Norma va Nº 01, de 6/4/2001, da Secretaria Federal
de Controle Interno (IN-SFC 1/2001), encontra-se expressamente a correlação entre o controle interno e o princípio da segregação de funções:
Princípios de controle interno administra vo
3. Cons tuem-se no conjunto de regras, diretrizes e sistemas que visam ao a ngimento de obje vos especíﬁcos, tais como:
(...)
IV. segregação de funções - a estrutura das unidades/en dades deve prever a separação entre as funções de autorização/aprovação
de operações, execução, controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em
desacordo com este princípio;
49. No acórdão nº 2829, Plenário/TCU, o Ministro BRUNO DANTAS anotou que:
6. A segregação de funções é princípio básico de controle interno que consiste na separação de atribuições ou responsabilidades
entre diferentes pessoas, especialmente as funções ou a vidades-chave de formalização, autorização, execução, atesto/aprovação,
registro e revisão, facultando a revisão por setores diferentes nas várias etapas do processo e impedindo que a mesma pessoa seja
responsável por mais de uma a vidade sensível ao mesmo tempo, sem o devido controle. Nesse sen do, as Leis 8.666/1993 e
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16692104&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000265&infra_hash=…
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10.520/2002, o Decreto 5.450/2005 e a IN-SLTI/MPOG 4/2014, no caso de soluções de TI, estabelecem claramente as atribuições e
responsabilidades de cada agente envolvido nas diversas fases do processo de contratação.
50. Na doutrina:
O princípio da segregação de funções decorre do princípio da moralidade (art. 37, da CF/88), e consiste na necessidade de a
Administração repar r funções entre os agentes públicos cuidando para que esses indivíduos não exerçam a vidades incompa veis
umas com as outras, especialmente aquelas que envolvam a prá ca de atos e, posteriormente, a ﬁscalização desses mesmos atos.
Pedro Henrique Braz De Vita Leia Mais h p://www.zenite.blog.br/a-segregacao-de-funcoes-no-bojo-dos-processos-de-contratacao/
51. Como explica Adilson Duarte da Costa:
É um dos métodos que visa à redução de riscos deliberado ou proposital, quando o exercício de funções administra vas se mostram
potencialmente conﬂitantes em sua cadeia produ va de suas informações, capazes de interferir nas tomadas de decisões. É
necessária, portanto, a separação das funções a serem executadas, quando se apresentarem antagônicas, isto é, se exercidas
cumula vamente forem capazes de interferir na produção das informações ou dos serviços.
Nota-se que a segregação de funções é princípio básico e primordial de um sistema de controle interno, estruturado na separação de
funções, nomeadamente de autorização, aprovação, execução, contabilização e controle das operações.
h p://www.etecnico.com.br/paginas/mef22868.htm
52. Recomenda-se juízo crí co dos órgãos e en dades par cipantes quanto à aglu nação de funções, nos termos já abordados na Nota Jurídica nº
20/2016, de lavra deste Assessoramento Jurídico.
53. Recomenda-se que os termos de Jus ﬁca va de Adesão e de Quan ta vo sejam adequados, nos termos acima expostos, sem prejuízo do mérito
administra vo (oportunidade e conveniência pela autoridade competente).
54. Tendo em vista que alguns dos itens visam à prevenção no combate à disseminação do Covid-19, destacamos que a cautela na deﬁnição do
quan ta vo deve ser ainda maior para se evitar superes mação, desperdício e escassez.
55. Ademais, a superes ma va de quan ta vos no Registro de Preços pode acarretar o efeito inverso da economia de escala, com o consequente
aumento do preço unitário, o que, por sua vez, pode gerar a responsabilidade do servidor responsável pela es ma va equivocada (sem critério) dos
quan ta vos.

DO PREÇO
56. Por expressa previsão legal, o pregão é modalidade pautada pelo menor preço ofertado a par r das especiﬁcações técnicas pré-estabelecidas em
edital, com vistas ao alcance da proposta mais vantajosa para a Administração. Não vem ao caso, pois, na análise das propostas, a melhor técnica e o
menor preço, mas tão-somente, o menor preço ofertado dentre aqueles que preenchem os requisitos técnicos obje vamente delineados pela
Administração.
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16692104&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000265&infra_hash=…
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57. Vejamos novamente o Decreto nº 44.786/2008, que regulamenta o pregão em âmbito estadual:
Art. 3º Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços comuns é feita
por meio de proposta escrita, permi ndo-se aos licitantes a alteração dos preços por meio de lances verbais ou eletrônicos, em
sessão pública. (...)
II - independentemente do valor es mado para o objeto da licitação e exclusivamente para as licitações do po menor preço; (g.n.).
58. A consulente optou pelo po “menor preço”, conforme jus ﬁca va constante na Nota Explica va (SEI 13569508):
2. Quanto a Modalidade e Tipo de Licitação
Optou-se pela modalidade de Pregão Eletrônico considerando que este é aplicado para aquisições de bens comuns pelo menor
preço. Aliado a isso, ao se adotar o sistema de registro de preço, ﬁca assegurada uma maior possibilidade de se obter menores
preços a serem adquiridos pelos os órgãos/en dades par cipantes e não par cipantes que aderirem a Ata de Registro de Preços.
(g.n.).
59. A legislação impõe à Administração a demonstração de que o preço a ser contratado está compa vel com o pra cado no mercado.
60. Carvalho Filho[2] ensina que “para a viabilização da norma, será necessário fazer a veriﬁcação da disparidade do preço dentro do próprio processo
administra vo, o que será possível através de pesquisa feita no mercado.”.
61. Cabe à Assessoria Jurídica, exclusivamente, analisar a existência formal, sem discrepâncias ou equívocos aparentes por amostragem, do mapa
compara vo, não podendo atestá-lo, conﬁrmá-lo ou, de qualquer forma, aprová-lo.
62. Visando demonstrar como foi feita a pesquisa e comprovar a obtenção do preço de referência, foram juntados o Anexo de Pesquisa de Preços
117/2020 (SEI 13976267); Quadro Compara vo de Preços 117/2020 (SEI 13975405) e a Nota Explicava SEPLAG/CECOMP (SEI 13569428).
63. O Anexo de Pesquisa de Preços 117/2020 (SEI 13976267) traz relatórios de cotação com detalhamento dos preços públicos para cada item, os valores
discrepantes desconsiderados e o preço ﬁnal de referência.
64. O Quadro Compara vo de Preços 117/2020 (SEI 13975405) traz a compilação da quan dade e do valor unitário de cada item, o valor total de cada
lote e o valor total geral do certame.
65. O TCU orienta que a elaboração do orçamento de licitação demanda avaliação crí ca dos valores ob dos, a ﬁm de que sejam descartados, por
exemplo, aqueles que apresentam grande variação em relação aos demais e, por isso, comprometam a es ma va do preço de referência. (Acórdão
2943/2013-Plenário, TC 023.919/2012-4, Relator Ministro Benjamin Zymler, 30.10.2013, ra ﬁcado pelo Acórdão 355/2019-Plenário, RA
021.250/2018-9, Relator Ministro Augusto Sherman, 20/02/2019.).
66. Há precedente do TCU, segundo o qual os sistemas oﬁciais de referência da Administração Pública devem ter precedência em relação à u lização
de cotações feitas diretamente com empresas do mercado, tendo em vista que reﬂetem, em boa medida, os preços de mercado e gozam de
presunção de veracidade:
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16692104&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000265&infra_hash…

Parecer Jurídico (18928918)

SEI 2370.01.0004803/2020-95 / pg. 98

10/37

19/05/2020

SEI/GOVMG - 14441964 - Nota Jurídica nº

Os sistemas oﬁciais de referência da Administração Pública reﬂetem, em boa medida, os preços de mercado e, por gozarem de
presunção de veracidade, devem ter precedência em relação à u lização de cotações feitas diretamente com empresas do mercado.
(TCU, Acórdão 1923/2016 Plenário, Auditoria, Relator Ministro Bruno Dantas).
[3]

67. De acordo com o TCE/MG , a pesquisa de preço realizada na fase interna de procedimento licitatório não deve se restringir a pedido de orçamento
a empresas que atuem no ramo do objeto licitado, para se evitar que o valor da contratação seja superes mado pela Administração Pública. Devese, sempre que viável buscar outras fontes.
68. Dois fatores se tornam imprescindíveis para a qualidade da es ma va de custos, quais sejam: (i) a análise da adequação dos valores considerados em
vista da realidade de mercado; e, (ii) a ampliação e diversiﬁcação das fontes das informações coletadas com o obje vo de deﬁnir o valor es mado
da contratação.
69. É imprescindível a realização da pesquisa de preços, de modo a se obter o preço de referência com, pelo menos, 03 (três) fornecedores dis ntos.
70. O Tribunal de Contas da União entende pela responsabilidade do pregoeiro pela pesquisa de preços sem a obtenção de, no mínimo, três orçamentos
de fornecedores dis ntos (Acórdão n.º 3026/2010-Plenário, TC-006.150/2004-8, rel. Min. Raimundo Carreiro, 10.11.2010.), assim se manifestando no
Acórdão nº 3219/2010-Plenário:
(...) ‘3.11.53 A jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos: 3.506/2009-1ª Câmara, 1.379/2007-Plenário, 568/2008-1ª Câmara,
1.378/2008-1ª Câmara, 2.809/2008-2ª Câmara, 5.262/2008-1ª Câmara, 4.013/2008-1ª Câmara, 1.344/2009-2ª Câmara, 837/2008Plenário e 3.667/2009-2ª Câmara, é no sen do de que a realização de pesquisa de preços de mercado, previamente à fase externa da
licitação, é uma exigência legal para todos os processos licitatórios, inclusive para os casos de dispensa e inexigibilidade, consis ndo
essa pesquisa em ter um mínimo de três orçamentos de fornecedores dis ntos. Se não for possível obter o número razoável de
cotações, faz-se necessária a apresentação de jus ﬁca va. (g.n)
71. Ressalte-se que a jurisprudência acima permanece inalterada, conforme dispõe o Acórdão nº 644/2016-Plenário:
(...) Conforme a jurisprudência desta Corte, quando da elaboração do orçamento base de uma licitação, deve ser realizada pesquisa
de mercado, suﬁcientemente ampla, para a formação dos preços orçados, u lizando fontes oﬁciais ou de orçamentos emi dos por, no
mínimo, três fornecedores (cf. o Acórdão TCU 1861/2008 – 1ª Câmara).
72. O Manual de orientação de pesquisa de preço do Superior Tribunal de Jus ça[4] traz uma fórmula exempliﬁca va para mensuração do preço
considerado discrepante.
73. Quaisquer descuidos na fase de planejamento de licitação, também conhecida como fase interna ou preparatória, pode comprometer a seleção de
proposta mais vantajosa para a en dade contratante.
74. Ressaltamos, ainda, que o(s) servidor(es) responsável(eis) pela pesquisa de preços deve(m) se u lizar da maior variedade de fontes possíveis,
baseando-se em “cesta de preços aceitáveis” (conjunto de preços e parâmetros de pesquisa per nentes ao objeto), a ﬁm de obter o valor de
referência que melhor reﬂita o preço de mercado do objeto a ser licitado, tais como: pesquisa direta com fornecedores, fabricantes ou em seus
catálogos; valores adjudicados em licitações de órgãos públicos; sistemas de compras (banco ou portal de preços, v.g., Comprasnet, Portal de
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Compras, SIAD); valores registrados em SRP; valores em contratos recentes ou vigentes; compras realizadas por corporações privadas em condições
semelhantes; pesquisa publicada em mídia especializada, sí os eletrônicos especializados ou de domínio amplo etc., cumprindo, dessa forma, o
disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/CGE nº 9.447/2015, Denúncia TCE/MG nº 876.376/2016 e TCU Acórdão nº 2637/2015-Plenário.
75. Necessário, ainda, reproduzir o art. 3º e §1º, da Resolução Conjunta SEPLAG/CGE Nº 9.447/2015:
[...] Art. 3º A pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços será realizada mediante a u lização de um dos
seguintes parâmetros:
[...] III. Atas de registros de preços vigentes e contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou
IV. Pesquisa com os fornecedores.
§1º A pesquisa de preços deverá contemplar pelo menos três preços para cada item de material ou serviço, iden ﬁcados por meio
de um ou de mais parâmetros indicados no caput. [...] (g.n)
75. Informa ainda o §7º da referida Resolução que:
§7º Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser considerados os preços inexequíveis ou os
excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados e descritos no processo administra vo. (g.n.)
76. A área técnica atesta o cumprimento dessas orientações na Nota Explica va (13569428):
A Secretaria de Estado de Planejamento, por intermédio da Subsecretaria de Gestão Logís ca, emite esta nota explica va com o
obje vo de elucidar alguns pontos do Pregão Eletrônico para Registros de Preços nº 117/2020, cujo objeto consiste no registro de
preços para eventual aquisição da Compra Estadual de Insumos de Saúde.
1. Quanto a pesquisa de preços
A priori insta esclarecer que o valor de referência unitário e total que balizarão a contratação estão determinados pelo Quadro
Compara vo de Preços e o Comprovante das pesquisas, conforme eventos SEI nº 13975405 e nº 13976267 respec vamente. Nestes
documentos estão todos os preços ob dos para cada item pesquisado, organizados em planilhas que permitem fazer uma
comparação detalhada por preço ob do e por fornecedor dis nto.
O valor total global de referência para a licitação proposta é de R$ 95.441.802,85 (noventa e cinco milhões, quatrocentos e quarenta
e um mil, oitocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos).
É certo que o TCU, em diversas oportunidades, defendeu a realização da pesquisa de preços, de modo a se obter o preço de
referência com pelo menos, 03 (três) fornecedores dis ntos. Neste prisma, o Tribunal de Contas da União assim se manifestou no
Acórdão nº 3219/2010-Plenário:
A jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos: 3.506/2009-1ª Câmara, 1.379/2007-Plenário, 568/2008-1ª Câmara,
1.378/2008-1ª Câmara, 2.809/2008-2ª Câmara, 5.262/2008-1ª Câmara, 4.013/2008-1ª Câmara, 1.344/2009-2ª Câmara,
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837/2008-Plenário e 3.667/2009-2ª Câmara, é no sen do de que a realização de pesquisa de preços de mercado,
previamente à fase externa da licitação, é uma exigência legal para todos os processos licitatórios, inclusive para os casos
de dispensa e inexigibilidade, consis ndo essa pesquisa em ter um mínimo de três orçamentos de fornecedores
dis ntos. Se não for possível obter o número razoável de cotações, faz-se necessária a apresentação de jus ﬁca va.
(grifo nosso)
Em atendimento as jurisprudências existentes toda pesquisa foi realizada em no mínimo (3) com três fornecedores dis ntos.
Frisa-se ainda que acordo com o TCE/MG Denúncia nº 876376 e Nota Jurídica NAJ/AGE nº 119/2017, a pesquisa de preço, realizada
na fase interna de procedimento licitatório, não deve se restringir a pedido de orçamento a empresas que atuem no ramo do objeto
licitado, para se evitar que o valor da contratação seja superes mado pela Administração Pública. Deve se buscar, sempre que viável,
outras fontes. Para ampliar esse campo de pesquisa, o Estado de Minas Gerais contratou, por meio do Processo de Compras nº
1501560 000027/2017, o acesso ao Banco de Preços do Grupo Negócios Públicos que é uma ferramenta de pesquisa de preços que
busca o estabelecimento do valor es mado ou máximo da contratação. Trata-se de um banco de dados diariamente atualizado,
sistema zado por regiões, Estados e Municípios, alimentado com preços ob dos em licitações efe vamente contratadas pelo Poder
Público de todo o Brasil. Todos os itens constantes do certame foram pesquisados u lizando-se da ferramenta adquirida, sendo
anexado aos autos as fontes u lizadas.
É importante ressaltar que a pesquisa de preços realizada levou em consideração a unidade de aquisição u lizada no certame, assim
quando a fonte para compor o preço de referência apresentava unidade diferente, e sendo possível a conversão para a unidade
necessária, o valor foi conver do para a mesma medida, de modo a evitar distorções no custo médio apurado e, consequentemente,
no valor máximo a ser aceito para cada item licitado.
É certo a preocupação de que os valores levantados em pesquisa de preços sejam contemporâneos ao certame, para que não seja
comprome do o preço de referência (TCU, Acórdão 142/2010). Assim, destacamos que a pesquisa de preços realizada no processo
em questão obje vou ao máximo reﬂe r, de fato, os preços pra cados no mercado, valendo-se de pesquisas em contratações
similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de
preços, baseando-se no art. 3º, III, da Resolução Conjunta SEPLAG/CGE nº 9.447, de 15 de dezembro de 2015, não havendo a
princípio a necessidade de atualização das pesquisas realizadas.
Conforme evento SEI nº 13976267, não foram u lizados orçamentos re rados exclusivamente de uma única ata de registros de
preços. Ao incluir os melhores preços de licitantes dis ntos em uma mesma ata, é realizada análise criteriosa, de forma a considerar
fatores como comparação com outras atas ob das, localização, quan ta vo adquirido, data da aquisição e valor. Desta forma, só
são incluídos na pesquisa, preços que reproduzem a realidade mercadológica do objeto licitado. Assim, a referência foi composta
por preços por meio de atas de registro de preços nos termos da Resolução da SEPLAG. Mas, aﬁm de compor os preços por meio de
juízo crí co esta área técnica u liza-se preferencialmente de atas mais recentes.
Para a elaboração do mapa de preços foi realizada busca no Banco de Preços do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Banco
de Preços em Saúde, Banco de Preços do site Negócios Públicos, sistema privado pago que pesquisa atas de Registros de Preço,
cotações com fornecedores e pregões de órgãos e en dades de todos os entes federa vos. A busca é realizada por meio de palavras
"chave" em que são ob dos preços registrados de itens com a especiﬁcação desejada. São apresentados melhores preços das
empresas, nomes dos licitantes e qual o objeto adquirido. A marca e o modelo podem ser veriﬁcados pesquisando-se individualmente
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o número do pregão, porém, a não inclusão dos mesmos não traz prejuízo para o certame licitatório, uma vez que todos os preços são
ob dos a par r de itens registrados ou contratados pela administração pública. Pelo fato de obtermos inúmeras atas, é possível
comparar os diversos preços entre si e, por haver especiﬁcação obje va e inequívoca do objeto, é possível garan r que os mesmos
elementos de referência estão contemplados corretamente. Nos casos em que não foram ob dos três preços diferentes com
fornecedores dis ntos u lizando os meios explicados anteriormente, foram u lizados preços ob dos a par r de pesquisa em site de
buscas da internet e considerados valores de teto de venda ao governo da Tabela CMED/ANVISA, publicada mensalmente pela
agência regulatória.
Tal informação é demonstrada pelo quadro compara vo de preços por análise dos úl mos preços de compras, melhores preços
ofertados em processos anteriores, o site www.bancodepreços.com.br, o site www.bancodepreco.tce.mg.gov.br , e, em úl mo caso,
preços ob dos de internet. Todos os procedimentos foram realizados de forma transparente visando a obtenção de preços
compa veis com o mercado e que permitam a obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, atendendo os princípios da
compe vidade, economicidade, eﬁciência, vantajosidade. Demonstrando que esta área técnica reforça a cri cidade com a qual a
pesquisa foi realizada, garan ndo a obtenção de pelo menos três preços, com análise e corte de discrepâncias de valores e
reproduzindo valores adquiridos por órgãos e en dades da administração pública.
Informa-se ainda que preços com variações superiores a 30% em relação ao preço médio ou mediano foram descartados, seguindo
as orientações para pesquisa de preços do TCU e do STJ. Desta forma, demonstra-se que esta Central de Compras da SEPLAG, na
elaboração das pesquisas de preços e do quadro compara vo, u lizou-se de juízo crí co para construção de sua pesquisa no intuito
de evitar excesso ou insuﬁciência de recursos para os ﬁns pretendido. (g.n).
77. Cumpre-nos alertar que a tabela CMED é parâmetro a ser u lizado como preço máximo para compras públicas de medicamentos, pois os preços
nela registrados não necessariamente serão os pra cados pelo mercado, podendo revelar-se acima destes.
78. Nesta senda, destaca-se o teor do Acórdão 1229/2020-Primeira Câmara TCU:
(...) 7.10.4. Em relação ao argumento de que os preços referenciais u lizados no acórdão recorrido estavam abaixo dos pra cados no
mercado, as recorrentes o fundamentam com base em compara vos com os preços constantes no Cmed. No entanto, no âmbito
deste Tribunal, se tem entendido que os preços sugeridos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos estão acima do
mercado e atentam contra a economicidade das aquisições de medicamentos pelo Poder Público:
a) Acórdão 3.016/2012-TCU-Plenário (relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues):
‘A Tabela elaborada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos Cmed do Ministério da Saúde apresenta,
para diversos medicamentos, preços referenciais superiores aos dos preços de mercado. A aquisição de medicamentos
por preço excessivo, ainda que inferior ao constante da citada tabela, pode dar ensejo à responsabilização do agente
causador do prejuízo;’
b) Acórdão 2.901/2016-TCU-Plenário (relatoria do Ministro Benjamin Zymler):
‘Os preços divulgados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) não são o parâmetro mais
adequado para servir como referência para aquisições públicas de medicamentos ou como critério de avaliação da
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economicidade de tais aquisições por parte dos órgãos de controle, pois são referenciais máximos que a lei permite a um
fabricante de medicamentos vender o seu produto.’
79. Veriﬁca-se que a aquisição de alguns itens foi jus ﬁcada com base na necessidade de higienização como forma de combate à pandemia causada pelo
Covid-19.
80. Neste caso, deve-se redobrar o cuidado com a pesquisa de preços realizada, diante da possibilidade da prá ca de preços abusivos em decorrência da
alta procura e escassez desses pos de produtos no atual cenário.
81. Dessa forma, mantém-se a recomendação de que cabe à área demandante a veriﬁcação da compa bilidade do preço com o mercado, por meio de
um juízo crí co de sua pesquisa, no intuito de evitar excesso ou insuﬁciência de recurso para o ﬁm pretendido, observadas as orientações e
jurisprudência do TCU e do TCE/MG colacionadas nesta Nota Jurídica, ﬁcando o(s) servidor (es) envolvido(s) na elaboração do mapa de preços juntado
aos autos eletrônicos totalmente responsável(is) pelo seu conteúdo e não atendimento das orientações que exaus vamente estão dispostas neste
tópico.
82. Os órgãos de controle são extremamente rigorosos quanto à composição do orçamento prévio da licitação, razão pela qual recomendamos que
haja um juízo crí co da área técnica conhecedora do objeto para que veriﬁque se os preços médios dos itens sujeitam-se, de fato, às referências de
mercado e se foram observadas pela área demandante as orientações do TCU e do TCE/MG sobre o tema e os comandos con dos na Resolução
Conjunta SEPLAG/CGE nº 9447/2015, conforme recomendação con da neste capítulo.

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
83. O Sistema de Registro de Preços - SRP é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras, precedido de
licitação, com prazo de validade determinado.
84. Trata-se de uma importante ferramenta de auxílio, consubstanciado num procedimento especial a ser adotado nas compras e serviços do Poder
Público, com maior celeridade e eﬁciência.
85. Assim ins tui o art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993, que dispõe sobre normas gerais de Licitação e Contratação na esfera pública:
Art. 15 As compras, sempre que possível, deverão:
[...] II - ser processadas através de sistema de registro de preços;
[...] §1º O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.
§2º Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oﬁcial.
§3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes
condições:
I - seleção feita mediante concorrência;
II - es pulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;
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III - validade do registro não superior a um ano.
§4º A existência de preços registrados não obriga a Administração a ﬁrmar as contratações que deles poderão advir, ﬁcando-lhe
facultada a u lização de outros meios, respeitada a legislação rela va às licitações, sendo assegurado ao beneﬁciário do registro
preferência em igualdade de condições. (g.n.).
86. Neste mesmo sen do, a legislação mineira, no art. 3º do Decreto nº 46.311/2013, regulamenta o Sistema de Registro de Preços para o Pregão
Eletrônico:
Art. 3º O SRP é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços, obje vando contratações futuras pela
Administração Pública.
§ 1º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade concorrência ou pregão, do po menor preço, nos termos da
Lei Federal nº 8.666, de 1993, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002.
§ 2º Para registro de preços de bens e serviços comuns será u lizada, obrigatoriamente, a modalidade pregão, salvo o disposto em
legislação especíﬁca.
§ 3º Na modalidade concorrência, poderá ser u lizado o po técnica e preço, a critério do órgão gerenciador. (g.n.)
87. O TCU, no Acórdão nº 2842/2016, entendeu que: “a u lização do sistema de registro de preços deve estar adstrita às hipóteses autorizadoras,
sendo a adesão medida excepcional. Tanto a u lização como a adesão devem estar fundamentadas e não podem decorrer de mero costume ou
liberalidade”:
9.2.1. falta de fundamentação devidamente mo vada para a adoção do sistema de registro de preços, inclusive ausência de
jus ﬁca vas para: não realização do procedimento de intenção de registro de preços (art. 4º do Decreto 7.892/2013 e item 9.3.3 do
Acórdão 1.793/2011-TCU-Plenário); opção de adjudicação em lote único, em vez da adoção da regra geral de adjudicação por item
(arts. 3º, § 1º, inciso I, 15, inciso IV, e 23, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993, e Acórdãos 529, 1.592, 1.913, 2.695 e 2.796/2013, todos do
Plenário); enquadramento em uma das hipóteses autorizadoras regulamentares (art. 3º do Decreto 7.892/2013 e Acórdãos 113 e
1.737/2012, ambos do Plenário); e previsão no edital da possibilidade de adesão à ata por órgãos ou en dades não par cipantes (art.
9º, inciso III, in ﬁne, do Decreto 7.892/2013, e Acórdão 757/2015-TCU-Plenário); (...).
88. Assim, compete à área enquadrar o caso concreto a uma das hipóteses do art. 4º do Decreto Estadual nº 46.311/2013, que diz:
[...] I – pelas caracterís cas do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes, com maior celeridade e
transparência;
II – for conveniente a compra de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou en dade ou a programas
de Governo; e
III – pela natureza do objeto, não for possível deﬁnir previamente o quan ta vo a ser demandado pela Administração.
§ 1º Poderá ainda ser u lizado o SRP em outras hipóteses, a critério da Administração, observado o disposto neste Decreto.
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89. Em atendimento ao comando condo no art. 4º do Decreto Estadual nº 46.311/2013, a área demandante assim se manifestou no item 3 do Termo de
Referência (SEI 13607947):
Optou-se pela modalidade de Pregão Eletrônico considerando que este é aplicado para aquisições de bens comuns pelo menor preço.
Aliado a isso, ao se adotar o sistema de registro de preço, ﬁca assegurada uma maior possibilidade de se obter menores preços a
serem adquiridos pelos os órgãos/en dades par cipantes e não par cipantes que aderirem a Ata de Registro de Preços. Para
corroborar tal entendimento o Decreto Estadual nº 46.311 de 16 de setembro de 2013 estabelece que:
Art. 4º Será adotado, preferencialmente, o SRP quando:
II – For conveniente a compra de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou en dade ou a
programas de Governo. (g.n.).

DA AUSÊNCIA DE LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP
90. A Lei Complementar Federal nº 147/2014, que altera a Lei Complementar nº 123/2006, dispõe em seu art.47, que a Administração Pública deverá
conceder tratamento diferenciado e simpliﬁcado para as microempresas e empresas de pequeno porte, cujo um dos meios de seu cumprimento vem
a seguir previsto no art. 48:
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: (Redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
I - deverá realizar processo licitatório des nado exclusivamente à par cipação de microempresas e empresas de pequeno porte nos
itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
II - poderá, em relação aos processos licitatórios des nados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de
microempresa ou empresa de pequeno porte; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto
para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
91. O tratamento diferenciado às EPP e ME poderá ser afastado quando não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado ou, ainda, quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores compe vos enquadrados
como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no
instrumento convocatório (art. 49, II e III, da Lei Complementar 123/2006).
92. A Central de Compras na Nota Explica va Central de Compras SEPLAG/CECOMP (SEI 13569508), assim jus ﬁcou a não reserva de lotes exclusivos
para ME e EPP:
4. Quanto a ausência de lote exclusivo para ME/EPP - Jus ﬁca va Técnica
Faz-se necessário esclarecer que a presente licitação, para fornecimento de insumos, pressupõe a assunção por parte do fornecedor
de uma complexa rede logís ca capaz de garan r a entrega e pronta resposta para aqueles medicamentos da cesta básica do
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componente da assistência farmacêu ca em qualquer dos 853 municípios mineiros.
Um dos pressupostos para o modelo proposto na contratação é a existência de uma consolidada rede logís ca do mercado
farmacêu co no território mineiro, em especial para atendimento à rede privada varejista, a ser então u lizada também no
atendimento à demanda do poder público mineiro, sem um correspondente aumento nos custos de entrega e aplicação de sobre
preço por parte do mercado fornecedor na compra ﬁnal.
Para tanto é deﬁnido, através da livre concorrência e com a escolha da proposta de menor custo para administração, quais
fornecedores entregarão quais medicamentos em todo o território do estado, conforme ciclos e regras de entrega deﬁnidos.
Perceba que, pela conﬁguração do modelo, não é vantajosa a separação de parte do objeto em reservas de cota sem que se
comprometa todo o custo da operação, uma vez que os quan ta vos e custos de operação em cada uma das regiões do estado se
equilibram e se compensam para o alcance de um menor preço total.
Qualquer separação implica em diferenciar preços de um mesmo medicamento entregue a uma mesma população, o que
comprometeria a assistência de um grupo em detrimento aos demais e seria, ainda por cima, incompa vel com operação e gestão do
programa regionalizado pelas ferramentas e ro nas existentes hoje. E implicaria ainda em romper com o melhor arranjo já
estabelecido pelas rotas logís cas estabelecidas no estado pelo mercado farmacêu co, aumentando o custo a ser repassado então no
preço dos medicamentos distribuídos à população.
Há que se ressaltar ainda que, apesar da fundamentada opção pela não separação de reserva de cota a ME/EPP, todas as vantagens e
prerroga vas das empresas da categoria seguem man das, no que diz respeito à sua documentação de habilitação e empate ﬁcto na
disputa de preço, ﬁcando assim assegurada a preferência quando puderem compe r e fornecer conforme estabelecido pelo modelo
de compra. Sendo assim, entendemos ser a melhor conﬁguração para a Administração e para a compra pretendida a não reserva de
cotas entre os lotes licitados.
Posto isso, para esta licitação em especíﬁco não serão reservados lotes para ME/EPP de acordo com o previsto no art. 49, II e III da
Lei Complementar Federal nº 123/2006 c/c o art. 14 Decreto Estadual nº 47.437/2018]. (g.n.).
93. Mister ponderar que o presente certame pretende a “aquisição de insumos de saúde” e não de “medicamentos”, conforme informado.
94. O tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, nas licitações públicas, detém natureza jurídica de princípio a teor do art.
170, inciso IX da Cons tuição da República.
95. O art. 47 da Lei Complementar 123/2006 é, bastante esclarecedor da intenção legisla va de se veicular verdadeira ação aﬁrma va em prol dos micro
e pequenos empreendedores:
Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá
ser concedido tratamento diferenciado e simpliﬁcado para as microempresas e empresas de pequeno porte obje vando a promoção
do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eﬁciência das polí cas públicas e o incen vo
à inovação tecnológica.
Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento
especíﬁco de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.
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96. Como visto acima, a Cons tuição da República tende para a obrigatoriedade do tratamento favorecido, ou seja, para a concessão dos bene cios,
devendo a não inclusão das cotas reservadas ser interpretada restri vamente, não obstante, possível de acordo com análise técnica da área
competente.
97. Não cabe ao assessoramento jurídico adentrar na jus ﬁca va técnica e nas escolhas da Administração, notadamente quanto ao aprofundamento do
conceito indeterminado previsto na hipótese do inc. III do art. 49, é dizer, “não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado”.
98. Entretanto, recomendamos a reavaliação quanto à necessidade de existência de uma “complexa rede logís ca capaz de garan r a entrega e pronta
resposta (...) em qualquer dos 853 municípios mineiros” em relação ao lote 19, o único cujo o valor é inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
99. O Lote 19, “microcânula para aplicação de polime lmetacrilato para preenchimento facial” (cód. 1204009), foi solicitado apenas pela Secretaria de
Saúde e para entrega em apenas um local (Sei 13919543, ﬂ.105):
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100. Dessa forma, no intuito de resguardar o gestor de ques onamentos futuros pelos órgãos de controle, aconselhamos o reexame da não des nação
exclusiva às ME/EPP do lote 19, ou a ampliação da jus ﬁca va de sua nega va, diante das considerações acima expostas.

MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO E ANEXOS (SEI 13607877)
101. A análise da minuta do Edital e do Termo de Referência (Anexo I) será conduzida à luz da legislação aplicável ao presente caso e citada no preâmbulo
da minuta editalícia.
102. O edital deverá cumprir os elementos obrigatórios aplicáveis do art. 40, da Lei Federal n.º 8.666, de 1993, em especial o disposto no art. 7º do
Decreto Estadual nº 44.786/2008, que disciplina a modalidade de licitação pregão em âmbito estadual.
103. Este Núcleo de Assessoramento Jurídico se atém, tão-somente, a questões rela vas à legalidade das minutas, ressalvando, portanto, que todo o
procedimento deverá observar a legislação supracitada, principalmente no tocante a prazos e a atos essenciais, não nos compe ndo nenhuma
consideração acerca do mérito da presente aquisição e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros da pretendida
licitação.
[5]

104. Importante consignar, ainda, a metodologia para as ponderações ora exaradas, observando as recomendações do TCU :
Ato convocatório - edital ou convite - é a lei interna de licitações públicas. Tem por ﬁnalidade ﬁxar as condições necessárias à
par cipação dos licitantes, ao desenvolvimento da licitação e à futura contratação, além de estabelecer determinado elo entre a
Administração e os licitantes.
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Deve ser claro, preciso e fácil de ser consultado.
Em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, as exigências editalícias devem ser cumpridas integralmente,
ressalvadas aquelas consideradas ilegais.
Não é demais aﬁrmar que o sucesso da licitação depende de ato convocatório e anexos bem elaborados.”
105. Serve-nos como norte o seguinte paradigma do TCU:
“A redação do edital de licitação deve ser clara e obje va, não dando margem à interpretação diversa daquela tencionada pela
administração.
Adote providências no sen do de garan r a clareza e a obje vidade na redação de editais de licitações, de forma a não suscitar
dúvidas em sua interpretação.” (Acórdão 1633/2007 - Plenário Sumário)
“e, ainda, seja clara e precisa, de modo a evitar obscuridades, inconsistências ou contradições.” (Acórdão 1075/2008 - Plenário)
106. Lado outro, ‘rigorismos formais extremos e exigências inúteis’ não podem conduzir à interpretação contrária à ﬁnalidade da lei, notadamente se o
objeto é a ampla compe vidade, respeitada a legalidade (REsp 797.179/MT, 1º turma, Rel. Min. Denise Arruda, 07.11.06).
107. Enﬁm, o edital deve ser ‘claro, preciso e fácil’, ‘de modo a evitar obscuridades, inconsistências ou contradições’ (TCU Acórdão 1075/2008 Plenário),
bem como não pode ser excessivamente rigoroso ou conter exigências procedimentais inúteis.
108. “Não é demais aﬁrmar que o sucesso da licitação depende do ato convocatório e anexos bem elaborados”[6], de modo que o “edital não cons tui um
ﬁm em si mesmo, mas um instrumento que obje va assegurar a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração e a igualdade de
par cipação dos interessados”[7].
109. Deve a área formalmente atestar que está u lizando o edital e seus anexos segundo modelo suges vo padronizado e atualizado da Advocacia
Geral do Estado publicado nos sites da AGE e da SEPLAG, bem como jus ﬁcar individualmente todas as alterações pretendidas.
110. A minuta analisada é aquela constante no Evento SEI nº 13607877, incluída no Processo SEI! Nº 1320.01.0035297/2020-07, devendo a área técnica
incluir no SIRP a minuta aprovada que corresponderá exatamente àquela que será disponibilizada para acesso a todos os interessados.
111. Na folha de rosto do Edital constam informações acerca do procedimento licitatório, bem como o modelo de “Recibo” que deve ser devidamente
preenchido e encaminhado para o e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br.
112. Recomenda-se, apenas, que seja re ﬁcado onde consta: “Pregão Eletrônico Nº 117/2020”, deve constar: “Pregão Eletrônico para Registro de Preços
Nº 117/2020”, indicando-se na próxima linha o “Planejamento SIRP Nº 117/2020”.
113. No preâmbulo (item 1) encontra-se descrita a legislação que será observada, a indicação da equipe de apoio[8], além da indicação do pregoeiro e de
informações acerca da data e do horário de realização do pregão.
114. O item 2 apresenta como objeto a eventual “aquisição Estadual de Insumos de Saúde”, conforme especiﬁcações e condições previstas no edital do
certame e seus anexos.
115. O item 3 trata dos órgãos par cipantes e não par cipantes.
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116. Consta no subitem 3.1.1 que “o órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio da Central de Contratos.”.
117. No subitem 3.2.1 consta a relação de órgãos par cipantes:
1080 Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);
1010 Assembléia Legisla va do Estado de Minas Gerais (ALMG);
1400 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);
2300 Departamento de Ediﬁcações e Estradas de Rodagem (DER);
1540 Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESPMG);
2320 Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais (HEMOMINAS);
2160 Fundação Educacional Caio Mar ns (FUCAM);
2260 Fundação Ezequiel Dias (FUNED);
2270 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);
2210 Fundação TV Minas Cultural e Educa va (REDE MINAS);
2330 Ins tuto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (IPEM);
2010 Ins tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG);
2120 Ins tuto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM);
2100 Ins tuto Estadual de Florestas (IEF);
2370 Ins tuto Mineiro de Agropecuária (IMA);
2240 Ins tuto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);
2250 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG);
1510 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);
1250 Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG);
1270 Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);
1480 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE);
1260 Secretaria de Estado de Educação (SEE);
1190 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF);
1300 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA);
1450 Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública (SEJUSP);
1370 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD);
1320 Secretaria de Estado de Saúde (SES);
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1630 Secretaria Geral (SEGOV);
2350 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);
2310 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).
118. O subitem 3.3 prevê a possibilidade de adesões de órgãos não par cipantes (“carona”), limitada cada adesão por outros órgãos/en dades ao
quan ta vo total registrado para cada item na Ata de Registro de Preços (subitem 3.3.4) e em sua totalidade limitadas ao quíntuplo do quan ta vo
de cada item (subitem 3.3.5): “As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade, ao quíntuplo do quan ta vo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes, independentemente do número de órgãos não
par cipantes que eventualmente aderirem”.
119. O TCU ‘enxerga’ o ins tuto do “carona” com reserva. Entende que a adesão de órgãos e en dades não par cipantes é uma possibilidade anômala e
excepcional, e não uma obrigatoriedade a contar em todos os editais de Registro de Preços, de maneira que as respec vas áreas técnicas devem
jus ﬁcar a previsão para adesão de órgãos não par cipantes, senão vejamos:
31. Boa parte da doutrina também aponta que a prá ca do carona representa uma possível afronta a diversos princípios no mundo
jurídico (por exemplo, legalidade, moralidade, isonomia e compe vidade) e ainda possibilita algumas distorções que podem ser
claramente percebidas no mundo dos fatos (por exemplo, os riscos de a empresa detentora da ata controlar parte signiﬁca va de
negócio local, regional ou nacional e de aquisições que não contemplam a real necessidade do órgão com a leniente adaptação do
objeto a ser contratado a um objeto já registrado em ata).
32. Em face de tais considerações, reforço meu entendimento de que a adesão prevista no art. 22 do Decreto 7.892/2013 para órgão
não par cipante (ou seja, que não par cipou dos procedimentos iniciais da licitação) é uma possibilidade anômala e excepcional, e
não uma obrigatoriedade a constar necessariamente em todos os editais e contratos de pregões para Sistema de Registro de
Preços. Nesse sen do, conforme defendeu a peça instru va, a Fundação licitante, na qualidade de órgão gerenciador do registro de
preços em comento, deve também jus ﬁcar a previsão para adesão de órgãos não par cipantes. (g.n.) (Acórdão 1297/2015,
Plenário, Rel. Min. Bruno Dantas).
Licitação. Registro de preços. Adesão à ata de registro de preços. Edital de licitação. Jus ﬁca va.
A inserção de cláusula em edital licitatório prevendo a possibilidade de adesão a ata de registro de preços por órgãos ou en dades
não par cipantes do planejamento da contratação (“carona”) exige jus ﬁca va especíﬁca, lastreada em estudo técnico referente ao
objeto licitado e devidamente registrada no documento de planejamento da contratação.” (g.n) (TCU. Acórdão 311/2018 – Plenário.
Representação, Relator Ministro Bruno Dantas).
120. Sempre deve haver jus ﬁca va para a permissão à adesão de órgãos não par cipantes, veriﬁcando, notadamente, se é viável gerenciar eventuais
adesões no quan ta vo permi do, assim como se as adesões não irão prejudicar a u lização da ata pelo órgão gestor e pelos par cipantes.
121. Nesse sen do, no item 3 da Nota Explica va (SEI 13569508) constou a seguinte jus ﬁca va:
Quanto a previsão para adesão de órgãos não par cipantes (Carona) - Jus ﬁca va Técnica
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Entendemos ser vantajoso a possibilidade de futuras adesões por órgãos não par cipantes, em especial na área de saúde, visando a
colaboração mútua e apoio contra eventuais faltas de suprimentos e interrupção de serviços públicos, que podem gerar impacto na
vida do cidadão.
Salientamos ainda que, se para um ente de estrutura como a SEPLAG realizar compras públicas e negociar bons preços é, muitas
vezes, um grande desaﬁo, nos faltaria muito espírito solidário a outros entes públicos e apreço pelo bem comum geral, extrapolando
nosso negócio especíﬁco, se não deixássemos que outros órgãos e en dades se valessem de todo o esforço despendido e contratação
construída por esta Secretaria.
Por ﬁm, enunciamos, a completa viabilidade em receber, controlar e aceitar eventuais manifestações pela u lização do certame e Ata
disponibilizados por nossa Administração, ﬁcando prevista e determinada a possibilidade de outros órgãos, mesmo que inicialmente
não par cipantes do Planejamento e Ata de Registro de Preços, que solicitem futuras adesões. Restando asseguradas todas as
regras e condicionantes para a eventual par cipação e autorização do “carona”, não prejudicando em nada a u lização da Ata pelo
Gestor e demais par cipantes. (g.n.).
122. O item 4 trata do pedido de esclarecimento e da impugnação do ato convocatório.
123. O item 5 descreve as condições de par cipação, destacando, no subitem 5.1, que: “Poderão par cipar da presente licitação pessoas jurídicas
legalmente autorizadas a atuarem no ramo per nente ao objeto desta licitação, que conhecem a todas as exigências con das neste Edital.”.
124. Nos subitens 5.4, 6.4 e 9.7.1.2, recomenda-se que seja re ﬁcado onde consta: “item 4.3”, deve constar “item 5.3” e onde consta: “item 4.4”, deve
constar “item 5.4”, garan ndo-se a correspondência editalícia.
125. O subitem 5.5 trata da par cipação de consórcios.
126. Normalmente, esta associação sob o mesmo controle ou não, ocorre quando a complexidade ou tamanho do empreendimento exige esta reunião de
[9]

sociedades empresárias, que, isoladamente, não teriam condições ou interesse na execução do empreendimento.

127. O TCE/MG entende que, nos termos do caput do art. 33 da Lei Federal nº 8.666/1993, a vedação ou permissão de par cipação de empresas reunidas
em consórcio em procedimento licitatório cons tui ato discricionário do administrador público, que, no entanto, não pode se eximir de apresentar as
razões da sua decisão na fase interna da licitação, o que foi feito na Nota Explica va (13569508), bem como no subitem 4.1 do Termo de Referência
(13607947):
Apesar de discricionário à Administração, toda escolha ocorre a par r de uma mo vação e consideração de alterna vas. Para o caso
em questão a permissão de consórcios é a altera va mais lógica pois não impacta em nada no fornecimento a ser contratado, fazê-lo,
então, seria restringir compe ção sem fundamentação para tal, o que a nosso ver seria inadmissível. Entendemos assim, não trazer
qualquer prejuízo à Administração, ou impactar na contratação e prestação do objeto, a par cipação e eventual fornecimento por
empresas consorciadas. Pelo contrário, a junção de empresas com exper ses de negócios dis ntas pode qualiﬁcar o fornecimento e
ser mais vantajosa para a Administração.
Sem razões para impedir a par cipação e restringir a disputa no certame, manifestamos pela possibilidade e previsibilidade, em
edital, da par cipação de consórcios. (g.n.)
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128. A par cipação de empresas reunidas em consórcio em procedimento licitatório deve ser permi da em situações especiais, quando as empresas
existentes no mercado não verem condições de par cipar sozinhas da licitação, em razão da complexidade ou vulto do objeto.
129. Isso porque, em se tratando de objetos de baixa complexidade, a permissão de consórcio pode implicar no aumento dos riscos de formação de
cartéis.
130. Vejamos os seguintes entendimentos de nossas cortes de contas:
Acórdão n. 22/2003 — Plenário — ‘No mesmo sen do é a regra insculpida no art. 33 da Lei n. 8.666/93, que es pula as normas a
serem seguidas pela Administração nas hipóteses em que for permi da a par cipação de consórcios na licitação. Trata-se de escolha
discricionária da Administração, a ser veriﬁcada caso a caso. Muitas vezes, a formação de consórcio pode ensejar redução no caráter
compe vo, pois facilitaria que empresas, que seriam naturalmente compe doras entre si, acordassem para par cipar da
licitação. Em regra, a formação de consórcios é admi da quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou
de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes
casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de par cipantes admite a formação de consórcio'.
Acórdão n. 1.094/2004 — Plenário — 'Em geral, entende-se que o art. 33 da Lei n. 8.666/93 deixa à discricionariedade do gestor a
decisão de admi r, ou não, a par cipação de empresas organizadas em consórcio na licitação. No entanto, se as circunstâncias
concretas indicarem que o objeto apresenta vulto ou complexidade que tomem restrito o universo de possíveis licitantes, ﬁca o
administrador obrigado a prever a par cipação de consórcios no certame com vistas à ampliação da compe vidade e à obtenção
da proposta mais vantajosa'.
Acórdão n. 1.946/2006 — Plenário — ‘A respeito da par cipação de consórcios, a jurisprudência desta Corte de Contas tem assentado
que o art. 33 da Lei n. 8.666/1993 deixa à discricionariedade do gestor a decisão de admi r ou não a par cipação de empresas
organizadas em consórcio no certame, devendo o desígnio ser veriﬁcado caso a caso. Além do mais, a par cipação de consórcios em
torneios licitatórios não garante aumento de compe vidade, consoante aresto do Relatório e Voto que impulsionaram o Acórdão
TCU — n. 2.813/2004, — 1ª Câmara, que reproduzo abaixo: 'O art. 33 da Lei de Licitações expressamente atribui à Administração a
prerroga va de admi r a par cipação de consórcios. Está, portanto, no âmbito da discricionariedade da Administração. Isto porque,
ao nosso ver, a formação de consórcio tanto pode fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores que, de outra forma,
não par cipariam do certame), quanto cerceá-la (associação de empresas que, caso contrário, concorreriam entre si [...]. [Processo
Administra vo n. 742.289. Rel. Conselheiro Simão Pedro. Sessão do dia 04/03 /2008] (grifos nossos)
131. Cabe à área demandante analisar o nível de complexidade dos itens licitados e deﬁnir se a par cipação de consórcios, no caso concreto, não traria
prejuízos à compe vidade do procedimento.
132. O item 6 trata do credenciamento dos fornecedores interessados em par cipar do certame. No subitem 6.4, recomenda-se a exclusão da duplicidade
“de 2016 de 2016”.
133. E o item 7 sobre as propostas comerciais. O subitem 7.5 dispõe que: “O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos, podendo subs tuí-la ou re rá-la até a abertura da sessão.”.
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134. O Decreto Estadual nº 44.786/2008 dispõe que: “o prazo de validade das propostas, em princípio, será de sessenta dias, contados da data da sua
apresentação, devendo o estabelecimento de prazos superiores ser jus ﬁcado nos autos do processo”.
135. Nesse sen do, assim jus ﬁcou a área demandante, por meio da Nota Explica va SEPLAG/CENTRAL (13569508):
7. Da validade da proposta
A inclusão de prazo de validade de 90 dias jus ﬁca-se pela necessidade de garan r os preços ofertados na sessão de pregão
eletrônico. Em oportunidades anteriores (Pregões Eletrônicos 77/2018 e 99/2018), em função do grande número de itens dos
Planejamentos, o prazo de 60 dias de validade da proposta e a longa duração de sessão (em torno de 65 dias) fez com que algumas
empresas solicitasse o cancelamento das propostas, respaldadas pelo prazo de 60 dias que constava no Edital. Desta forma, visando a
manutenção dos preços ofertados, a Administração optou por adotar o prazo de 90 dias de validade da proposta. (g.n.)
136. No subitem 7.8 consta que: “Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com 4 (quatro) casas
decimais após a vírgula.”.
137. Recomenda-se complementação da Nota Explica va (13569508) de modo a jus ﬁcar a u lização de 4 (quatro) casas decimais nos preços a serem
ofertados.
138. O item 8 trata da sessão do pregão e julgamento.
139. No subitem 8.3.1 consta que: “o critério de julgamento será o de menor preço por item, apurado de acordo com o Anexo de Proposta Comercial.”.
140. A decisão por licitar em itens ou grupo/lote compete exclusivamente à área técnica.
141. O certame em questão é composto por 20 (vinte) itens, divididos em 20 (vinte) lotes, conforme quadro disposto no item 1 do Termo de Referência
(13607947).
142. O item 9 dispõe sobre a habilitação.
143. O subitem 9.3.6 trouxe corretamente a Autorização para Funcionamento enquanto Regularidade Jurídica, em conformidade com o entendimento já
depurado nesse Núcleo Jurídico e nas disposições do edital padrão, bem como a fundamentação para sua exigência:
9.6.3.1. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para os
casos em que se aplicam conforme a RDC nº 16 de 2014 da ANVISA e Lei Federal nº 6.360/1976.
9.3.6.1.1. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela ANVISA abrange matriz e ﬁliais para os casos em que se
aplicam conforme a RDC nº16 de 2014 da ANVISA e Lei Federal nº 6.360/1976.
144. O subitem 9.5 trata da qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira, tendo o subitem 9.5.1 o seguinte teor: “Cer dão nega va de falência expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa sica, emi da nos úl mos 06
(seis) meses.”.
145. A área demandante, não exigiu comprovação de balanço patrimonial ou de demonstrações contábeis (art. 31, I, da Lei nº 8.666/1993).
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146. O Superior Tribunal de Jus ça já entendeu ser válido edital que não exigiu a comprovação de documentos rela vos a todos os incisos do art. 31 (“não
existe obrigação legal a exigir que os concorrentes esgotem todos os incisos do ar go 31, da Lei 8.666/93” – Resp nº 402.711, T1, José Delgado, DJ,
19.08.2002), embora recomendemos que tal precedente seja interpretado com bastante cautela.
147. Assim, recomenda-se à área técnica uma reﬂexão sobre a dispensa da documentação relava à habilitação econômico-ﬁnanceira e a eventual
repercussão no desabastecimento, tendo em vista tratar-se de “aquisição de insumos” des nados à “área de saúde” em todo Estado “que podem
gerar impacto na vida do cidadão.”.
148. O subitem 9.6 trata da qualiﬁcação técnica, contendo a seguinte redação, em síntese:
9.6.1. Alvará Sanitário ou Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento do licitante vencedor, expedido pela Vigilância Sanitária
Estadual ou Municipal, conforme o caso.
9.6.2. Cer dão de Regularidade Técnica emi da pelo órgão competente no qual esteja registrada a empresa licitante vencedora;
9.6.3. Folheto e/ou ﬁcha técnica e/ou por fólio e/ou folder e/ou prospecto que iden ﬁque o produto ofertado e todas as suas
caracterís cas demandadas no Anexo I - Termo de referência.
9.6.4. Cer ﬁcado de Registro do Insumo, emi do pela Anvisa, ou cópia auten cada da publicação no "DOU" rela va ao registro do
insumo. Caso o “prado” de validade esteja vencido, deverá ser apresentado Cer ﬁcado de Registro, ou cópia da publicação no
"DOU" acompanhado do Pedido de Revalidação e formulários "FP1" e "FP2", requerido com antecedência máxima de doze meses e
mínima de seis meses da data de vencimento do registro;
9.6.4.1. Em caso de produto dispensado da obrigatoriedade de registro, as empresas devem apresentar cópia do Anexo X da
RDC de nº 23/2000, contendo os dados de início da fabricação do(s) produto(s), bem como a cópia da publicação no "DOU"
rela va a isenção do registro, quando for o caso.
9.6.5. Na eventualidade da empresa licitante possuir ﬁliais, a documentação a ser apresentada deverá ser per nente apenas à
empresa par cipante do certame, exceto quanto ao Alvará Sanitário, que deverá ser da unidade fabril do insumo ou do depósito onde
será armazenado o produto, caso ele seja importado. Dessa forma, a contratação se efe vará com a pessoa jurídica ofertante da
documentação em comento.
9.6.6. Na proposta de cada fornecedor par cipante, deverá ser informado o quan ta vo por embalagem assim coo a sigla "MS"
adicionada ao número completo de registro no Ministério da Saúde conforme publicado no Diário Oﬁcial da União (DOU). Caso o
produto seja dispensado de registro, deverá ser informado o quan ta vo por embalagem adicionado da expressão "Isento de
Registro".
149. Toda e qualquer exigência de qualiﬁcação técnica deve ser concebida de modo a não impor custos prévios à celebração do contrato, a teor da Súmula
272/2012:
Súmula nº 272/2012: No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para
cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato.
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150. Há sempre a necessidade de mo vação para as exigências editalícias (Acórdão n.º 1260/2010-2ª Câmara, TC-001.066/2010-2, rel. Min-Subst. André
Luís de Carvalho, 23.03.2010).
151. As exigências inerentes ao produto e não à pessoa do licitante devem constar em capítulo próprio, como sugestão, ‘critérios de aceitabilidade das
propostas’ ou, se for o caso, ‘da apresentação de amostras’.
152. Assim, recomenda-se a realocação para um capítulo próprio do disposi vo 9.6.3 (“Folheto e/ou ﬁcha técnica e/ou por fólio e/ou folder e/ou
prospecto”).
153. Este Núcleo de Assessoramento Jurídico não tem competência para analisar tecnicamente as exigências previstas no subitem 9.6, reiterando as
recomendações no intuito de evitar “exigências editalícia restri vas ao caráter compe vo da licitação e prá ca de ato an econômico”[10]:
Quaisquer exigências de atributos técnicos devem ser jus ﬁcadas Acórdão 445/2014-Plenário, TC 030.216/2013-6, relator Ministro
José Jorge, 26/2/2014. Necessidade de mo vação para as exigências editalícia Acórdão n.º 1260/2010-2ª Câmara, TC-001.066/2010-2,
rel. Min-Subst. André Luís de Carvalho, 23.03.2010.
Pelo procedimento licitatório, a administração pública visa selecionar a proposta mais vantajosa para entabular contrato de seu
interesse. Esse é o ﬁm essencial da licitação: Buscar a melhor proposta para a sa sfação do interesse público. Para tanto, é necessário
permi r (e fomentar) a compe ção entre os interessados, advindo daí o descabimento da inclusão, em edital, de exigências
desnecessárias à efe vação/execução do objeto licitado, sob pena de restringir a concorrência e, com isso, diminuir a possibilidade
de a administração pública ter acesso à melhor proposta. Sentença conﬁrmada em reexame necessário. (TJRS; RN 13436933.2014.8.21.7000; Caçapava do Sul; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 11/06/2014; DJERS 20/06/2014).
154. A área no intuito de jus ﬁcar as exigências técnicas se manifestou na Nota Explica va (SEI 13569508):
Quanto a regularidade técnica exigida para habilitação
A Lei Federal 6.360/76 dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ﬁcam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêu cos
e Correlatos, Cosmé cos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. Ela determina quais produtos estão sujeitos ao
controle sanitário e às normas de vigilância da ANVISA. A Agência então, por meio do Decreto da Casa Civil 8.077/2013 deﬁniu quais
ins tuições ﬁcavam sujeitas à necessidade de Registro, licenciamento sanitário e autorização para funcionamento. O decreto em
questão determinas que as autoridades de vigilância sanitária serão exercidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio
de seus órgãos de vigilância sanitária competentes. Assim, mesmo diante de autorização prévia de funcionamento pela ANVISA, entes
federa vos monitoram as condições relacionadas à higiene das empresas fabricantes e distribuidoras de medicamentos uma vez que
possuem competência para tal atribuição. Tratando-se de insumos que impactam diretamente na vida dos cidadãos e em polí cas
cole vas de saúde, a exigência dos alvarás sanitários se fazem necessários para garan r que mesmo diante de autorização para
funcionar, as empresas mantêm condições adequadas de produção e distribuição, seguindo todos os norma vos vigente e garan ndo
a segurança dos pacientes quem receberão os produtos. Desta forma, após juízo crí co da área técnica, entende-se pela manutenção
da exigência dos documentos.
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As exigências con das acima atendem às formuladas pela Lei Federal nº 6.360 de 23.09.76, Decreto Federal nº 8.077 de 14.08.13, Lei
Federal nº 9.782 de 29.01.99, Lei Estadual nº 13.317 de 24.09.99, Portaria Federal nº 2.814/GM, de 29.05.98, Resolução da Diretoria
Colegiada – RDC nº 10, de 21 de março de 2011 Portaria nº 3.765 de 20.10.98 do Ministério da Saúde, Resolução da Diretoria
Colegiada RDC nº 39 de 14.08.2013; Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16, de 1º de abril de 2014, ANVISA, Portaria ANVISA nº
646 de 09.12.04; Medida Provisória nº 2.190-34/01; RDC Nº 27, de 6 de agosto de 2010; RDC 55 de 17 de março de 2005 e suas
atualizações, não excluindo o cumprimento de determinações estabelecidas em legislação especíﬁcas vigentes.
155. Na minuta, após o subitem 9.6.6, estas normas foram reproduzidas a ﬁm de jus ﬁcar as exigências técnicas.
156. A exigência de Alvará Sanitário no momento da habilitação pode restringir a compe

vidade.

157. Neste sen do, segue entendimento do TCE/SP:
Conforme Súmula nº 14 do TCE – Tribunal de Contas do Estado “Exigências de comprovação de propriedade, apresentação de laudos
e licenças de qualquer espécie só são devidas pelo vencedor da licitação; dos proponentes poder-se-á requisitar tão somente
declaração de disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de apresentá-los no momento oportuno” (grifo nosso). Dessa
forma, a cópia da “Licença/Alvará para realização de a vidades com produtos químicos controlados para ﬁns comerciais, em nome do
licitante, emi da pela Polícia Cien ﬁca da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ou por quem lhe faça as vezes, com
validade na data de apresentação” deverá ser exigida somente no ato da contratação e, portanto, sua apresentação deverá ser
efetuada após a homologação contudo, com anterioridade à formalização do respec vo instrumento contratual.
158. Vejamos na Denúncia 932526, o entendimento do TCE/MG:
28. Os itens 9.5.1 e 9.5.4 exigem para ﬁns de habilitação:
9.5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
9.5.1 Alvará Sanitário emi do pela Secretaria de Saúde do local onde está instalada a empresa.
(...) 9.5.4 Cer ﬁcado ou declaração emi do pelo Ministério da Agricultura que comprove que o estabelecimento industrial
responsável pela produção, instalação, armazenamento e distribuição dos produtos de origem animal, que será exercida por um único
órgão.
29. O art. 6º da Lei Federal n. 1.283/50 estabelece que não haverá duplicidade da ﬁscalização (...).
30. É exigível, portanto, tão somente o registro no órgão de ﬁscalização, consoante sua competência territorial (art. 4º, Lei 1.283/50),
sendo conﬂitantes as exigências dos itens dos itens 9.5.1 e 9.5.4. Isto porque o alvará sanitário confunde-se com o registro no
órgão de inspeção. (g.n.)
31. Frise-se que o documento apresentado às ﬂs. 566/567 pela licitante provisoriamente classiﬁcada em primeiro lugar refere-se ao
alvará de licença e funcionamento, e não alvará sanitário, o que comprova a irregularidade da exigência.
32. As exigências con das nos itens 8.6.1, “b”, “d” e “e” deram causa à restrição da compe vidade do certame, conforme se apura
da ata de ﬂs. 498/500, pois as propostas de cinco licitantes foram inicialmente desclassiﬁcadas.
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33. Diante de todo o exposto, são irregulares as exigências con das nos itens 8.6.1, “b”, “d” e “e” como requisitos da proposta e nos
itens 9.5.1 e 9.5.4 por violação art. 6º da Lei n. 1.283/50.
159. O subitem 9.6.1. exigiu corretamente o “Alvará Sanitário ou Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento” apenas do licitante vencedor.
160. O Cer ﬁcado de Regularidade Técnica é previsto pela Resolução nº 577/2013, do Conselho Federal de Farmácia.
161. Aconselhamos que a área esclareça se a exigência é do proﬁssional que deverá ser responsável pela execução do objeto; se é obrigatória para os
comerciantes destes produtos; se está ligada ao produto fabricado ou com a comercialização deste.
162. Ao que parece, este cer ﬁcado é do proﬁssional que irá assumir a responsabilidade técnica para as a vidades no âmbito priva vo de sua atribuição,
portanto, tratado como capacidade técnico-operacional.
163. Neste caso, basta a declaração de modo que “A jurisprudência do TCU é ﬁrme no sen do de que se deva admi r também a comprovação de vínculo
proﬁssional por meio de contrato regido pela legislação civil comum ou declaração de contratação futura do proﬁssional, acompanhada de anuência
deste (Acórdãos 3.014/2015, 1.446/2015, 1.447/2015, 3.043/2009, 1.905/2009, todos do Plenário).”.
164. De qualquer forma, recomendamos uma reanálise crí ca para veriﬁcar a per nência dessa exigência ao objeto da licitação.
165. O item 10 dispõe sobre eventuais recursos.
166. O item 11 trata do registro de preço e da homologação.
167. O item 12 trata da formalização da ata de registro de preços.
168. O item 13 trata da vigência da ata, dispondo o subitem 13.1 que: “A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, improrrogáveis, a
contar da data de sua publicação.”.
169. O item 14 cuida da contratação.
170. O item 15 veda a subcontratação, enquanto o item 16 dispõe sobre o pagamento.
171. O item 17 traz as sanções administra vas.
172. O item 18 trata das disposições gerais.
173. Passa-se o exame para os anexos do edital.

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 13607947)
174.

No Anexo I do Edital encontra-se acostado o Termo de Referência da Licitação. Nesse documento, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
apresenta: o objeto e sua descrição, a jus ﬁca va da aquisição e da modalidade, a par cipação de consórcios, a qualiﬁcação técnica, a forma de
execução do objeto, pagamento, procedimentos de ﬁscalização, subcontratação, obrigações especíﬁcas das partes e sanções administra vas.

175. Lembramos que todas as exigências técnicas constantes do Termo de Referência devem ser jus ﬁcadas. Há sempre a necessidade de mo vação para
as exigências editalícias (Acórdão n.º 1260/2010-2ª Câmara, TC-001.066/2010-2, rel. Min-Subst. André Luís de Carvalho, 23.03.2010),
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notadamente, aquelas que podem causar restrição da compe

vidade.

176. Este Núcleo de Assessoramento Jurídico não tem competência para analisar tecnicamente as exigências quanto às especiﬁcações técnicas do
objeto, ressaltando as recomendações sobre o tema, no intuito de evitar ‘exigências editalícias restri vas ao caráter compe vo da licitação e prá ca
de ato an econômico.’ Acórdão n.º 1147/2010-Plenário, TC-032.097/2008-4, rel. Min-Subst. Augusto Sherman Cavalcan , 19.05.2010.
Quaisquer exigências de atributos técnicos devem ser jus ﬁcadas Acórdão 445/2014-Plenário, TC 030.216/2013-6, relator Ministro
José Jorge, 26/2/2014. Necessidade de mo vação para as exigências editalícia Acórdão n.º 1260/2010-2ª Câmara, TC-001.066/2010-2,
rel. Min-Subst. André Luís de Carvalho, 23.03.2010.
Pelo procedimento licitatório, a administração pública visa selecionar a proposta mais vantajosa para entabular contrato de seu
interesse. Esse é o ﬁm essencial da licitação: Buscar a melhor proposta para a sa sfação do interesse público. Para tanto, é necessário
permi r (e fomentar) a compe ção entre os interessados, advindo daí o descabimento da inclusão, em edital, de exigências
desnecessárias à efe vação/execução do objeto licitado, sob pena de restringir a concorrência e, com isso, diminuir a possibilidade
de a administração pública ter acesso à melhor proposta. Sentença conﬁrmada em reexame necessário. (TJRS; RN 13436933.2014.8.21.7000; Caçapava do Sul; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 11/06/2014; DJERS
20/06/2014).
177. Frisa-se o máximo cuidado nas especiﬁcações técnicas no intuito de evitar restrição de compe
objeto para determinada marca de insumos de saúde.

vidade pelo direcionamento, ainda que indireto, do

178. No item 1 contém a descrição do objeto, bem como quadro com as especiﬁcações e complementos dos itens a serem licitados.
179. Destaca-se os itens 5 (cód. 1669370); 6 (cód. 1669389); 7 (cód. 1669486); 8 (cód. 1669460) e 18 (cód. 1669397) que apresentam as seguintes
especiﬁcações técnicas:
5. HIGIENIZADOR ANTISSÉPTICO DE MÃOS ASPECTO FÍSICO: GEL; COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO + AGENTE
HIDRATANTE; GRAU INPM: ENTRE 62 E 74 GRAUS; GRAU GL: ENTRE 70 E 84 GRAUS; APRESENTAÇÃO: FRASCO COM VÁLVULA TIPO
PUMP 500 ML;
6. HIGIENIZADOR ANTISSÉPTICO DE MÃOS ASPECTO FÍSICO: GEL; COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO + AGENTE
HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTAÇÃO: FRASCO DE BOLSA ENTRE 50 A 70 ML;
7. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 L;
8. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTAÇÃO: ALMOTOLIA 100
ML;
18 HIGIENIZADOR ANTISSÉPTICO DE MÃOS ASPECTO FÍSICO: GEL; COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO + AGENTE
HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTAÇÃO: REFIL PARA DISPENSER 800 ML COM
BICO DOSADOR.
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180. Veriﬁcou-se que houve forte interesse aos itens acima, tendo os órgãos e en dades par cipantes em sua maioria declarado nas jus ﬁca vas de
adesão (SEI 13919543) a necessidade do combate ao coronavírus.
181. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (ESPII) sobre o
surto global do novo coronavírus[11].
182. No âmbito estadual, o Decreto nº 47.886[12], de 15/03/2020, além de dispor sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e
con ngenciamento, no âmbito do Poder Execu vo, da epidemia do COVID-19, ins tuiu o Comitê Extraordinário COVID-19, de caráter delibera vo.
183. O Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, por sua vez, reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19).
184. A Lei Estadual nº 23.636, de 17 de abril de 2020, dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção e outros recursos necessários à
prevenção da disseminação do coronavírus (Covid-19) nos órgãos, en dades, estabelecimentos e serviços que menciona, prevê que:
Art. 1º – Ficam os funcionários, servidores e colaboradores que prestem atendimento ao público nos órgãos e nas en dades da
administração pública, nos Sistemas Penitenciário e Socioeduca vo, nos estabelecimentos industriais, comerciais, bancários,
rodoviários e metroviários, nas ins tuições de longa permanência para idosos e nas unidades lotéricas, em funcionamento no Estado,
obrigados a u lizar em seus ambientes de trabalho, nos termos de regulamento, máscara de proteção e outros recursos necessários
à prevenção da disseminação do coronavírus causador da Covid-19, enquanto perdurar em Minas Gerais o estado de calamidade
pública decorrente da pandemia dessa doença.
Parágrafo único – Para os ﬁns do disposto nesta lei, os órgãos, en dades e estabelecimentos a que se refere o caput fornecerão
gratuitamente máscaras de proteção e outros recursos necessários à prevenção da disseminação do coronavírus causador da Covid19 para seus funcionários, servidores e colaboradores.
Art. 2º – Os órgãos, en dades e estabelecimentos a que se refere o art. 1º, sempre que possível, disponibilizarão para os
consumidores e usuários dos seus serviços recursos necessários à higienização pessoal para prevenir a transmissão do coronavírus
causador da Covid-19.
185. Além dos norma vos, atualmente há inúmeras recomendações de epidemiologistas e outros proﬁssionais de saúde de todo o mundo para reforçar
um hábito básico de higiene: lavar as mãos com água e sabão. E quando não for possível, o álcool gel[13].
186. Apesar de o cenário instalado ser delicado, recomenda-se aos gestores prudência na aquisição a ﬁm de evitar o desabastecimento da população e
desperdícios, especialmente na limpeza de objetos e super cies que poderiam u lizar produtos outros, conforme recentemente orientou a
ANVISA[14].
187. Os itens 2 e 3 tratam, respec vamente, das jus ﬁca vas da contratação e da modalidade adotada. Reiteramos todas as recomendações acima
realizadas acerca das jus ﬁca vas de contratação e de quan ta vo.
188. O item 4 trata da par cipação de consórcios. Reiteramos as considerações realizadas quanto ao item do edital de igual tema.
189. O item 5 trata da qualiﬁcação técnica.
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16692104&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000265&infra_hash…
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190. Reiteramos as considerações realizadas quanto ao item do edital de mesmo assunto, uma vez que o referido item possui exigências técnicas que
devem ser jus ﬁcadas no âmbito da instrução processual, a ﬁm de rechaçar qualquer indício de restrição de compe vidade.
191. Assim, recomenda-se a alocação em capítulo próprio do item 5.1 (“Folheto e/ou ﬁcha técnica e/ou por fólio e/ou folder e/ou prospecto que
iden ﬁque o produto ofertado”), como “Critérios da aceitabilidade da proposta”, por exemplo, já que a exigência é inerente ao produto e não à
pessoa do licitante, conforme acima já explicitado.
192. Rememoramos que (i) a área técnica deve demonstrar que os documentos exigidos cons tuem exigência do Poder Público para o funcionamento
da licitante, o que deve ser evidenciado mediante indicação expressa da norma de regência no edital e (ii) que somente são aceitáveis as
exigências de qualiﬁcação técnica indispensáveis à garan a do cumprimento das obrigações.
193. O item 6 trata da execução do objeto, mediante autorização de fornecimento.
194. No subitem 6.1.2 recomenda-se que seja re ﬁcado onde consta: “entrega dos medicamentos”, deve constar: “entrega dos insumos de saúde”,
considerando ser esse o objeto do presente certame.
195. O item 7 dispõe sobre o pagamento e o item 8 sobre os procedimentos de ﬁscalização e gerenciamento.
196. O item 9 trata da vedação à subcontratação. Já o item 10 dispõe sobre as obrigações especíﬁcas das partes.
197. O item 10 trata das sanções administra vas.

DOS DEMAIS ANEXOS
199. O Anexo II traz o modelo de “Proposta Comercial de Bem”.
200. No Anexo III “Sugestões de Modelos de Declarações” (SEI 13608043), recomenda-se que o segundo modelo de declaração seja re ﬁcada a indicação
do “item 4.3” para “item 5.3”, garan ndo a adequada correspondência dos anexos com a minuta editalícia.

ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (SEI 13608156)
201. No preâmbulo consta a legislação aplicável ao caso.
202. A Cláusula Primeira trata do objeto.
203. A Cláusula Segunda refere-se aos preços registrados.
204. A Cláusula Terceira trata dos órgãos par cipantes e não par cipantes do Registro de Preços.
205. A Cláusula Quarta trata da vigência: “A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, improrrogáveis, a contar da data de sua
publicação”.
206. No subitem 4.2 consta que “O fornecedor ﬁcará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, desde que sejam
observados os valores mínimos de emissão de pedido de compras, informados nos subitens 6.1.14.1, 6.1.14.2 e 6.1.14.3 do Anexo I – Termo de
Referência.”.
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16692104&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000265&infra_hash…
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207. Sugerimos que seja acrescentada jus ﬁca va na Nota Técnica sobre o porquê da ﬁxação desses valores mínimos.
208. A Cláusula Quinta dispõe sobre a alteração da Ata, enquanto a Cláusula Sexta trata do cancelamento do registro.
209. A Cláusula Sé ma trata da contratação com os fornecedores e a Cláusula Oitava, das sanções administra vas.
210. A Cláusula Nona trata das disposições gerais e da publicação, enquanto a Cláusula Décima dispõe sobre o foro.
211. O Anexo V traz a “A Autorização de Fornecimento”, o Anexo VI, a “Avaliação de Fornecedores” e o Anexo VII, por sua vez, o “Termo de Adesão Para
Eventuais Órgãos Não Par cipantes”.

ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – CADASTRO RESERVA (SEI 13608153)
212. No preâmbulo, constam informações acerca do órgão gerenciador da ata.
213. A Cláusula Primeira trata do objeto.
214. A Cláusula Segunda refere-se ao cadastro reserva.
215. A Cláusula Terceira trata das obrigações oriundas da assinatura do cadastro reserva.
216. A Cláusula Quarta dispõe acerca da vigência da Ata de Registro de Preços. “4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.” (g.n).
217. No subitem 4.2 consta que: “O fornecedor ﬁcará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, desde que sejam
observados os valores mínimos de emissão de pedido de compras, informados nos subitens 6.1.14.1, 6.1.14.2 e 6.1.14.3 do Anexo I – Termo de
Referência.”.
218. A Cláusula Quinta trata das disposições gerais e a
219. A Cláusula Sexta dispõe sobre o foro.
220. Por ﬁm, os Anexos IX e X trazem, respec vamente, as minutas de Autorização de Execução de Compras e de Fornecimento.

CONCLUSÃO
212. Por todo o exposto, manifesta-se este Núcleo de Assessoramento Jurídico pela aprovação da minuta de edital de Pregão para Registro de Preços nº
117/2020, em sua forma eletrônica, para a “aquisição da Compra Estadual de Insumos de Saúde, respeitados os limites legais impostos pela legislação
vigente, desde que observadas as considerações e supridas todas as ressalvas constantes ao longo desta Nota Jurídica.
213. Conforme precedente do TCE/MG, o parecer jurídico emi do tem natureza meramente opina va, não vinculando a decisão a ser tomada pelo agente
competente:
EDITAL DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO INJUSTIFICADAMENTE. POSSIBILIDADE.
RESTRIÇÃO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO RESPONSABILIZAÇÃO DE ASSESSOR
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16692104&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000265&infra_hash…
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JURÍDICO.
(...) 3. O parecer jurídico emi do por assessor ou parecerista tem natureza meramente opina va e não vincula, por conseguinte, a
decisão a ser tomada pelo agente competente. (...) (grifamos)
(TCE/MG, Denúncia nº 887.859, Rel. Cláudio Terrão, pub. 07/03/2017).
214. Caso a área técnica competente discorde das orientações ou posicionamentos emanados deste pronunciamento, deverá carrear aos autos as
jus ﬁca vas necessárias para embasar a celebração do pretendido aditamento, sem a necessidade de retorno do feito a este Núcleo de
Assessoramento Jurídico, consoante entendimento do Tribunal de Contas da União, abaixo anotado:
Ementa: determinação à SFA/RS para que apresente as razões para o caso de discordância, nos termos do inc. VI, art. 50 da Lei nº
9.784/1999, de orientação do órgão de assessoramento jurídico à unidade. (Alínea "e", item 1.5, TC-022.942/2007-3, Acórdão nº
4.127/2008-1ª Câmara, DOU de 18.11.2008, S. L p. 73).
É a Nota Jurídica.
À elevada consideração e decisão superior.
Belo Horizonte, 18 de maio de 2020

MAURÍCIO VIANA DA SILVA REIS ROSA
Assessor Jurídico
Masp. 1.361.804-6 – OAB/MG nº. 202.422
De acordo
MARIA TERESA CORA HARA
Procuradora do Estado
Masp. 1.326.929-5 – OAB/MG nº. 109.273

[1]Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os ﬁns e efeitos deste ar go, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
obje vamente deﬁnidos pelo edital, por meio de especiﬁcações usuais no mercado.
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16692104&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000265&infra_hash…
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[2] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administra vo. 15ª edição, p. 215.
[3] TCE/MG. Denúncia nº 876376. (Nota Jurídica NAJ/AGE nº 119/2017).
[4]h p://www.stj.jus.br/sta c_ﬁles/STJ/Ins tucional/Controle%20interno/manual_orientacao_pesquisa_preco_2017.pdf
[5] Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU, 4º Ed. 2010.
[6] Ibidem.
[7] TCU/Plenário, Acórdão 366/2007, Rel. Min. Augusto Nardes.
[8] Acórdão 1278/2020 Primeira Câmara (Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Licitação. Pregão. Princípio da segregação de funções. Princípio da moralidade. Pregoeiro. Equipe de apoio.
A par cipação de servidor na fase interna do pregão eletrônico (como integrante da equipe de planejamento) e na condução da licitação (como pregoeiro
ou membro da equipe de apoio) viola os princípios da moralidade e da segregação de funções.
[9] Torres, Ronny Charles Lopes de. Leis de Licitações públicas comentadas – 7. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2015. p. 385.
[10] Acórdão n.º 1147/2010-Plenário, TC-032.097/2008-4, rel. Min-Subst. Augusto Sherman Cavalcan , 19.05.2010.
[11] Disponível em <h ps://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency-commi ee-on-novel-coronavirus-(2019ncov)>, acesso em 11.05.2020.
[12] Art. 3º – Os dirigentes máximos dos órgãos e en dades implementarão medidas estruturais que se ﬁzerem necessárias e que forem recomendadas por
órgãos de saúde pública, dentre elas: I – adotar medidas de proﬁlaxia, assepsia, sanitárias e de informação em relação ao Coronavírus (COVID-19); (...)
[13] Disponível em <h ps://drauziovarella.uol.com.br/coronavirus/alcool-gel-ajuda-a-prevenir-o-novo-coronavirus/>, acesso em 12.05.2020.
[14] Disponível em <h p://portal.anvisa.gov.br/no cias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/saneantes-subs tuem-alcool-gel-no-combate-a-covid19/219201>, acesso em 12.05.2020
Documento assinado eletronicamente por Maria Teresa Cora Hara, Procurador(a) do Estado, em 19/05/2020, às 10:49, 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 Mauricio Viana da Silva Reis Rosa, Assessor(a), em 19/05/2020, às 11:04, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 14441964 e o código CRC 06E07F89.
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Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07

SEI nº 14441964
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sábado, 25 de Julho de 2020 – 25

Minas Gerais - Caderno 1	Diário do Executivo
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Rescisão do Contrato Administrativo nº 10/2016, celebrado entre o
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e TATIANE FRANCISCA LOPES MADRUGA,
,Masp 1417335-5, a partir de 13/09/2019.
Kênnya Kreppel Dias Duarte
Subsecretária de Gestão de Pessoas
5 cm -24 1379498 - 1
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços 145/2020 - Planejamento e Pregão Eletrônico
nº 117/2020. Objeto: COMPRA ESTADUAL – Insumos de Saúde. Partes: SEPLAG e as Empresas:
Lote
3
4
5
13
7
8
11
12

15

I – Fresenius Kabi Brasil Ltda
Valor (R$)
Lote
Valor (R$)
Lote
Valor (R$)
1,80
II – Multifarma Comércio e Representações Ltda
2,0199
16
0,1979
III – Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda
5,42
6
1,28
9
4,90
7,80
18
8,20
IV – Distrilaf Distribuidora de Medicamentos
3,75
10
2,25
V – Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
0,9590
VI – Beaga Hospitalar Eireli
52,90
VII – Rioquímica S/A
12,60
VIII – Medlevensohn Comércio e Representações
de Produtos Hospitalares Ltda
0,15
-

17

IX – Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda
0,1899
-

-

Vigência: 12 meses, a partir da publicação. Assinam: Rodrigo Ferreira
Matias, pela SEPLAG; Maria Aparecida Gomes, Erika Penha Gaigher
Viana, Marta Otoni Lara, Aldo Carlos Henriques Baeta, Ricardo Vieira
Cassiano, Kamila Henrique Souza, Márcio Henrique Berto dos Santos, Verônica Vianna Villaça Szuster e Rodrigo Luiz de Paula Simões
pelas empresas.
8 cm -24 1379459 - 1
ERRATA - EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Na publicação ocorrida em 24/07/2020, página 27 coluna 01, referente ao Termo Aditivo ao Contrato nº 9247075/2020. Partes: SEPLAG
e Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS. Onde se lê:
2º TA ao Contrato nº 9247075/2020. Leia-se 1º TA ao Contrato nº
9247075/2020.
2 cm -24 1379047 - 1
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo à ARP nº 209/2019-II, Planejamento nº 152/2019 Processo SEI n° 1500.01.0020116/2019-23. Partes: SEPLAG (Órgão
Gerenciador) e DEVA VEÍCULOS LTDA. Objeto: Alteração da marca/
modelo do veículo registrado no lote 24 - AMBULÂNCIA. Vigência: a
partir da publicação até 04.10.2020. Assinam: Rodrigo Ferreira Matias,
pela SEPLAG; Abner Saldanha de Rezende, pela beneficiária.
2 cm -24 1379586 - 1
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º TA ao Contrato nº 9196076/2018. Partes: SEPLAG e CLARO S.A..
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 (doze)
meses, com início em 18/08/2020 e término em 17/08/2021. Valor:
R$227.760,00 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e sessenta reais).
Dotação orçamentária: 1501 04 122 161 4481 0001 3 3 90 40 04. Fonte
de recursos: 0 10 1. Data de assinatura: 24/07/2020. Assinam: Marilene
Bretas Campos, pela SEPLAG, e André Luiz Damascena e Emerson
Stefanelli Santos, pela contratada.
2 cm -24 1379168 - 1

Companhia de Tecnologia
da Informação do Estado de
Minas Gerais - PRODEMGE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº PS-874/18-02
firmado em 10/07/2020 entre a RUSSELL BEDFORD e a PRODEMGE. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 meses, atualização do
cronograma de execução e alteração da razão social da contratada.
EXTRATO DO CONTRATO Nº PS-916/20
firmado em 20/07/2020 entre a FAPEU e a PRODEMGE. Objeto: Contratação de serviços de atualização de versões e suporte técnico para os
“Sistemas de Gerenciamento de Certificados Digitais ICP-Brasil cedidos à Prodemge pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
– ITI: Ywyra e Hawa”, sem direito a reajuste. Modalidade de licitação:
Dispensa de Licitação 001/2020 Valor total: R$ 234.000,00. Vigência:
36 meses.
EXTRATO DO CONTRATO Nº ME-236/20
firmado em 20/07/2020 entre a IBM BRASIL e a PRODEMGE.
Objeto: Contratação dos serviços de suporte, manutenção para o robô
de backup IBM System Storage TS-3500 Tape Library e suporte, manutenção e atualização de licenciamento de softwares para o Storage IBM
V-7000- Modalidade de licitação: Inexigibilidade 003/2020 Valor total:
R$ 578.215,08. Vigência: 36 meses.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº AE-168/17-01
firmado em 20/07/2020 entre a ALTAS NET e a PRODEMGE. Objeto:
Prorrogação dos serviços de suporte, manutenção e garantia para 01
(um) aplliance adn - application delivery network (switch l7).
EXTRATO DO TERMO ADITIVO nº ME-217/17-02 firmado em
12/07/2020 entre a CIMCORP e a PRODEMGE. Objeto: Prorrogação
da vigência e acréscimo contratual.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº PS-830/17-06
firmado em 22/07/2020 entre a AeC CENTRO DE CONTATOS e a
PRODEMGE. Objeto: Prorrogação da vigência por 6 meses.
EXTRATO DO CONTRATO nº ME-237/20 firmado em 23/07/2020
entre a IT-ONE e a PRODEMGE. Objeto: Prestação de serviços de
suporte técnico, manutenção e atualização de softwares para um storage marca EMC modelo VNX-5800- Modalidade de licitação: Pregão
Eletrônico 007/2020 Valor total: R$ 1.200.000,24. Vigência: 36 meses.

EXTRATO DO DISTRATO AO CONTRATO Nº PS-831/17
firmado em 02/07/2020 entre a COPASA e a PRODEMGE. Objeto:
Distrato ao contrato de prestação de serviços, destinado ao recebimento
e tratamento por parte da COPASA em seu sistema público de esgotos,
dos efluentes líquidos domésticos e não domésticos do estabelecimento
localizado na Rua Rio de Janeiro, 1063, Centro, Belo Horizonte/MG.
9 cm -24 1379482 - 1

Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado
de Minas Gerais - IPSEMG
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2012194.035/2019. Objeto: Aquisição de peças
originais para substituição em aparelhos de anestesia da marca GE,
modelo AESPIRE 7900, alocados no bloco cirúrgico do Hospital
Governador Israel Pinheiro - HGIP do IPSEMG, mediante fornecimento único. Data da sessão pública: 07/08/2020, às 09h00m (nove
horas), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico www.compras.
mg.gov.br. O cadastramento de propostas inicia-se no momento em que
for publicado o Edital no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização
da sessão do pregão. O Edital poderá ser obtido nos sites www.compras.mg.gov.br ou www.ipsemg.mg.gov.br.
Belo Horizonte, 24 de julho de 2020
Bruno Ramos Stancioli
Gerente de Compras e Gestão de Contratos do IPSEMG.
4 cm -24 1379430 - 1

Minas Gerais Administração
e Serviços S.A - MGS
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGADO
Pregão Eletrônico nº: 010/2020 - Locação de veículos. Empresa Adjudicatária: CS Brasil Frotas Ltda (CNPJ/MF: 27.595.780/0001-16), Lote
único, Valor: R$ 975.199,92.
1 cm -24 1379220 - 1

Secretaria de Estado de Saúde
CONSOLIDADO DE PACTUAÇÕES DAS COMISSÕES INTERGESTORES BIPARTITE MACRORREGIONAIS E MICRORREGIONAIS – CIB MACRO/CIB MICRO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS HOMOLOGADAS NA 265ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-SUS/MG EM 22 DE JULHO DE 2020
A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais - CIB-SUS/MG, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 48 do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.030, de 13 de novembro de 2019, divulga as pactuações das Comissões
Intergestores Macrorregionais e Microrregionais do Estado de Minas Gerais homologadas na 265ª Reunião Ordinária da CIB-SUS/MG, ocorrida aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, conforme Anexo Único deste ato.
Belo Horizonte, 22 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO AMARAL PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE ECOORDENADOR DA CIB-SUS/MG
ANEXO ÚNICO DO CONSOLIDADO DE PACTUAÇÕES DA CIB MACRO E CIB MICRO HOMOLOGADAS NA 265ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-SUS/MG EM 22 DE JULHO DE 2020.
Nº

CIB MACRO E CIB MICRO

Nº DA
PACTUAÇÃO

DATA DA
PACTUAÇÃO

1

CIB Macro Centro

479

09/06/2020

2

CIB Macro Centro Sul

273 A

03/06/2020

3

CIB Macro Centro Sul

274

03/06/2020

4

CIB Macro Jequitinhonha

227

04/06/2020

5

CIB Macro Jequitinhonha

228

04/06/2020

6

CIB Macro Leste

275

10/06/2020

7

CIB Macro Leste do Sul

280

29/06/2020

8

CIB Macro Nordeste

168

17/06/2020

9

CIB Macro Nordeste

10 CIB Macro Norte

169

17/06/2020

418 A

05/06/2020

11 CIB Macro Norte

419

05/06/2020

12 CIB Macro Norte

421

24/06/2020

13 CIB Macro Oeste

192

14/07/2020

14 CIB Macro Oeste

195

17/07/2020

15 CIB Macro Sudeste

505

10/06/2020

16 CIB Macro Sudeste

510

13/07/2020

17 CIB Macro Sudeste

511

13/07/2020

18 CIB Macro Sudeste

512

15/07/2020

19 CIB Macro Sul

97

04/06/2020

20 CIB Macro Sul

99

04/06/2020

21 CIB Macro Sul

100

04/06/2020

22 CIB Macro Sul

101

04/06/2020

23 CIB Macro Triângulo do Norte

271

04/06/2020

24 CIB Macro Triângulo do Norte

272

08/06/2020

25 CIB Macro Triângulo do Norte

273

08/06/2020

26 CIB Macro Triângulo do Sul

243

10/06/2020

27 CIB Macro Vale do Aço

02 A

01/07/2020

28 CIB Micro Águas Formosas

229

17/06/2020

29 CIB Micro Além Paraíba

245

04/03/2020

30 CIB Micro Além Paraíba

247

03/06/2020

31 CIB Micro Além Paraíba

249

03/06/2020

32 CIB Micro Alfenas/Machado

281

05/06/2020

33 CIB Micro Alfenas/Machado

282

05/06/2020

34 CIB Micro Almenara/ Jacinto

53

04/06/2020

CONSOLIDADO DE PACTUAÇÕES DE CIB MACRO E CIB MICRO JULHO DE 2020
ASSUNTO

PARECER FAVORÁVEL DA ÁREA TÉCNICA DA SES/MG

Pactuação do fluxo de encaminhamento do Serviço de Assistência Odontológica Hospitalar de Média Complexidade do
município de Belo Horizonte para o atendimento às Regiões de Saúde de Guanhães, Itabira e João Monlevade.
Pactuação da Planilha de Detalhamento Físico Financeira do 2º e 3º quadrimestre de 2020 e 1º e 2º quadrimestre de
2021 - Hospital Ibiapaba Cebams -CNES:2098938.Resolução SES/MG nº 7.087.
Pactuação da Planilha de Detalhamento Físico Financeira do 2º e 3º quadrimestre de 2020 e 1º e 2º quadrimestre de
2021. Santa Casa de Misericórdia de Barbacena - CNES:2138875. Resolução SES/MG nº 7.087.
Pactuação da Planilha de Detalhamento Físico Financeira do PROHOSP Incentivo referente ao 2º e 3º quadrimestres
de 2020 e ao 1º e 2º quadrimestres de 2021, do Hospital Nossa Senhora da Saúde município de Diamantina, de acordo
com a Resolução SES/MG nº 7.087, de 27 de abril de 2020.
Pactuação da Planilha de Detalhamento Físico Financeira do PROHOSP Incentivo referente ao 2º e 3º quadrimestres
de 2020 e ao 1º e 2º quadrimestres de 2021, da Santa Casa de Caridade, município de Diamantina, de acordo com a
Resolução SES/MG nº 7.087, de 27 de abril de 2020.
Planilha de Detalhamento Físico Financeira - PROHOSP Gestão Compartilhada -competência 2020- referente ao Hospital Municipal de Governador Valadares, no valor total de R$ 15.067.969,64 - ResoluçãoSES/MG n°7.026, de13 de
fevereiro de 2020.
Pactuar Ad Referendum a Planilha de Detalhamento Físico Financeiro, PROHOPS, referente à Resolução nº 7.087/2020,
do Hospital Arnaldo Gavazza Filho, município de Ponte Nova, macrorregião Leste do Sul.
Planilha de Detalhamento Físico Financeira referente à Resolução SES/MG nº 7.087, de 27 de abrilde 2020, para o
Hospital Santa Rosália, do município de Teófilo Otoni.
Planilha de Detalhamento Físico Financeira referente à Resolução SES/MG nº 7.087, de 27 de abril de 2020, para o
Hospital Municipal Raimundo Gobira, do município de Teófilo Otoni.
Pactuação da Planilha de Detalhamento Físico Financeiro (Programa PROHOSP Incentivo) doHospital Aroldo Tourinho - Fundação Hospitalar de Montes Claros, nos termos da Resolução nº 7.087 de27 de abril de 2020.
Pactuação da Planilha de Detalhamento Físico Financeiro (Programa PROHOSP Incentivo) doHospital Dílson de Quadros Godinho, nos termos da Resolução nº 7.087 de27 de abril de 2020.
PactuaçãoAd Referendum deRemanejamentodos itens a serem adquiridos peloHospital Aroldo Tourinho, com os recursos financeiros da Resolução nº 6.792, de 01 de agosto de 2019 (Planilha de Detalhamento Físico Financeiro - Programa
PROHOSP Incentivo).
PactuaraPlanilha de Detalhamento Físico Financeiro do PROHOSP Incentivoda Macrorregião Oestepara o Complexo
de Saúde São João de Deus do município de Divinópolis, conforme Resolução SES-MG nº 7.087 de 27/04/2020.
Pactuar oRemanejamento da PPI de Saúde Mental na macrorregião oesteconforme publicação da Portaria nº396, de 29
de abril de 2020 deacordo com as formas de organização de PPI, sendo 901169 -Psiquiatria Crônica e 30317 - Tratamento detranstornos mentais e comportamentais parautilização em dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial.
PactuarPlanilha Detalhamento Físico Financeira 2ºe 3º quadrimestre de 2020 e 1º e 2º quadrimestre 2021-Objeto naRubrica Custeio -PROHOSP 2019 - Hospital Maternidade Therezinha de Jesus- CNES2153084.
Pactuação doRemanejamento de Urgência solicitado pela Microrregião Leopoldina/ Cataguases dos procedimentos de
Alta Complexidade de Litotripsia (FOG 030903) atualmente alocados em Juiz de Fora para o pacto proposto Viçosa.
Remanejamento de Urgência solicitado pela Microrregião Além Paraíba dos procedimentos de Alta Complexidade de
Litotripsia (FOG 030903) atualmente alocados em Juiz de Fora para o pacto proposto Viçosa.
Pactuar Planilha Detalhamento Físico Financeira 2º e 3º quadrimestre de 2020 e 1º e 2º quadrimestre 2021- Objeto na
Rubrica Custeio - PROHOSP 2019 - Hospital Associação de Caridade de São João Nepomuceno - Hospital São João
- CNES: 2796619.
Pactuação Planilha deDetalhamento Físico Financeira da Resolução nº 7.087 do Hospital Santa Casa de Alfenas,com
valor total de 1.354,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil reais), que serão aplicados a aquisição de material de consumo.
Pactuação da Planilha de Detalhamento Físico Financeira do Programa PROHOSP para aFundação Hospitalar do
Município de Varginha - FHOMUV, localizadano município de Varginha, referente ao 2° e 3° quadrimestres de 2020,
e1° e 2° quadrimestres de 2021,com valor total de 1.420.204,36 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, duzentos e
quatro reais e trinta e seis centavos), que serão aplicados à aquisição de material de consumo.(Resolução SES/MG nº
7.087, de 27/04/2020).
Pactuação da Planilha de Detalhamento Físico Financeira do Programa PROHOSP do Hospital Regional do Sul de
Minas, localizado no município de Varginha, referente ao 2° e 3° quadrimestres de 2020, e 1° e 2° quadrimestres de
2021,com valor total de 1.562.210,47 (um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e dez reais, quarenta e sete
centavos) que serão aplicados a materiais de consumo - (Resolução SES/MG nº 7.087, de 27/04/2020).
Pactuação da Planilha de Detalhamento Físico Financeira da Santa Casa de Misericórdia de Passos referente à Resolução SES/MG nº 7.087, de 27 de abril de 2020.
Estratégia de Cirurgia de Eletivas: pactuação dos procedimentos de média e alta complexidade dos municípios das
microrregiões de Patrocínio/Monte Carmelo e Uberlândia/Araguari.
Pactuação da Planilha de Detalhamento Financeiro referente ao 2º e 3º quadrimestre de 2020e 1º e 2º quadrimestre de
2021,Resolução SES/MG nº 7.087 de 27 de abril de 2020, do Hospital de Clínicas de Uberlândia.
Pactuação da Planilha de Detalhamento Financeiro do Programa PROHOSP Incentivoreferente à Resolução SES/MG
nº 7.087 de 27 de abril de 2020, da Santa Casa de Araguari relativoao 2º e 3º quadrimestre de 2020 e 1º e 2º quadrimestre de 2021.
Planilha de Detalhamento Físico Financeiro - PROHOSP, referente à Resolução SES/MG nº 6.792, de 01/08/2019,da
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central - Hospital Dr. Hélio Angotti, município de Uberaba, macrorregião
Triângulo do Sul.
Pactuação de remanejamento de urgência dos procedimentos de Alta Complexidade da Microrregião de Saúde de Caratinga para o município de Belo Horizonte.
Planilha de Detalhamento Físico Financeira referente à Resolução SES/MG nº 7.087, de 27 de abril de 2020, do Hospital São Vicente de Paulo do município de Águas Formosas.

SUBPAS/SRAS/DATE/Coordenação de Saúde Bucal. Parecer Técnico nº 02/2020, datado de
21 de junho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 286/2020, datado
de 18 de junho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 344/2020, datado
de 02 de julho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 301/2020, datado
de 19 de junho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 304/2020, datado
de 19 de junho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 290/2020, datado
de 18 de junho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação
de 30 de junho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação
de 18 de junho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação
de 18 de junho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação
de 19 de junho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação
de 19 de junho de 2020.

Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 342/2020, datado
Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 298/2020, datado
Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 294/2020, datado
Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 299/2020, datado
Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 307/2020, datado

SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 344/2020, datado
de 02 de julho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 375/2020, datado
de 17 de julho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DSMAD. Pareceres Técnicos nº 26/2020, datado de 20 de julho de 2020 e
SUBREG/SCP/DPPI nº 148/2020, datado de 21 de julho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 297/2020, datado
de 18 de junho de 2020.
SUBREG/SCP/DPPI-ROU. Parecer Técnico nº 150/2020, datado de 14 de julho de 2020.
SUBREG/SCP/DPPI-ROU. Parecer Técnico nº 151/2020, datado de 14 de julho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 376/2020, datado
de 17 de julho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 283/2020, datado
de 18 de junho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 285/2020, datado
de 18 de junho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 346/2020, datado
de 02 de julho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 287/2020, datado
de 18 de junho de 2020.
SUBREG/SCP/DPPI. Parecer Técnico nº 143/2020, datado de 03 de julho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 276/2020, datado
de 15 de junho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 314/2020, datado
de 22 de junho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 310/2020, datado
de 22 de junho de 2020.
SUBREG/SCP/DPPI-ROU. Parecer Técnico nº 146/2020, datado de 07 de julho de 2020.

SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 372/2020, datado
de 13 de julho de 2020.
SUBPAS/SRAS/DAE/Coordenação de Atenção Especializada Ambulatorial. Parecer Técnico nº
Percentual do recurso global do CEAE para investimento.
83/2020, datado de 14 de julho de 2020.
PDVISAsde 04municípios da Região de Saúde de Além Paraíba. Sekam, Estrela Dalva, Pirapetinga, Santo Antônio do Superintendência de Vigilância Sanitária. Parecer Técnico nº 01/2020, datado de 09 de junho
Aventureiro e Volta Grande.
de 2020.
Estratégia das Eletivas (Portaria MS/GM nº 3.932/2019; Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.115/2020) do município de SUBREG/SCP/DPPI. Parecer Técnico nº 91/2020, datado de 23 de junho de 2020.
Pirapetinga da Microrregião de Saúde Além Paraíba.
Pactuação dasCirurgias Eletivas (Portaria nº 3.932/2019 e Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.115/2020) - Micro Alfenas/
Machado (municípios Carvalhópolis, Conceição da Aparecida, Alterosa, Botelhos, Campestre e Campo do Meio, sendo SUBREG/SCP/DPPI. Parecer Técnico nº 122/2020, datado de 26 de junho de 2020.
que Carvalhópolis e Conceição da Aparecida terão suas Pactuações realizadas manualmente, aplicando as regras da
Nota Técnica 01/2020) -Região de Saúde Alfenas/Machado.
Pactuação Planilha Detalhamento Físico Financeira do Programa PROHOSP da Santa Casa de Machado - Região de SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 289/2020, datado
Saúde Alfenas/Machado.
de 18 de junho de 2020.
Pactuação da Planilha de Detalhamento Físico Financeira PROHOSP Incentivo- 2º e 3º quadrimestre de 2020 e 1º e 2º SUBPAS/SRAS/DPGH/Coordenação Gestão Hospitalar. Parecer Técnico nº 278/2020, datado
quadrimestre de 2021, do Hospital Deraldo Guimarães de Almenara.
de 15 de junho de 2020.

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 3202007242307020125.
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901
Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020 - I

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ÓRGÃO GERENCIADOR deste
Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações
contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07
de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994,
de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos
Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311,
de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho
de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; nº 47.727,
de 02 de outubro de 2019; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6
de julho de 2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 4.670, de 5 de junho de 2014;
pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações
posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG nº 93,
de 28 novembro de 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições estabelecidas
pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO
N.º 117/2020, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições
a seguir estabelecidas:
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC
ENDEREÇO: CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES – RODOVIA
PAPA JOÃO PAULO II, 4001 - EDIFÍCIO GERAIS - 2º ANDAR, BAIRRO SERRA VERDE BELO HORIZONTE/MG – CEP: 31.630.901
CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA MATIAS, PORTADOR DO CPF Nº
927.943.356-34
BENEFICIÁRIO DO LOTE 3: Fresenius Kabi Brasil Ltda
ENDEREÇO: Rod Coronel Policia Militar Nelson Tranchesi, 740 - Itaqui - Itapevi/SP - CEP:
06.696-110
CNPJ/MF: 49.324.221/0016-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373.205.227.117
REPRESENTANTE LEGAL: Maria Aparecida Gomes
CI (RG): 22.250.846-2 - SSP/SP
CPF/MF: 134.596.108-16
TELEFONE: (11) 2504-1655 / (11) 2504-1616
E-MAIL: cida.gomes@fresenius-kabi.com
licitacao.br@fresenius-kabi.com
1.

/

camila.l.silva@fresenius-kabi.com

/

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
PADRÃO - Ata de
Registro
RP dede
Bem
Preços
SEPLAG/CECOMP
(18928985)
17384027
SEI 2370.01.0004803/2020-95
SEI 1320.01.0035297/2020-07
/ pg. 127
/ pg. 2

1.1.
A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para aquisição Estadual de Insumos de Saúde, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e
eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1.
Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com
os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

LOTE DESCRIÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO

COD.
SIAD

MARCA /
MODELO

QUANT.

UN
FORN.

PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL

DILUENTE SOLUÇÃO
IDENTIFICAÇÃO:
INJETÁVEL, LÍMPIDA
ÁGUA
FRESENIUS /
E HIPOTÔNICA,
3 BIDESTILADA;
1697307 KABIPAC RMS: 508.506 FRASCO
ESTÉRIL E
1,80
TIPO: ESTÉRIL;
1004101000136
APIROGÊNICA.
APRESENTAÇÃO:
SISTEMA FECHADO.
FRASCO 100 ML;

915.310,80

2.1.1.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
2.1.2.
Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA PARTICIPANTES

DOS

ÓRGÃOS

PARTICIPANTES

E

NÃO

3.1.
O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão], através da Central de Contratos.
3.2.

São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:
3.2.1.

1080 Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);

3.2.2.

1010 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG);

3.2.3.

1400 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.4.

2300 Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER);

3.2.5.

1540 Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESPMG);

3.2.6.
2320 Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas
Gerais (HEMOMINAS);
3.2.7.

2160 Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM);

3.2.8.

2260 Fundação Ezequiel Dias (FUNED);

3.2.9.

2270 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);

3.2.10.

2210 Fundação TV Minas Cultural e Educativa (REDE MINAS);

3.2.11.

2330 Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (IPEM);

3.2.12.
2010 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG);
3.2.13.
2120 Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais (IPSM);
3.2.14.

2100 Instituto Estadual de Florestas (IEF);

3.2.15.

2370 Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA);

3.2.16.

2240 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);

3.2.17.

2250 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG);

3.2.18.

1510 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);

3.2.19.

1250 Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG);
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3.2.20.

1270 Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);

3.2.21.

1480 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE);

3.2.22.

1260 Secretaria de Estado de Educação (SEE);

3.2.23.

1190 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF);

3.2.24.

1300 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA);

3.2.25.

1450 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP);

3.2.26.
1370 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD);
3.2.27.

1500 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

3.2.28.

1320 Secretaria de Estado de Saúde (SES);

3.2.29.

1630 Secretaria Geral (SEGOV);

3.2.30.

2350 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);

3.2.31.

2310 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

3.3.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.4.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.5.1.
As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/entidades
não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
4.2.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, desde que sejam observados os valores mínimos de emissão de
pedido de compras, informados nos subitens 6.1.14.1, 6.1.14.2 e 6.1.14.3 do Anexo I –
Termo de Referência.

5.
PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

5.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.3.1.
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
5.3.2.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;
5.3.3.

Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
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na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.
5.4.
A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
5.5.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista
nesta Ata.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
5.7.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1.
O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, quando:
6.2.

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3.
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.4.
O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.5.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.
6.6.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.6.1.

Por razões de interesse público;

6.6.2.

A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.7.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
7.

CLÁUSULA SETIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1.
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação
que deu origem à presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de contrato; (b)
emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme
disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
7.2.
O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
7.3.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
7.4.
Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
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8.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.
A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
8.1.1.

advertência por escrito;

8.1.2.

multa de até:
8.1.2.1.
0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
8.1.2.2.
20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;
8.1.2.3.
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais
ou norma da legislação pertinente.

8.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
8.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
8.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
8.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.
8.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
8.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
8.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
8.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
8.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
8.7.
As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
8.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
8.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

8.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;
8.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
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8.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
9.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e o edital de licitação.
9.2.
Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47.727, de 02 de outubro de 2019.

10.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em meio
eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
Representante do Órgão/Entidade
Representante da Empresa
Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA GOMES, Representante
Legal, em 23/07/2020, às 14:24, 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 Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 24/07/2020, às 15:52, 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
17384027 e o código CRC 91837A96.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07

SEI nº 17384027
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901
Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020 - II

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ÓRGÃO GERENCIADOR deste
Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações
contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07
de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994,
de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos
Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311,
de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho
de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; nº 47.727,
de 02 de outubro de 2019; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6
de julho de 2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 4.670, de 5 de junho de 2014;
pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações
posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG nº 93,
de 28 novembro de 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições estabelecidas
pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO
N.º 117/2020, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições
a seguir estabelecidas:
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC
ENDEREÇO: CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES – RODOVIA
PAPA JOÃO PAULO II, 4001 - EDIFÍCIO GERAIS - 2º ANDAR, BAIRRO SERRA VERDE BELO HORIZONTE/MG – CEP: 31.630.901
CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA MATIAS, PORTADOR DO CPF Nº
927.943.356-34
BENEFICIÁRIO DOS LOTES 4 e 16: Multifarma Comércio e Representações Ltda
ENDEREÇO: Rua Três, 283 - Parque Norte - Vespasiano/MG - CEP: 33200-000
CNPJ/MF: 21.681.325/0001-57
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.485918.0029
REPRESENTANTE LEGAL: Erika Penha Gaigher Viana
CI (RG): MG-11.274.727
CPF/MF: 043.067.556-90
TELEFONE: (31) 2522-8170
E-MAIL: licitacao4@multifarma.com.br / licitacao2@multifarma.com.br

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.
A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para aquisição Estadual de Insumos de Saúde, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e
eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1.
Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com
os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

LOTE DESCRIÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO

DILUENTE IDENTIFICAÇÃO:
ÁGUA
BIDESTILADA;
4
TIPO: ESTÉRIL;
APRESENTAÇÃO:
BOLSA OU
FRASCO 500 ML

COD.
SIAD

MARCA / MODELO QUANT.

SANOBIOL/AGUA
PARA INJEÇÃO /
1511998 CX C/20 FRASCOS
X 500ML
RMS:101390016012

UN FORN.

606.988 BOLSA/FRASCO

PREÇO PREÇO
UNIT. S/ TOTAL S/
ICMS
ICMS

PREÇO PREÇO
UNIT. C/ TOTAL C/
ICMS
ICMS

2,0199 1.226.055,06 2,4633 1.495.193,54
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SERINGA COM
CORPO E EMBOLO
SERINGA PARA
EM POLÍMERO
INSULINA PLASTICO, AGULHA
MATÉRIA-PRIMA:
EM METAL.
CORPO EMBOLOSR/SERINGA
SILICONIZADO.
POLÍMERO
INSULINA 50UI
EMBALAGEM
PLASTICO,
CORPO ÚNICO / C/
16
ESTÉRIL COM
1496298
34.129.231 UNIDADE
AGULHA 6X0,
AGULHA 6X0,25MM
DADOS DE
25MM;
C/100 UND
IDENTIFICAÇÃO,
CAPACIDADE: 50
80026180048
DATA DA
UNIDADES, COM
FABRICAÇÃO E DE
ESCALA DE 1 EM
VALIDADE, NUMERO
1 UNIDADE
DO LOTE E
REGISTRO ANVISA

0,1979 6.754.174,81 0,2413 8.235.383,44

2.1.1.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
2.1.2.
Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA PARTICIPANTES

DOS

ÓRGÃOS

PARTICIPANTES

E

NÃO

3.1.
O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão], através da Central de Contratos.
3.2.

São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:
3.2.1.

1080 Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);

3.2.2.

1010 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG);

3.2.3.

1400 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.4.

2300 Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER);

3.2.5.

1540 Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESPMG);

3.2.6.
2320 Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas
Gerais (HEMOMINAS);
3.2.7.

2160 Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM);

3.2.8.

2260 Fundação Ezequiel Dias (FUNED);

3.2.9.

2270 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);

3.2.10.

2210 Fundação TV Minas Cultural e Educativa (REDE MINAS);

3.2.11.

2330 Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (IPEM);

3.2.12.
2010 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG);
3.2.13.
2120 Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais (IPSM);
3.2.14.

2100 Instituto Estadual de Florestas (IEF);

3.2.15.

2370 Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA);

3.2.16.

2240 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);

3.2.17.

2250 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG);

3.2.18.

1510 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);

3.2.19.

1250 Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG);

3.2.20.

1270 Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);

3.2.21.

1480 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE);

3.2.22.

1260 Secretaria de Estado de Educação (SEE);

3.2.23.

1190 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF);

3.2.24.

1300 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA);

3.2.25.

1450 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP);

3.2.26.
1370 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD);
3.2.27.

1500 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

3.2.28.

1320 Secretaria de Estado de Saúde (SES);

3.2.29.

1630 Secretaria Geral (SEGOV);

3.2.30.

2350 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);

3.2.31.

2310 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

3.3.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.4.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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3.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.5.1.
As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/entidades
não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
4.2.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, desde que sejam observados os valores mínimos de emissão de
pedido de compras, informados nos subitens 6.1.14.1, 6.1.14.2 e 6.1.14.3 do Anexo I –
Termo de Referência.

5.
PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

5.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.3.1.
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
5.3.2.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;
5.3.3.
Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.
5.4.
A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
5.5.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista
nesta Ata.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
5.7.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1.
O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, quando:
6.2.

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3.
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.4.
O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.5.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.
6.6.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.6.1.

Por razões de interesse público;

6.6.2.

A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.7.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
7.

CLÁUSULA SETIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1.
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação
que deu origem à presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de contrato; (b)
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emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme
disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
7.2.
O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
7.3.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
7.4.
Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
8.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.
A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
8.1.1.

advertência por escrito;

8.1.2.

multa de até:
8.1.2.1.
0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
8.1.2.2.
20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;
8.1.2.3.
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais
ou norma da legislação pertinente.

8.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
8.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
8.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
8.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.
8.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
8.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
8.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
8.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
8.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
8.7.
As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
8.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
8.8.1.
8.8.2.

Retardarem a execução do objeto;
Comportar-se de modo inidôneo;
8.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
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9.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e o edital de licitação.
9.2.
Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47.727, de 02 de outubro de 2019.

10.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em meio
eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
Representante do Órgão/Entidade
Representante da Empresa
Documento assinado eletronicamente por Erika Penha Gaigher Viana, Representante
Legal, em 24/07/2020, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 24/07/2020, às 15:52, 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
17384878 e o código CRC 10734505.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07

SEI nº 17384878
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901
Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020 - III

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ÓRGÃO GERENCIADOR deste
Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações
contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07
de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994,
de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos
Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311,
de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho
de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; nº 47.727,
de 02 de outubro de 2019; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6
de julho de 2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 4.670, de 5 de junho de 2014;
pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações
posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG nº 93,
de 28 novembro de 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições estabelecidas
pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO
N.º 117/2020, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições
a seguir estabelecidas:
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC
ENDEREÇO: CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES – RODOVIA
PAPA JOÃO PAULO II, 4001 - EDIFÍCIO GERAIS - 2º ANDAR, BAIRRO SERRA VERDE BELO HORIZONTE/MG – CEP: 31.630.901
CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA MATIAS, PORTADOR DO CPF Nº
927.943.356-34
BENEFICIÁRIO DOS LOTES 5, 6, 9, 13 e 18: Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda
ENDEREÇO: Av. da Saudade, 434 - Centro - Dores do Indaiá/MG - CEP: 35.610-000
CNPJ/MF: 04.654.861/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 232.142539.00-63
REPRESENTANTE LEGAL: Marta Otoni Lara
CI (RG): M-4.168.271 - SSP/MG
CPF/MF: 708.847.816-15
TELEFONE: (31) 3377-8333
E-MAIL: licitacao@indalabor.com.br
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para aquisição Estadual de Insumos de Saúde, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e
eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1.
Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com
os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

LOTE DESCRIÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO

COD.
SIAD

MARCA / MODELO

QUANT.UN FORN.

PRODUTO DE FÁCIL
ESPALHABILIDADE,
SEM RESÍDUOS,
SEM ENXAGUE, SEM
FRAGRÂNCIA, SEM
CORANTE E
HIPOALERGÊNICO.
PH: ENTRE 6,5 A 7,5.
DENSIDADE: DE
HIGIENIZADOR
0,850 A 0,900 G/CM3.
ANTISSÉPTICO DE MÃOS
VISCOSIDADE: DE
ASPECTO FÍSICO: GEL;
8.000 A 10.000 CPS,
COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL
MEDIDA A
ETÍLICO HIDRATADO +
TEMPERATURA DE
INDALABOR / INDAGEL
5 AGENTE HIDRATANTE; GRAU
1669370
889.065 FRASCO
20 A 25 GRAUS
RM25351466777.2015.85
INPM: ENTRE 62 E 74 GRAUS;
CELSIUS.
GRAU GL: ENTRE 70 E 84
APRESENTAR
GRAUS; APRESENTAÇÃO:
LAUDO DE
FRASCO COM VÁLVULA TIPO
ATIVIDADE
PUMP 500 ML
ANTIMICROBIANA:

PREÇO PREÇO
UNIT. S/ TOTAL S/
ICMS
ICMS

5,42

PREÇO PREÇO
UNIT. C/ TOTAL C/
ICMS
ICMS

4.818.732,30 6,6098 5.876.541,84
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BACTERICIDA
CONTRA
STAPHYLOCOCUS
AUREUS,
SALMONELLA
CHOLERAESUIS E
PSEUDOMONAS
AERUGINOSA.
PRODUTO DE FÁCIL
ESPALHABILIDADE,
SEM RESÍDUOS,
SEM ENXAGUE, SEM
FRAGRÂNCIA, SEM
CORANTE E
HIPOALERGÊNICO.
PH: ENTRE 6,5 A 7,5.
DENSIDADE: DE
HIGIENIZADOR
0,850 A 0,900 G/CM3.
ANTISSÉPTICO DE MÃOS
VISCOSIDADE: DE
ASPECTO FÍSICO: GEL;
8.000 A 10.000 CPS,
COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL
MEDIDA A
ETÍLICO HIDRATADO +
TEMPERATURA DE
INDALABOR / INDAGEL
6
1669389
AGENTE HIDRATANTE; GRAU 20 A 25 GRAUS
RM25351853989.2018.35
INPM: DE 62 A 74 GRAUS;
CELSIUS.
GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTAR
APRESENTAÇÃO: FRASCO LAUDO DE
DE BOLSA ENTRE 50 A 70 ML ATIVIDADE
ANTIMICROBIANA:
BACTERICIDA
CONTRA
STAPHYLOCOCUS
AUREUS,
SALMONELLA
CHOLERAESUIS E
PSEUDOMONAS
AERUGINOSA.
CLOREXIDINA - PRINCIPIO
ATIVO: CLOREXIDINA,
DIGLUCONATO;
CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:
INDALABOR / INDAHEX
9
1489500
0,12%; FORMA
0,12%
FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO
BUCAL; APRESENTAÇÃO:
FRASCO 250 ML
HIPOCLORITO DE SÓDIO PRINCIPIO ATIVO:
HIPOCLORITO DE SÓDIO;
INDALABOR /
13 CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 1487825 3263700160024
1%; FORMA FARMACÊUTICA:
INDACLOR 1%
SOLUÇÃO; APRESENTAÇÃO:
FRASCO DE 5 LITROS
PRODUTO DE FÁCIL
ESPALHABILIDADE,
SEM RESÍDUOS,
SEM ENXAGUE, SEM
FRAGRÂNCIA, SEM
CORANTE E
HIPOALERGÊNICO.
PH: ENTRE 6,5 A 7,5.
DENSIDADE: DE
HIGIENIZADOR
0,850 A 0,900 G/CM3.
ANTISSÉPTICO DE MÃOS
VISCOSIDADE: DE
ASPECTO FÍSICO: GEL;
8.000 A 10.000 CPS,
COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL
MEDIDA A
ETÍLICO HIDRATADO +
INDALABOR /
TEMPERATURA DE
18 AGENTE HIDRATANTE; GRAU
1669397 233870025.001-5
20 A 25 GRAUS
INPM: DE 62 A 74 GRAUS;
INDAGEL
CELSIUS.
GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS;
APRESENTAR
APRESENTAÇÃO: REFIL
LAUDO DE
PARA DISPENSER 800 ML
ATIVIDADE
COM BICO DOSADOR
ANTIMICROBIANA:
BACTERICIDA
CONTRA
STAPHYLOCOCUS
AUREUS,
SALMONELLA
CHOLERAESUIS E
PSEUDOMONAS
AERUGINOSA

606.914 FRASCO/BOLSA

276.184 FRASCO

669.435 FRASCO

89.590 REFIL

1,28

776.849,92 1,5610 947.392,75

4,90

1.353.301,60 5,9756 1.650.365,11

7,80

5.221.593,00 9,5122 6.367.799,61

8,20

734.638,00 10,0000 895.900,00

2.1.1.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
2.1.2.
Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA PARTICIPANTES

DOS

ÓRGÃOS

PARTICIPANTES

E

NÃO

3.1.
O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão], através da Central de Contratos.
3.2.

São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:
3.2.1.

1080 Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);

3.2.2.

1010 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG);
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3.2.3.

1400 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.4.

2300 Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER);

3.2.5.

1540 Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESPMG);

3.2.6.
2320 Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas
Gerais (HEMOMINAS);
3.2.7.

2160 Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM);

3.2.8.

2260 Fundação Ezequiel Dias (FUNED);

3.2.9.

2270 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);

3.2.10.

2210 Fundação TV Minas Cultural e Educativa (REDE MINAS);

3.2.11.

2330 Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (IPEM);

3.2.12.
2010 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG);
3.2.13.
2120 Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais (IPSM);
3.2.14.

2100 Instituto Estadual de Florestas (IEF);

3.2.15.

2370 Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA);

3.2.16.

2240 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);

3.2.17.

2250 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG);

3.2.18.

1510 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);

3.2.19.

1250 Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG);

3.2.20.

1270 Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);

3.2.21.

1480 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE);

3.2.22.

1260 Secretaria de Estado de Educação (SEE);

3.2.23.

1190 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF);

3.2.24.

1300 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA);

3.2.25.

1450 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP);

3.2.26.
1370 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD);
3.2.27.

1500 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

3.2.28.

1320 Secretaria de Estado de Saúde (SES);

3.2.29.

1630 Secretaria Geral (SEGOV);

3.2.30.

2350 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);

3.2.31.

2310 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

3.3.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.4.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.5.1.
As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/entidades
não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
4.2.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, desde que sejam observados os valores mínimos de emissão de
pedido de compras, informados nos subitens 6.1.14.1, 6.1.14.2 e 6.1.14.3 do Anexo I –
Termo de Referência.

5.
PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

5.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.3.1.
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
5.3.2.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;
5.3.3.
Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.
5.4.

A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
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A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
5.5.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista
nesta Ata.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
5.7.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1.
O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, quando:
6.2.

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3.
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.4.
O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.5.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.
6.6.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.6.1.

Por razões de interesse público;

6.6.2.

A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.7.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
7.

CLÁUSULA SETIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1.
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação
que deu origem à presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de contrato; (b)
emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme
disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
7.2.
O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
7.3.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
7.4.
Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

8.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.
A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
8.1.1.
8.1.2.

advertência por escrito;
multa de até:
8.1.2.1.
0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
8.1.2.2.
20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;
8.1.2.3.
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais
ou norma da legislação pertinente.

8.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
8.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
8.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
8.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.
8.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
8.4.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
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administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
8.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
8.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
8.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
8.7.
As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
8.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
8.8.1.
8.8.2.

Retardarem a execução do objeto;
Comportar-se de modo inidôneo;
8.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
9.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e o edital de licitação.
9.2.
Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47.727, de 02 de outubro de 2019.

10.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em meio
eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
Representante do Órgão/Entidade
Representante da Empresa
Documento assinado eletronicamente por Marta Otoni Lara, Representante Legal, em
23/07/2020, às 15:03, 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 Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 24/07/2020, às 15:52, 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
17385238 e o código CRC 76F8477A.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07

SEI nº 17385238
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901
Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020 - IV

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ÓRGÃO GERENCIADOR deste
Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações
contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07
de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994,
de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos
Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311,
de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho
de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; nº 47.727,
de 02 de outubro de 2019; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6
de julho de 2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 4.670, de 5 de junho de 2014;
pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações
posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG nº 93,
de 28 novembro de 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições estabelecidas
pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO
N.º 117/2020, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições
a seguir estabelecidas:
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC
ENDEREÇO: CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES – RODOVIA
PAPA JOÃO PAULO II, 4001 - EDIFÍCIO GERAIS - 2º ANDAR, BAIRRO SERRA VERDE BELO HORIZONTE/MG – CEP: 31.630.901
CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA MATIAS, PORTADOR DO CPF Nº
927.943.356-34
BENEFICIÁRIO DOS LOTES 7 e 10: Distrilaf Distribuidora de Medicamentos
ENDEREÇO: Rua Alzira Fernandes de Souza, 76 - Sion - Conselheiro Lafaiete/MG - CEP:
36.404-315
CNPJ/MF: 04.889.013/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1831623190072
REPRESENTANTE LEGAL: Aldo Carlos Henriques Baeta
CI (RG): M-9208004
CPF/MF: 028.879.236-09
TELEFONE: (31) 3764-5600
E-MAIL: licitacoes1@distrilaf.com.br / distrilaf@distrilaf.com.br

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.
A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para aquisição Estadual de Insumos de Saúde, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e
eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1.
Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com
os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

LOTE DESCRIÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO
ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO
AQUOSA; GRAU INPM: 70;
7
GRAU GL: 77;
APRESENTAÇÃO: FRASCO 1
L

COD.
SIAD

MARCA /
MODELO

QUANT.

UN
FORN.

PREÇO PREÇO
UNIT. S/ TOTAL S/
ICMS
ICMS

ITAJANACIONAL /
1669486 RMS:
1.009.356 FRASCO
3,75
3245500050014
CX C/ 12 UM

PREÇO PREÇO
UNIT. C/ TOTAL C/
ICMS
ICMS

3.785.085,00 4,57

4.612.756,92
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CLOREXIDINA - PRINCIPIO
ATIVO: CLOREXIDINA,
GLICONATO;
CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:
10
4%; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO DEGERMANTE;
APRESENTAÇÃO: FRASCO
ALMOTOLIA 100 ML

VICPHARMANAC / RMS:
1489518 RDC199/2006
ALMT 100ML
CX C/ 24 UM

199.508 FRASCO

2,25

448.893,00 2,74

546.651,92

2.1.1.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
2.1.2.
Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA PARTICIPANTES

DOS

ÓRGÃOS

PARTICIPANTES

E

NÃO

3.1.
O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão], através da Central de Contratos.
3.2.

São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:
3.2.1.

1080 Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);

3.2.2.

1010 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG);

3.2.3.

1400 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.4.

2300 Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER);

3.2.5.

1540 Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESPMG);

3.2.6.
2320 Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas
Gerais (HEMOMINAS);
3.2.7.

2160 Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM);

3.2.8.

2260 Fundação Ezequiel Dias (FUNED);

3.2.9.

2270 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);

3.2.10.

2210 Fundação TV Minas Cultural e Educativa (REDE MINAS);

3.2.11.

2330 Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (IPEM);

3.2.12.
2010 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG);
3.2.13.
2120 Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais (IPSM);
3.2.14.

2100 Instituto Estadual de Florestas (IEF);

3.2.15.

2370 Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA);

3.2.16.

2240 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);

3.2.17.

2250 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG);

3.2.18.

1510 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);

3.2.19.

1250 Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG);

3.2.20.

1270 Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);

3.2.21.

1480 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE);

3.2.22.

1260 Secretaria de Estado de Educação (SEE);

3.2.23.

1190 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF);

3.2.24.

1300 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA);

3.2.25.

1450 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP);

3.2.26.
1370 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD);
3.2.27.

1500 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

3.2.28.

1320 Secretaria de Estado de Saúde (SES);

3.2.29.

1630 Secretaria Geral (SEGOV);

3.2.30.

2350 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);

3.2.31.

2310 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

3.3.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.4.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.5.1.

As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/entidades
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não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
4.2.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, desde que sejam observados os valores mínimos de emissão de
pedido de compras, informados nos subitens 6.1.14.1, 6.1.14.2 e 6.1.14.3 do Anexo I –
Termo de Referência.

5.
PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

5.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.3.1.
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
5.3.2.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;
5.3.3.
Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.
5.4.
A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
5.5.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista
nesta Ata.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
5.7.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1.
O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, quando:
6.2.

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3.
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.4.
O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.5.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.
6.6.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.6.1.

Por razões de interesse público;

6.6.2.

A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.7.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
7.

CLÁUSULA SETIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1.
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação
que deu origem à presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de contrato; (b)
emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme
disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
7.2.
O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
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equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
7.3.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
7.4.
Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
8.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.
A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
8.1.1.
8.1.2.

advertência por escrito;
multa de até:
8.1.2.1.
0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
8.1.2.2.
20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;
8.1.2.3.
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais
ou norma da legislação pertinente.

8.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
8.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
8.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
8.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.
8.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
8.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
8.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
8.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
8.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
8.7.
As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
8.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
8.8.1.
8.8.2.

Retardarem a execução do objeto;
Comportar-se de modo inidôneo;
8.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
9.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e o edital de licitação.
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9.2.
Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47.727, de 02 de outubro de 2019.
10.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em meio
eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
Representante do Órgão/Entidade
Representante da Empresa
Documento assinado eletronicamente por ALDO CARLOS HENRIQUES BAETA,
Representante Legal, em 23/07/2020, às 15:44, 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 Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 24/07/2020, às 15:52, 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
17385597 e o código CRC F99544BA.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07

SEI nº 17385597
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901
Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020 - V

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ÓRGÃO GERENCIADOR deste
Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações
contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07
de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994,
de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos
Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311,
de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho
de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; nº 47.727,
de 02 de outubro de 2019; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6
de julho de 2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 4.670, de 5 de junho de 2014;
pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações
posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG nº 93,
de 28 novembro de 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições estabelecidas
pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO
N.º 117/2020, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições
a seguir estabelecidas:
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC
ENDEREÇO: CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES – RODOVIA
PAPA JOÃO PAULO II, 4001 - EDIFÍCIO GERAIS - 2º ANDAR, BAIRRO SERRA VERDE BELO HORIZONTE/MG – CEP: 31.630.901
CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA MATIAS, PORTADOR DO CPF Nº
927.943.356-34
BENEFICIÁRIO DO LOTE 8: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
ENDEREÇO: Est. Pedro Rosa da Silva, 515 - Residencial Park - Extrema/MG - CEP: 37.640000
CNPJ/MF: 12.927.876/0001-67
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.698.647.0045
REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Vieira Cassiano
CI (RG): 23.752.322-X - SSP/SP
CPF/MF: 178.397.978-06
TELEFONE: (35) 3435-7750 / (11) 4122-9800
E-MAIL: supervisor.sp@somahospitalar.com.br
licitacao4.sp@somahospitalar.com.br
1.

/

licitacao.sp@somahospitalar.com.br

/

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para aquisição Estadual de Insumos de Saúde, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e
eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1.
Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com
os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

LOTE DESCRIÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO

COD.
SIAD

MARCA /
MODELO

PREÇO PREÇO
QUANT. UN FORN. UNIT. S/ TOTAL S/
ICMS
ICMS

PREÇO PREÇO
UNIT. C/ TOTAL C/
ICMS
ICMS

ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO
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HIDRATADO
ASPECTO FÍSICO:
SOLUÇÃO
AQUOSA; GRAU
8
INPM: 70; GRAU
GL: 77;
APRESENTAÇÃO:
ALMOTOLIA 100
ML

SEPTMAX
(FARMAX) /
CX C/48 1669460
1.589.506 ALMOTOLIA
RMS:
0,9590 1.524.336,25 1,1695 1.858.927,27
NOTIFICADO
RDC 199/06

2.1.1.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
2.1.2.
Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA PARTICIPANTES

DOS

ÓRGÃOS

PARTICIPANTES

E

NÃO

3.1.
O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão], através da Central de Contratos.
3.2.

São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:
3.2.1.

1080 Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);

3.2.2.

1010 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG);

3.2.3.

1400 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.4.

2300 Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER);

3.2.5.

1540 Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESPMG);

3.2.6.
2320 Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas
Gerais (HEMOMINAS);
3.2.7.

2160 Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM);

3.2.8.

2260 Fundação Ezequiel Dias (FUNED);

3.2.9.

2270 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);

3.2.10.

2210 Fundação TV Minas Cultural e Educativa (REDE MINAS);

3.2.11.

2330 Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (IPEM);

3.2.12.
2010 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG);
3.2.13.
2120 Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais (IPSM);
3.2.14.

2100 Instituto Estadual de Florestas (IEF);

3.2.15.

2370 Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA);

3.2.16.

2240 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);

3.2.17.

2250 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG);

3.2.18.

1510 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);

3.2.19.

1250 Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG);

3.2.20.

1270 Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);

3.2.21.

1480 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE);

3.2.22.

1260 Secretaria de Estado de Educação (SEE);

3.2.23.

1190 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF);

3.2.24.

1300 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA);

3.2.25.

1450 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP);

3.2.26.
1370 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD);
3.2.27.

1500 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

3.2.28.

1320 Secretaria de Estado de Saúde (SES);

3.2.29.

1630 Secretaria Geral (SEGOV);

3.2.30.

2350 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);

3.2.31.

2310 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

3.3.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.4.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
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este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.5.1.
As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/entidades
não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
4.2.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, desde que sejam observados os valores mínimos de emissão de
pedido de compras, informados nos subitens 6.1.14.1, 6.1.14.2 e 6.1.14.3 do Anexo I –
Termo de Referência.

5.
PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

5.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.3.1.
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
5.3.2.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;
5.3.3.
Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.
5.4.
A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
5.5.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista
nesta Ata.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
5.7.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1.
O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, quando:
6.2.

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3.
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.4.
O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.5.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.
6.6.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.6.1.

Por razões de interesse público;

6.6.2.

A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.
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6.7.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
7.

CLÁUSULA SETIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1.
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação
que deu origem à presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de contrato; (b)
emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme
disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
7.2.
O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
7.3.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
7.4.
Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

8.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.
A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
8.1.1.
8.1.2.

advertência por escrito;
multa de até:
8.1.2.1.
0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
8.1.2.2.
20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;
8.1.2.3.
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais
ou norma da legislação pertinente.

8.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
8.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
8.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
8.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.
8.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
8.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
8.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
8.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
8.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
8.7.
As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
8.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
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8.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

8.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;
8.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
9.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e o edital de licitação.
9.2.
Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47.727, de 02 de outubro de 2019.

10.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em meio
eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
Representante do Órgão/Entidade
Representante da Empresa
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Vieira Cassiano, Usuário Externo,
em 24/07/2020, às 11:10, 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 Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 24/07/2020, às 15:52, 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
17385918 e o código CRC FDA04817.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07

SEI nº 17385918
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901
Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020 - VI

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ÓRGÃO GERENCIADOR deste
Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações
contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07
de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994,
de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos
Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311,
de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho
de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; nº 47.727,
de 02 de outubro de 2019; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6
de julho de 2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 4.670, de 5 de junho de 2014;
pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações
posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG nº 93,
de 28 novembro de 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições estabelecidas
pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO
N.º 117/2020, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições
a seguir estabelecidas:
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC
ENDEREÇO: CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES – RODOVIA
PAPA JOÃO PAULO II, 4001 - EDIFÍCIO GERAIS - 2º ANDAR, BAIRRO SERRA VERDE BELO HORIZONTE/MG – CEP: 31.630.901
CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA MATIAS, PORTADOR DO CPF Nº
927.943.356-34
BENEFICIÁRIO DO LOTE 11: Beaga Hospitalar Eireli
ENDEREÇO: Rua Raimundo Nonato Nascimento, 280 - Salas B e D - Floramar - Belo
Horizonte/MG - CEP: 31.742-011
CNPJ/MF: 10.478.755/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003135066.00-60
REPRESENTANTE LEGAL: Kamila Henrique Souza
CI (RG): MG-10.235.004 - SSP/MG
CPF/MF: 015.521.966-90
TELEFONE: (31) 3497-2575 / (31) 2526-6358 / (31) 2528-1326
E-MAIL: licitacoesbeagahospitalar@gmail.com
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1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para aquisição Estadual de Insumos de Saúde, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e
eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1.
Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com
os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

LOTE DESCRIÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO

COD.
SIAD

MARCA /
UN
QUANT.
MODELO
FORN.

PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL

COM APLICADOR EM
POLIETILENO E
COBRE.
EMBALAGEM
INDIVIDUAL ESTÉRIL
EM PAPEL GRAU
DISPOSITIVO
CIRÚRGICO COM
INTRA-UTERINO
ABERTURA EM
OPTIMA /
PÉTALA, COM
11 IDENTIFICAÇÃO:
1209540 TCU
484.089 UNIDADE
DADOS DE
52,90
TCU;
380A
IDENTIFICAÇÃO,
DIMENSÃO:
TIPO DE
380A;
ESTERILIZAÇÃO,
DATA DE
FABRICAÇÃO,
VALIDADE, NUMERO
DO LOTE E
REGISTRO NO MS.

25.608.308,10

2.1.1.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
2.1.2.
Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA PARTICIPANTES

DOS

ÓRGÃOS

PARTICIPANTES

E

NÃO

3.1.
O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão], através da Central de Contratos.
3.2.

São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:
3.2.1.

1080 Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);

3.2.2.

1010 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG);

3.2.3.

1400 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.4.

2300 Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER);

3.2.5.

1540 Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESPMG);

3.2.6.
2320 Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas
Gerais (HEMOMINAS);
3.2.7.

2160 Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM);

3.2.8.

2260 Fundação Ezequiel Dias (FUNED);

3.2.9.

2270 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);

3.2.10.

2210 Fundação TV Minas Cultural e Educativa (REDE MINAS);
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3.2.11.

2330 Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (IPEM);

3.2.12.
2010 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG);
3.2.13.
2120 Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais (IPSM);
3.2.14.

2100 Instituto Estadual de Florestas (IEF);

3.2.15.

2370 Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA);

3.2.16.

2240 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);

3.2.17.

2250 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG);

3.2.18.

1510 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);

3.2.19.

1250 Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG);

3.2.20.

1270 Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);

3.2.21.

1480 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE);

3.2.22.

1260 Secretaria de Estado de Educação (SEE);

3.2.23.

1190 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF);

3.2.24.

1300 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA);

3.2.25.

1450 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP);

3.2.26.
1370 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD);
3.2.27.

1500 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

3.2.28.

1320 Secretaria de Estado de Saúde (SES);

3.2.29.

1630 Secretaria Geral (SEGOV);

3.2.30.

2350 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);

3.2.31.

2310 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

3.3.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.4.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.5.1.
As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/entidades
não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
4.2.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, desde que sejam observados os valores mínimos de emissão de
pedido de compras, informados nos subitens 6.1.14.1, 6.1.14.2 e 6.1.14.3 do Anexo I –
Termo de Referência.

5.
PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
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5.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.3.1.
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
5.3.2.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;
5.3.3.
Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.
5.4.
A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
5.5.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista
nesta Ata.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
5.7.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1.
O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, quando:
6.2.

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3.
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.4.
O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.5.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.
6.6.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.6.1.

Por razões de interesse público;

6.6.2.

A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.7.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
7.

CLÁUSULA SETIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
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7.1.
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação
que deu origem à presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de contrato; (b)
emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme
disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
7.2.
O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
7.3.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
7.4.
Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
8.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.
A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
8.1.1.

advertência por escrito;

8.1.2.

multa de até:
8.1.2.1.
0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
8.1.2.2.
20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;
8.1.2.3.
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais
ou norma da legislação pertinente.

8.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
8.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
8.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
8.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.
8.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
8.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
8.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
8.5.1.

Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
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fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
8.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
8.7.
As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
8.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
8.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

8.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;
8.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
9.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e o edital de licitação.
9.2.
Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47.727, de 02 de outubro de 2019.

10.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em meio
eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
Representante do Órgão/Entidade
Representante da Empresa
Documento assinado eletronicamente por Kamila Henrique Souza, Usuário Externo,
em 23/07/2020, às 15:04, 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 Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 24/07/2020, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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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
17386283 e o código CRC 081176A1.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07

SEI nº 17386283
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901
Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020 - VII

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ÓRGÃO GERENCIADOR deste
Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações
contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07
de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994,
de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos
Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311,
de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho
de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; nº 47.727,
de 02 de outubro de 2019; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6
de julho de 2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 4.670, de 5 de junho de 2014;
pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações
posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG nº 93,
de 28 novembro de 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições estabelecidas
pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO
N.º 117/2020, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições
a seguir estabelecidas:
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC
ENDEREÇO: CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES – RODOVIA
PAPA JOÃO PAULO II, 4001 - EDIFÍCIO GERAIS - 2º ANDAR, BAIRRO SERRA VERDE BELO HORIZONTE/MG – CEP: 31.630.901
CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA MATIAS, PORTADOR DO CPF Nº
927.943.356-34
BENEFICIÁRIO DO LOTE 12: Rioquímica S/A
ENDEREÇO: Av Tarraf, 2590/2600 - Jardim Anice - São José do Rio Preto/SP - CEP:
CNPJ/MF: 55.643.555/0001-43
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647.130.546.110
REPRESENTANTE LEGAL: Márcio Henrique Berto dos Santos
CI (RG): 41.990.750-6 - SSP
CPF/MF: 351.623.808-90
TELEFONE: (17) 4009-4288
E-MAIL: licitacoes1@rioquimica.com.br / licitacoes@rioquimica.com.br
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para aquisição Estadual de Insumos de Saúde, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e
eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1.

Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com
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os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:
LOTE DESCRIÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO

GLUTARALDEIDO - PRINCIPIO
ATIVO: GLUTARALDEIDO;
CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:
12
2%; FORMA FARMACÊUTICA:
SOLUÇÃO; APRESENTAÇÃO:
FRASCO 1 L

COD.
SIAD

MARCA /
MODELO

QUANT.

UN
FORN.

PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL

RIOQUIMICA
/
1487710
118.829 FRASCO
GLUTATON
12,60
32 DIAS

1.497.245,40

2.1.1.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
2.1.2.
Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA PARTICIPANTES

DOS

ÓRGÃOS

PARTICIPANTES

E

NÃO

3.1.
O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão], através da Central de Contratos.
3.2.

São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:
3.2.1.

1080 Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);

3.2.2.

1010 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG);

3.2.3.

1400 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.4.

2300 Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER);

3.2.5.

1540 Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESPMG);

3.2.6.
2320 Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas
Gerais (HEMOMINAS);
3.2.7.

2160 Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM);

3.2.8.

2260 Fundação Ezequiel Dias (FUNED);

3.2.9.

2270 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);

3.2.10.

2210 Fundação TV Minas Cultural e Educativa (REDE MINAS);

3.2.11.

2330 Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (IPEM);

3.2.12.
2010 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG);
3.2.13.
2120 Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais (IPSM);
3.2.14.

2100 Instituto Estadual de Florestas (IEF);

3.2.15.

2370 Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA);

3.2.16.

2240 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);

3.2.17.

2250 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG);

3.2.18.

1510 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);

3.2.19.

1250 Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG);

3.2.20.

1270 Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);

3.2.21.

1480 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE);

3.2.22.

1260 Secretaria de Estado de Educação (SEE);

3.2.23.

1190 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF);

3.2.24.

1300 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA);

3.2.25.

1450 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP);

3.2.26.
1370 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD);
3.2.27.

1500 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

3.2.28.

1320 Secretaria de Estado de Saúde (SES);

3.2.29.

1630 Secretaria Geral (SEGOV);
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3.2.30.

2350 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);

3.2.31.

2310 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

3.3.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.4.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.5.1.
As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/entidades
não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
4.2.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, desde que sejam observados os valores mínimos de emissão de
pedido de compras, informados nos subitens 6.1.14.1, 6.1.14.2 e 6.1.14.3 do Anexo I –
Termo de Referência.

5.
PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

5.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.3.1.
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
5.3.2.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;
5.3.3.
Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.
5.4.
A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
5.5.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista
nesta Ata.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
5.7.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
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6.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1.
O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, quando:
6.2.

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3.
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.4.
O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.5.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.
6.6.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.6.1.

Por razões de interesse público;

6.6.2.

A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.7.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
7.

CLÁUSULA SETIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1.
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação
que deu origem à presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de contrato; (b)
emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme
disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
7.2.
O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
7.3.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
7.4.
Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

8.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.
A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
8.1.1.

advertência por escrito;

8.1.2.

multa de até:
8.1.2.1.
0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
8.1.2.2.
20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;
8.1.2.3.
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais
ou norma da legislação pertinente.

8.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
8.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
8.1.5.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
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Administração Pública;
8.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.
8.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
8.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
8.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
8.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
8.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
8.7.
As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
8.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
8.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

8.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;
8.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
9.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e o edital de licitação.
9.2.
Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47.727, de 02 de outubro de 2019.

10.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em meio
eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
Representante do Órgão/Entidade
Representante da Empresa
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Documento assinado eletronicamente por Márcio Henrique Berto dos Santos, Usuário
Externo, em 23/07/2020, às 17:04, 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 Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 24/07/2020, às 15:52, 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
17386500 e o código CRC F03A8013.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07

SEI nº 17386500
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901
Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020 - VIII

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ÓRGÃO GERENCIADOR deste
Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações
contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07
de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994,
de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos
Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311,
de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho
de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; nº 47.727,
de 02 de outubro de 2019; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6
de julho de 2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 4.670, de 5 de junho de 2014;
pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações
posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG nº 93,
de 28 novembro de 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições estabelecidas
pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO
N.º 117/2020, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições
a seguir estabelecidas:
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC
ENDEREÇO: CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES – RODOVIA
PAPA JOÃO PAULO II, 4001 - EDIFÍCIO GERAIS - 2º ANDAR, BAIRRO SERRA VERDE BELO HORIZONTE/MG – CEP: 31.630.901
CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA MATIAS, PORTADOR DO CPF Nº
927.943.356-34
BENEFICIÁRIO DO LOTE 15: Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos
Hospitalares Ltda
ENDEREÇO: Rua Dois, s/n - Quadra 008 - Lote 008 - Bairro/Distrito Civit I - Serra/ES - CEP:
29.168-030
CNPJ/MF: 05.343.029/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082.992.44-4
REPRESENTANTE LEGAL: Verônica Vianna Villaça Szuster
CI (RG): 24.834.394-9
CPF/MF: 266.539.151-15
TELEFONE: (21) 3557-1447 / (21) 3557-1455
E-MAIL: cadastro@medlevensohn.com.br / empenho@medlevensohn.com.br
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para aquisição Estadual de Insumos de Saúde, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e
eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.
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2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1.
Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com
os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

LOTE DESCRIÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO

COD.
SIAD

MARCA /
MODELO

QUANT.

UN
FORN.

PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL

LANCETA AUTOMÁTICA,
FORMATO ANATÔMICO.
LANCETA
TAMPA EM MATERIAL
AUTOMÁTICA PLASTICO E MOLA EM
MATÉRIAAÇO INOXIDÁVEL.
PRIMA: AGULHA
PONTA TRIFACETADA E
EM AÇO
SILICONADA. SISTEMA
INOXIDÁVEL E
DE ATIVAÇÃO POR
CORPO EM
BOTÃO DE DISPARO,
PLASTICO;
SEM A NECESSIDADE
APLICAÇÃO:
DE USO DE
PUNÇÃO
LANCETADOR
DIGITAL PARA
FABRICAÇÃO DE
AMOSTRA DE
ACORDO COM A NORMA
SANGUE
MEDLEVENSOHN
15
REGULAMENTADORA
1688634
39.336.494 UNIDADE
CAPILAR; TIPO:
/ ML04
0,15
DE SEGURANÇA E
DE
SAÚDE NO TRABALHO
SEGURANÇA;
EM SERVIÇOS DE
ULTRA FINA;
SAÚDE VIGENTE.
ESTÉRIL;
EMBALAGEM
DESCARTÁVEL;
CONTENDO DADOS DE
CORTE:
IDENTIFICAÇÃO DO
INDOLOR;
PRODUTO, NUMERO DE
DISPARO DA
LOTE, TIPO DE
LAMINA: E
ESTERILIZAÇÃO, DATA
RECOLHIMENTO
DE
AUTOMÁTICO
FABRICAÇÃO/VALIDADE
APOS PUNÇÃO
E REGISTRO NO
MS/ANVISA

5.900.474,10

2.1.1.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
2.1.2.
Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA PARTICIPANTES

DOS

ÓRGÃOS

PARTICIPANTES

E

NÃO

3.1.
O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão], através da Central de Contratos.
3.2.

São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:
3.2.1.

1080 Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);

3.2.2.

1010 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG);

3.2.3.

1400 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.4.

2300 Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER);

3.2.5.

1540 Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESPMG);

3.2.6.
2320 Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas
Gerais (HEMOMINAS);
3.2.7.

2160 Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM);

3.2.8.

2260 Fundação Ezequiel Dias (FUNED);

3.2.9.

2270 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);

3.2.10.

2210 Fundação TV Minas Cultural e Educativa (REDE MINAS);

3.2.11.

2330 Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (IPEM);

3.2.12.
2010 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG);
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3.2.13.
2120 Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais (IPSM);
3.2.14.

2100 Instituto Estadual de Florestas (IEF);

3.2.15.

2370 Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA);

3.2.16.

2240 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);

3.2.17.

2250 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG);

3.2.18.

1510 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);

3.2.19.

1250 Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG);

3.2.20.

1270 Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);

3.2.21.

1480 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE);

3.2.22.

1260 Secretaria de Estado de Educação (SEE);

3.2.23.

1190 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF);

3.2.24.

1300 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA);

3.2.25.

1450 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP);

3.2.26.
1370 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD);
3.2.27.

1500 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

3.2.28.

1320 Secretaria de Estado de Saúde (SES);

3.2.29.

1630 Secretaria Geral (SEGOV);

3.2.30.

2350 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);

3.2.31.

2310 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

3.3.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.4.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.5.1.
As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/entidades
não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
4.2.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, desde que sejam observados os valores mínimos de emissão de
pedido de compras, informados nos subitens 6.1.14.1, 6.1.14.2 e 6.1.14.3 do Anexo I –
Termo de Referência.

5.
PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

5.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.3.1.

Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
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sua adequação ao praticado pelo mercado;
5.3.2.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;
5.3.3.
Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.
5.4.
A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
5.5.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista
nesta Ata.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
5.7.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1.
O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, quando:
6.2.

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3.
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.4.
O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.5.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.
6.6.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.6.1.

Por razões de interesse público;

6.6.2.

A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.7.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
7.

CLÁUSULA SETIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1.
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação
que deu origem à presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de contrato; (b)
emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme
disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
7.2.
O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
7.3.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
7.4.
Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

PADRÃO - Ata
Atade
Registro
RP de de
Bem
Preços
SEPLAG/CECOMP
(18928985)
17386703
SEI 2370.01.0004803/2020-95
SEI 1320.01.0035297/2020-07
/ pg. 169
/ pg. 44

8.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.
A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
8.1.1.

advertência por escrito;

8.1.2.

multa de até:
8.1.2.1.
0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
8.1.2.2.
20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;
8.1.2.3.
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais
ou norma da legislação pertinente.

8.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
8.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
8.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
8.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.
8.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
8.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
8.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
8.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
8.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
8.7.
As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
8.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
8.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

8.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;
8.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
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investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
9.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e o edital de licitação.
9.2.
Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47.727, de 02 de outubro de 2019.

10.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em meio
eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
Representante do Órgão/Entidade
Representante da Empresa
Documento assinado eletronicamente por VERÔNICA VIANNA VILLAÇA SZUSTER,
Representante Legal, em 24/07/2020, às 15:27, 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 Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 24/07/2020, às 15:52, 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
17386703 e o código CRC 63A3330F.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07

SEI nº 17386703
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901
Versão v.20.08.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020 - IX

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ÓRGÃO GERENCIADOR deste
Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações
contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07
de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994,
de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos
Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 46.311,
de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho
de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; nº 47.727,
de 02 de outubro de 2019; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6
de julho de 2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 4.670, de 5 de junho de 2014;
pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações
posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG nº 93,
de 28 novembro de 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições estabelecidas
pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO
N.º 117/2020, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições
a seguir estabelecidas:
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC
ENDEREÇO: CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES – RODOVIA
PAPA JOÃO PAULO II, 4001 - EDIFÍCIO GERAIS - 2º ANDAR, BAIRRO SERRA VERDE BELO HORIZONTE/MG – CEP: 31.630.901
CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA MATIAS, PORTADOR DO CPF Nº
927.943.356-34
BENEFICIÁRIO DO LOTE 17: Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda
ENDEREÇO: Av Comendador José Zillo, 160 - Distrito Industrial - Ourinhos/SP - CEP: 19.908170
CNPJ/MF: 59.309.302/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 495.044.013.118
REPRESENTANTE LEGAL: Rodrigo Luiz de Paula Simões
CI (RG): M-6.055.056 - SSP/MG
CPF/MF: 009.419.836-50
TELEFONE: (14) 3302-2900 / (31) 3646-6667 / (31) 3498-6765
E-MAIL: medical.licitacao@terra.com.br
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1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para aquisição Estadual de Insumos de Saúde, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e
eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1.
Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com
os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

LOTE DESCRIÇÃO COMPLEMENTAÇÃO

COD.
SIAD

MARCA /
QUANT.
MODELO

UN
FORN.

PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL

SERINGA
PARA
SERINGA COM
INSULINA CORPO E EMBOLO
MATÉRIAEM POLÍMERO
PRIMA:
PLASTICO, AGULHA
CORPO
EM METAL
INJEX /
EMBOLO SILICONIZADO.
SERINGA
POLÍMERO
EMBALAGEM
PARA
17 PLASTICO,
ESTÉRIL COM
1500368
36.930.664 UNIDADE
INSULINA
0,1899 7.013.133,09
AGULHA 8X0, DADOS DE
COM
30MM;
IDENTIFICAÇÃO,
AGULHA
CAPACIDADE: DATA DA
100
FABRICAÇÃO E DE
UNIDADES,
VALIDADE, NUMERO
COM ESCALA DO LOTE E
DE 2 EM 2
REGISTRO ANVISA
UNIDADES
2.1.1.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
2.1.2.
Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões
dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA PARTICIPANTES

DOS

ÓRGÃOS

PARTICIPANTES

E

NÃO

3.1.
O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão], através da Central de Contratos.
3.2.

São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:
3.2.1.

1080 Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);

3.2.2.

1010 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG);

3.2.3.

1400 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.4.

2300 Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER);

3.2.5.

1540 Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESPMG);

3.2.6.
2320 Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas
Gerais (HEMOMINAS);
3.2.7.

2160 Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM);

3.2.8.

2260 Fundação Ezequiel Dias (FUNED);

3.2.9.

2270 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);

3.2.10.

2210 Fundação TV Minas Cultural e Educativa (REDE MINAS);
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3.2.11.

2330 Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (IPEM);

3.2.12.
2010 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG);
3.2.13.
2120 Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais (IPSM);
3.2.14.

2100 Instituto Estadual de Florestas (IEF);

3.2.15.

2370 Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA);

3.2.16.

2240 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);

3.2.17.

2250 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG);

3.2.18.

1510 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG);

3.2.19.

1250 Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG);

3.2.20.

1270 Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);

3.2.21.

1480 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE);

3.2.22.

1260 Secretaria de Estado de Educação (SEE);

3.2.23.

1190 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF);

3.2.24.

1300 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA);

3.2.25.

1450 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP);

3.2.26.
1370 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD);
3.2.27.

1500 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

3.2.28.

1320 Secretaria de Estado de Saúde (SES);

3.2.29.

1630 Secretaria Geral (SEGOV);

3.2.30.

2350 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);

3.2.31.

2310 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

3.3.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.4.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.5.1.
As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/entidades
não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
4.2.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, desde que sejam observados os valores mínimos de emissão de
pedido de compras, informados nos subitens 6.1.14.1, 6.1.14.2 e 6.1.14.3 do Anexo I –
Termo de Referência.
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PREÇOS
5.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.3.1.
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
5.3.2.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a
negociação;
5.3.3.
Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e,
na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do
procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.
5.4.
A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
5.5.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista
nesta Ata.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
5.7.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1.
O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico, quando:
6.2.

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3.
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.4.
O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.5.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.
6.6.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.6.1.

Por razões de interesse público;

6.6.2.

A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.7.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
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7.

CLÁUSULA SETIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1.
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação
que deu origem à presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de contrato; (b)
emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme
disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
7.2.
O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
7.3.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
7.4.
Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de
Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao
SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

8.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.
A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
8.1.1.

advertência por escrito;

8.1.2.

multa de até:
8.1.2.1.
0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
8.1.2.2.
20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;
8.1.2.3.
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais
ou norma da legislação pertinente.

8.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
8.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
8.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
8.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.
8.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
8.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
8.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
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causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
8.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
8.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
8.7.
As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
8.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
8.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

8.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;
8.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
9.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de
Referência e o edital de licitação.
9.2.
Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47.727, de 02 de outubro de 2019.

10.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1.
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em meio
eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
Representante do Órgão/Entidade
Representante da Empresa
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Luiz de Paula Simões,
Representante Legal, em 24/07/2020, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 24/07/2020, às 15:52, 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
17386944 e o código CRC CE22F114.

Referência: Processo nº 1320.01.0035297/2020-07

SEI nº 17386944
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93
N° DO
46602
CADASTRO:

SITUAÇÃO:

Ativo

VALIDADE:

20/08/2021

LEGISLAÇÃO
Este cadastro é regido pela Lei 8.666/1993 e Decreto nº 47.524/2018. Demais exigências elencadas no processo de contratação, não contempladas neste
cadastro, ou documentos com vigência expirada deverão ser apresentados no ato da licitação/contratação.

IDENTIFICAÇÃO
Inscrito no
CAFIMP

Não

Inscrito no CADIN

Não

CNPJ

04.889.013/0001-14

Data de Abertura

01/03/2002

Nome
Empresarial

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Nome
Fantasia

DISTRILAF

Natureza
Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Porte da Empresa

Outro

Contatos
Telefone(s) do Fornecedor
Tipo de Telefone
Principal
E-mail
Principal

Telefone
(31)3763-1061

LICITACOES1@DISTRILAF.COM.BR

Representante(s) Legal(is)
CPF

Nome

Tipo de Assinatura

028.879.236ALDO CARLOS HENRIQUES BAETA
09

Isoladamente

ENDEREÇO
RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA, 76, SION, CONSELHEIRO LAFAIETE, MG, CEP: 36.404-315

CONTRATO SOCIAL

Objetivo
Social

IMPORTACAO E O COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO,
CIRURGICO, HOSPITALAR, LABORATORIOS E SANEANTES, PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE
PERFUMARIA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICOHOSPITALAR, O COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO
VAREJISTA VIA E-COMMERCE E TELEVENDAS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS E CORRELATOS, DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS, DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR, COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, O TRANSPORTE PROPRIO
DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS, E O TRANSPORTE PROPRIO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS

LINHA(S) DE FORNECIMENTO
A Linha de Fornecimento não substitui os atestados de capacidade técnica que devem ser apresentados quando solicitados no processo licitatório.
Código

Descrição

312

INSTALACAO E MONTAGEM EM EQUIPAMENTO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO

422

MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO, ENSAIO E MEDICAO

1516

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web
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5111

INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COMPONENTES E ACESSORIOS

5210

INSTRUMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, COMPONENTES E ACESSORIOS

5212

EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

5235

MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR

5310

MEDICAMENTOS ALOPATICOS

5442

EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS

6411

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA

6911

ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL

DOCUMENTAÇÃO
Credenciamento do Representante

Validade

Situação

CPF do representante do fornecedor

-

Aceito

Identidade do representante do fornecedor

-

Aceito

Procuração para credenciamento do representante do fornecedor

-

Aceito

Validade

Situação

Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento
competente, na forma da lei

-

Aceito

Declaração de menores e fato superveniente

-

Aceito

Validade

Situação

06/09/2020

Vigente

-

Aceito

22/11/2020

Vigente

Validade

Situação

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)

22/11/2020

Vigente

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)

14/09/2020

Vigente

-

Aceito

Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)

21/11/2020

Vigente

Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a
pessoa jurídica

10/09/2020

Vigente

Validade

Situação

Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida
pelo Distribuidor da sede da empresa

05/09/2020

Vigente

Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento
competente, na forma da lei

30/04/2021

Vigente

Habilitação Jurídica

Regularidade Fiscal Básica
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)
Inscrição no CNPJ
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a
pessoa jurídica
Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista

Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está
instalada a pessoa jurídica

Qualificação Econômico-Financeira

BALANÇO PATRIMONIAL
www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web
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Ano de
Referência

Índice:
2019
Liquidez Geral

5

Liquidez Corrente

4.54

Solvência Geral

5.26

DADOS DA UNIDADE CADASTRADORA
Sigla

CAGEF/SEPLAG Nome

Endereço

RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001

Telefone

3916-9755

CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP

A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autencidade no sítio www.compras.mg.gov.br
Código de verificação: 01453791190

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP
(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)
*”Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA
Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº 04.889.013/0001-14, Nome Empresarial DISTRILAF
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93
N° DO
39077
CADASTRO:

SITUAÇÃO:

Ativo

VALIDADE:

25/08/2021

LEGISLAÇÃO
Este cadastro é regido pela Lei 8.666/1993 e Decreto nº 47.524/2018. Demais exigências elencadas no processo de contratação, não contempladas neste
cadastro, ou documentos com vigência expirada deverão ser apresentados no ato da licitação/contratação.

IDENTIFICAÇÃO
Inscrito no
CAFIMP

Não

Inscrito no CADIN

Não

CNPJ

04.654.861/0001-44

Data de Abertura

01/10/2001

Nome
Empresarial

INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Nome
Fantasia
Natureza
Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Porte da Empresa

Outro

Contatos
Telefone(s) do Fornecedor
Tipo de Telefone

Telefone

Principal

(31)3377-8333

Principal

(31)3377-8333

Página de
Internet

www.indalabor.com.br

E-mail
Principal

licitacao@indalabor.com.br

Representante(s) Legal(is)
CPF

Nome

Tipo de Assinatura

949.247.75649

PAULO CESAR SILVA

Isoladamente

150.857.08687

CARLOS HARDY ARRUDA

Isoladamente

ENDEREÇO
AVENIDA DA SAUDADE, 434, CENTRO, DORES DO INDAIA, MG, CEP: 35.610-000

CONTRATO SOCIAL
Objetivo
Social

FABRICACAO, IMPORTACAO,EXPORTACAO, COMERCIALIZACAO, DESDOBRAMENTO E REEMBALAGEM DE
SANEANTES,COSMETICOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E VETERINARIO, PRODUTOS PARA SAUDE,PRODUTOS DE
DIAGNOSTICOS E PREPARADOS PARA HEMODIALISE, PRODUTOS DE USOHOSPITALAR, PRODUTOS QUIMICOS E INSUMOS
FARMACEUTICOS, E O TRANSPORTE PROPRIO DEPRODUTOS FABRICADOS, IMPORTADOS, EXPORTADOS E COMERCIALIZADOS

LINHA(S) DE FORNECIMENTO
A Linha de Fornecimento não substitui os atestados de capacidade técnica que devem ser apresentados quando solicitados no processo licitatório.
Código
312

Descrição
INSTALACAO E MONTAGEM EM EQUIPAMENTO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web

Emitido em: 01/09/2020 às 20:58:34
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422

MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO, ENSAIO E MEDICAO

738

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VENENO DE ANIMAIS PARA ESTUDOS,PESQUISAS, PRODUCAO DE SOROS E MEDICAMENT

739

SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO DE MEDICAMENTOS

1511

VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGA, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO PNEUS

3490

MEDICAMENTOS VETERINARIOS

5111

INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COMPONENTES E ACESSORIOS

5125

SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS

5210

INSTRUMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, COMPONENTES E ACESSORIOS

5212

EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

5235

MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR

5245

SUPRIMENTOS PARA OFTALMOLOGIAA

5310

MEDICAMENTOS ALOPATICOS

6911

ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL

DOCUMENTAÇÃO
Credenciamento do Representante

Validade

Situação

CPF do representante do fornecedor

-

Aceito

Identidade do representante do fornecedor

-

Aceito

Procuração para credenciamento do representante do fornecedor

-

Aceito

Validade

Situação

Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento
competente, na forma da lei

-

Aceito

Declaração de menores e fato superveniente

-

Aceito

Validade

Situação

06/09/2020

Vigente

-

Aceito

22/11/2020

Vigente

Validade

Situação

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)

22/11/2020

Vigente

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)

19/10/2020

Vigente

-

Aceito

15/12/2020

Vigente

Habilitação Jurídica

Regularidade Fiscal Básica
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)
Inscrição no CNPJ
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a
pessoa jurídica
Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista

Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está
instalada a pessoa jurídica
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)
www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web
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Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a
pessoa jurídica

17/10/2020

Vigente

Validade

Situação

Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida
pelo Distribuidor da sede da empresa

18/02/2021

Vigente

Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento
competente, na forma da lei

30/04/2021

Vigente

Qualificação Econômico-Financeira

BALANÇO PATRIMONIAL

Ano de
Referência

Índice:
2019
Liquidez Geral

6.13

Liquidez Corrente

6.11

Solvência Geral

7.2

DADOS DA UNIDADE CADASTRADORA
Sigla

CAGEF/SEPLAG

Nome

Endereço

RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001

Telefone

3916-9755

CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP

A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autencidade no sítio www.compras.mg.gov.br
Código de verificação: 0933482316

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP
(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)
*”Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA
Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº 04.654.861/0001-44, Nome Empresarial INDALABOR
INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA. não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com
a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web
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Relatório de detalhes do processo de compra
Nº do processo:

2371036 000027/2020

Órgão ou entidade:
Unidade:

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

GLA/CADFOR/CPL

Situação: Concluído
Objeto do processo:
Materiais de limpeza e higienização
Condições de Pagamento:

Integral - até 30 dias após o recebimento definitivo

Procedimento de contratação:
Registro de preços realizado no SIRP
Tipo de licitação:

Menor Preço

Critério de julgamento:

Por item

Data do cadastramento:

01/09/2020

Valor total homologado:

R$ 3.943,00

Valor total previsto: R$ 3.943,00

Dotações orcamentárias:

UO

FUN SUBF PRG ID P/A C/A

Natureza de despesa
C

GD

M

ED

ITEM

IPG

F

IPU

2371

4

122

705

2500

1

3

3

90

30

17

0

91

1

2371

4

122

705

2500

1

3

3

90

30

12

0

91

1

Itens do processo:
Número do item:

1

Código do item:

001669370

Especificação do item de material ou serviço:
HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL
ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: ENTRE 62 E 74 GRAUS; GRAU GL:
ENTRE 70 E 84 GRAUS; APRESENTACAO: FRASCO COM VALVULA TIPO PUMP 500 ML;
Natureza de despesa:

01 - MATERIAL CONSUMO

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:
PRODUTO DE FACIL ESPALHABILIDADE, SEM RESIDUOS, SEM ENXAGUE, SEM FRAGR
ANCIA, SEM CORANTE E HIPOALERGENICO.
PH: ENTRE 6,5 A 7,5.
DENSIDADE: D
Processo de compra / SIAD
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E 0,850 A 0,900 G/CM3.
VISCOSIDADE: DE 8.000 A 10.000 CPS, MEDIDA A TE
MPERATURA DE 20 A 25 GRAUS CELSIUS.
APRESENTAR LAUDO DE ATIVIDADE ANT
IMICROBIANA: BACTERICIDA CONTRA STAPHYLOCOCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLE
RAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA.
Prazo de entrega: 30
Garantia mínima:

-

Quantidade: 200,0000
Unidade de aquisição / fornecimento:
Preço de referência:

FRASCO

5,4200

Item Planejado: Não

Origem:

Banco de melhores preços

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado
Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor
Data de homologação / ratificação:

01/09/2020

Frequência de entrega: Mensal

Cidade: MINAS GERAIS
Pedido:

2371044 000018/2020

Elemento-item de despesa:

Quantidade:

3017 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE

Preço de referência:

5,4200

Unidade responsável:

2371044 - GLM/ALMOX/CONS/IMA

Unidade contábil:

200,0000

Origem:

Banco de melhores preços

2370002

Unidade orçamentária:

2371 - IMA

Local de entrega:
Avenida dos Andradas, 1.220 Santa Efigênia, Belo Horizonte /MG, CEP: 30.120-010
Linha de fornecimento:
ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL
Justificativa da aquisição:
Repor o estoque do almoxarifado, objetivando suprir as necessidades de limpeza e higiene das
Unidade
Observação:
Higienizador Antisseptico
Solicitação:
Nº da solicitação: 2371044 000019/2020
Quantidade:

200,0000

Unidade solicitante: GLM/ALMOX/CONS/IMA
Justificativa:
Repor o estoque do almoxarifado, objetivando suprir as necessidades de limpeza e higiene das
Unidades do IMA, com a finalidade de executar as políticas públicas de defesa sanitária animal e
vegetal no estado de Minas Gerais.
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Observação:
Aquisição Materiais de Limpeza 08/2020

Propostas vencedoras:
Colocação:

1

Fornecedor:
04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
Nº da ata de registro de preços: 145/2020
Marca: INDALABOR
Modelo: indagel RM25351466777.2015.85
Valor unitário: R$ 5,4200

Valor unitário atualizado: R$ 5,4200

Valor total: R$ 1.084,00
Número do item:

Valor total atualizado: R$ 1.084,00

2

Código do item:

001669486

Especificação do item de material ou serviço:
ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL:
77; APRESENTACAO: FRASCO 1 L;
Natureza de despesa:

01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 30
Garantia mínima:

-

Quantidade: 700,0000
Unidade de aquisição / fornecimento:
Preço de referência:

FRASCO

3,7500

Item Planejado: Não

Origem:

Banco de melhores preços

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado
Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor
Data de homologação / ratificação:

01/09/2020

Frequência de entrega: Mensal

Cidade: MINAS GERAIS
Pedido:

2371044 000019/2020

Elemento-item de despesa:

Quantidade:

3017 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE

Preço de referência:

3,7500

Unidade responsável:

2371044 - GLM/ALMOX/CONS/IMA

Unidade contábil:

700,0000

Origem:

Banco de melhores preços

2370002

Unidade orçamentária:

2371 - IMA

Local de entrega:
Avenida dos Andradas, 1.220 Santa Efigênia, Belo Horizonte /MG, CEP: 30.120-010

Processo de compra / SIAD

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

01/09/2020 21:11

Relatório de Detalhes do Processo de Compra (18928879)

Página 3 de 6

SEI 2370.01.0004803/2020-95 / pg. 189

Linha de fornecimento:
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA
Justificativa da aquisição:
Repor o estoque do almoxarifado, objetivando suprir as necessidades de limpeza e higiene das
Unidade
Observação:
Álcool Etílico 70%
Solicitação:
Nº da solicitação: 2371044 000020/2020
Quantidade:

700,0000

Unidade solicitante: GLM/ALMOX/CONS/IMA
Justificativa:
Repor o estoque do almoxarifado, objetivando suprir as necessidades de limpeza e higiene das
Unidades do IMA, com a finalidade de executar as políticas públicas de defesa sanitária animal e
vegetal no estado de Minas Gerais.
Observação:
Aquisição Materiais de Limpeza 08/2020

Propostas vencedoras:
Colocação:

1

Fornecedor:
04.889.013/0001-14 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nº da ata de registro de preços: 145/2020
Marca: ITAJA-NACIONAL
Modelo: RMS: 324550005 CX C/ 12 LT
Valor unitário: R$ 3,7500
Valor total: R$ 2.625,00
Número do item:

Valor unitário atualizado: R$ 3,7500
Valor total atualizado: R$ 2.625,00

3

Código do item:

001487825

Especificação do item de material ou serviço:
HIPOCLORITO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO;
CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO; APRESENTACAO:
FRASCO DE 5 LITROS; COMPONENTE: .;
Natureza de despesa:

01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 30
Garantia mínima:

-

Quantidade: 30,0000
Unidade de aquisição / fornecimento:
Preço de referência:

Processo de compra / SIAD

7,8000

FRASCO
Origem:

Banco de melhores preços
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Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado
Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor
Data de homologação / ratificação:

01/09/2020

Frequência de entrega: Mensal

Cidade: MINAS GERAIS
Pedido:

2371044 000020/2020

Elemento-item de despesa:

Quantidade:

3012 - MEDICAMENTOS

Preço de referência:

7,8000

Unidade responsável:

2371044 - GLM/ALMOX/CONS/IMA

Unidade contábil:

30,0000

Origem:

Banco de melhores preços

2370002

Unidade orçamentária:

2371 - IMA

Local de entrega:
Avenida dos Andradas, 1.220 Santa Efigênia, Belo Horizonte /MG, CEP: 30.120-010
Linha de fornecimento:
MEDICAMENTOS ALOPATICOS
Justificativa da aquisição:
Repor o estoque do almoxarifado, objetivando suprir as necessidades de limpeza e higiene das
Unidade
Observação:
Hipoclorito de Sódio
Solicitação:
Nº da solicitação: 2371044 000021/2020
Quantidade:

30,0000

Unidade solicitante: GLM/ALMOX/CONS/IMA
Justificativa:
Repor o estoque do almoxarifado, objetivando suprir as necessidades de limpeza e higiene das
Unidades do IMA, com a finalidade de executar as políticas públicas de defesa sanitária animal e
vegetal no estado de Minas Gerais.
Observação:
Aquisição Materiais de Limpeza 08/2020

Propostas vencedoras:
Colocação:

1

Fornecedor:
04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
Nº da ata de registro de preços: 145/2020
Marca: INDALABOR
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Modelo: 3263700160024 INDACLOR 1%
Valor unitário: R$ 7,8000
Valor total: R$ 234,00

Processo de compra / SIAD

Valor unitário atualizado: R$ 7,8000
Valor total atualizado: R$ 234,00
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