GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
HEMOMINAS FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
Gabinete
Processo SEI nº 2320.01.0013596/2019-65
FUNDAÇÃO HEMOMINAS
EDITAL PARA SELEÇÃO E CAPTAÇÃO DE DOAÇÃO, EM FORMA DE
PATROCÍNIO
A Comissão de Patrocínio da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do
Estado de Minas Gerais – HEMOMINAS, em cumprimento ao disposto na Portaria
PRE Hemominas nº 366, de 16 de outubro de 2019, publicada no IOF de 18 de
outubro de 2018, p. 25, faz publicar o Edital geral para regulamentar o processo
de seleção e captação de doações, em forma de patrocínio, obedecidas as
disposições do Decreto nº 47.611, de 23/01/2019, atualizado pelo Decreto nº
47.700, de 19/8/2019, Decreto nº 45.242, de 11 de dezembro de 2009, Lei nº
22.440, de 21/12/2016, Decreto nº 47.334, de 29/12/2017, Deliberação CONSEP nº
10, de 06/05/2009, Deliberação CONSEP nº 012, de 10/12/2009.
1 – DA FINALIDADE
Este edital estabelece as normas para seleção e captação de doações de bens e
serviços, em forma de patrocínio, no âmbito da Fundação Hemominas.
1.1 – As doações em forma de patrocínio terão por objetivo a execução de
programas, projetos ou ações de interesse público no âmbito da Fundação
Hemominas e poderão ser formalizadas por pessoas físicas, pessoas jurídicas
privadas, nacionais ou estrangeiras, e organismos internacionais.
2 – REQUISITOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As propostas de doação em forma de patrocínio deverão conter:
2.1 – a identificação do subscritor;
2.2 – a descrição do bem ou serviço;
2.3 – o quantitativo e o valor de mercado correspondente ao bem ou serviço
doado;
2.4 – a indicação do evento institucional que se pretende patrocinar;
2.5 – a declaração prevista na Lei nº 22.440, de 21/12/2016, quando tratar-se de
indústrias de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos e implantes sobre
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eventuais relações com proﬁssionais de saúde, de qualquer natureza, que
configurem potenciais conflitos de interesses.
2.5.1 – Para ﬁns de aplicação deste item, é considerada relação conﬁguradora de
potencial conﬂito de interesses qualquer tipo de doação ou benefício, realizado de
forma direta ou por meio de terceiros, tais como brindes, passagens, inscrições
em eventos, hospedagens, ﬁnanciamento de etapas de pesquisa, consultoria,
palestras, para proﬁssional de saúde registrado em conselho de classe, no âmbito
do Estado.
2.5.2 – As indústrias tratadas neste item informarão ao Estado, anualmente, até o
último dia útil do mês de janeiro, o nome do proﬁssional, seu número de inscrição
no conselho de classe, o objeto da doação ou benefício e o valor desse objeto ou
benefício, por meio de arquivo eletrônico referente a dados do ano-base anterior.
3 – FORMA E PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
A captação de doadores/patrocinadores obedecerá o seguinte:
3.1 – fornecedor geral da Fundação Hemominas – a doação/patrocínio deverá ser
captada pela Administração Central, e a distribuição dos recursos conseguidos
com este tipo de fornecedor deverá ser feita entre as unidades regionais de
acordo com o tamanho das mesmas e, para a realização de eventos relacionados
à doação de sangue, deverá ser observado o número de candidatos à doação que
comparecem à unidade;
3.2 – fornecedor local – a doação/patrocínio será captada pela Unidade da
Fundação Hemominas – UFH, após parecer da Comissão;
3.3 – não fornecedor - a doação/patrocínio será captada pela Unidade que tiver o
contato com a empresa ou pessoa física;
3.4 – quando se tratar de brindes, cada Unidade gerenciará os brindes recebidos,
respeitando a recomendação do Ministério da Saúde que permite a distribuição
apenas entre candidatos à doação e não doadores efetivos;
3.5 – em qualquer situação, deverá ser preenchido um formulário-padrão
contendo, no mínimo, os dados do doador/patrocinador, as características do
evento patrocinado, e o valor de mercado do bem ou serviço oferecido em
doação/patrocínio, para controle da Comissão;
3.6 – quando houver doação de bem, apresentar nota ﬁscal ou documento que
comprove sua propriedade e declaração de que em relação a ele não existem
demandas administrativas ou judiciais;
3.7 – quando houver doação de serviços, apresentar documento que comprove a
capacidade para prestação dos serviços ofertados;
3.8 – A proposta de doação/patrocínio deverá ser protocolada pessoalmente,
podendo ser remetida por correspondência eletrônica, para a unidade de
referência, conforme itens acima, no prazo definido no chamamento específico.
4 – DAS VEDAÇÕES
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4.1 – O comunicado de chamamento público geral ou especíﬁco observará, a cada
evento, as vedações, quando cabíveis, especialmente as referidas no art. 20, do
Decreto nº 47.611/2019, e eventuais conﬂitos de interesse, nos termos da Lei nº
22.440, de 21/12/2016, Decreto nº 47.334, de 29/12/2017, da Deliberação CONSEP
nº 10, de 06/05/2009, e Deliberação CONSEP nº 012, de 10/12/2009.
4.2 – É vedada a divulgação do patrocínio pelo doador/patrocinador sem
autorização expressa da Fundação Hemominas, considerando as disposições do
art.23 do Decreto nº 47.611/2019, competindo à Comissão de Patrocínio informar
à Assessoria de Comunicação Social os nomes dos doadores/patrocinadores, para
que os mesmos possam ser destacados como organizações/pessoas apoiadoras
dos eventos. Este destaque poderá ser registrado em “folders”, “camisetas”,
“banners”, cartazes etc., quando cabível tal divulgação.
5 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
As propostas de doação, em forma de patrocínio, serão avaliadas pela Comissão
de Patrocínio sob o aspecto da relação com as atribuições institucionais e o
cumprimento das disposições deste edital, dos chamamentos especíﬁcos, da
Portaria PRE nº 366/2019 e demais normas pertinentes, devendo a Comissão
manifestar-se conclusivamente sobre o atendimento aos requisitos de aceitação.
6 – DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
A homologação do resultado do chamamento público e a autorização para o
recebimento da doação/patrocínio serão efetivadas por ato do Presidente da
Fundação Hemominas, ao qual compete assinar o Termo de Doação em forma de
patrocínio para eventos e ações institucionais - Anexo I deste Edital, procedendose a sua publicação em resumo no Diário Oﬁcial do Estado, contendo os dados
elencados no art. 17, do Decreto nº 47.611, de 23/01/2019.
7 – DA PUBLICAÇÃO E VIGÊNCIA DO EDITAL
7.1 – Este edital será divulgado, na íntegra, em página do sítio eletrônico oﬁcial da
Fundação Hemominas.
7.2 – Será publicado no Diário Oﬁcial do Estado em extrato o aviso de abertura de
cada chamamento especíﬁco, com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis
da data de recebimento das propostas, nos termos previstos neste Edital.
7.3 – Este Edital terá a vigência de um ano, a partir de sua publicação no Diário
Oficial do Estado.
8 – DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 – A seleção e captação de doações de bens e serviços, em forma de
patrocínio, no âmbito da Fundação Hemominas, previstas neste Edital, observarão
as exceções previstas na alínea “a”, do inciso III e o inciso IV do § 2º, e o § 3º,
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ambos do art. 1º, do Decreto nº 47.611, de 23/01/2019, com a redação dada pelo
Decreto nº 47.700, de 19/08/2019, especialmente quanto ao valor mínimo previsto
nos incisos I e II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
8.2 – A Comissão de Patrocínio não autoriza a qualquer pessoa a intermediação ou
representação individual para tratativa de assuntos pertinentes ao conteúdo deste
edital.
8.3 – Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Comissão de Patrocínio
da
Fundação
Hemominas,
Telefone:
(31)
3768-7422;
email: comissao.patrocínio@hemominas.mg.gov.br.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2020.
Maria Isabel Pereira de Castilho Rafael Maia
Membro
Comissão de Patrocínio da Fundação Hemominas

ANEXO
EDITAL Nº001/2020, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020
FUNDAÇÃO HEMOMINAS
TERMO DE DOAÇÃO EM FORMA DE PATROCÍNIO PARA EVENTOS E
AÇÕES INSTITUCIONAIS
ART. 17 DO DECRETO Nº47.611/2019
UNIDADE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS – UFH:

EVENTO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

OBJETO DA DOAÇÃO/PATROCÍNIO:

QUANTITATIVO E VALOR ESTIMADO DA DOAÇÃO/PATROCÍNIO:

IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR/PATROCINADOR:
PESSOA JURÍDICA: Razão Social:
CNPJ/CPF:
Representante Legal/Nome:
CPF:
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Endereço:
PESSOA FÍSICA: Nome:
CPF:
Endereço:
TERMO DE DOAÇÃO EM FORMA DE PATROCÍNIO:
O Doador/Patrocinador acima especiﬁcado doa, em caráter deﬁnitivo e sem
encargos, à Fundação Hemominas, o bem/serviço acima descrito nos termos do
presente Edital e legislação pertinente.

Local/Data(dia/mês/ano).
doador/patrocinador

/Nome

legível e

assinatura

do

representante

do

ATO DA PRESIDÊNCIA HEMOMINAS:
Declaro aceita a doação/patrocínio.
Local/Data(dia/m ês/ano)
Assinatura:

Documento assinado eletronicamente por Maria Isabel Pereira Castilho
Rafael Mai, Chefe de Gabinete, em 23/10/2020, às 08:55, 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 20874378 e o código CRC 0E5ACF61.

Referência: Processo nº 2320.01.0013596/2019-65
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sábado, 24 de Outubro de 2020 – 29

Minas Gerais - Caderno 1	Diário do Executivo
TERMO DE PERMISSÃO ELETRÔNICO Nº 227/2020
Processo SEI N° 1320.01.0066486/2020-58. PERMITENTE: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG.
PERMISSIONÁRIO(A): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ – CONSELHEIRO LAFAIETE –
MG CNPJ: 19.715.663/0001-10. OBJETOS: 01 (Hum)
Item para enfrentamento à situação de emergência em
saúde pública motivada pela COVID-19 - Valor Total
da Permissão R$23.300,00 conforme guia SIAD nº
2020/001322 (Evento SEI N° 20903227). Data de Assinatura: 23/10/2020.
3 cm -23 1412181 - 1
TERMO DE CESSÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020
Processo SEI N° 1320.01.0087966/2020-61. CEDENTE:
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de
Estado da Saúde - SES/MG. CESSIONÁRIO(A): MUNICÍPIO DE SALINAS - MG, CNPJ: 24.359.333/0001-70.
OBJETOS: 15 (Quinze) Itens para enfrentamento à
situação de emergência em saúde pública motivada
pela COVID-19 - Valor Total da Cessão R$371.100,00
conforme guia SIAD nº 2020/001290 (Evento SEI N°
20623395). Data de Assinatura: 23/10/2020.
2 cm -23 1412165 - 1
TERMO DE CESSÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020
Processo SEI N° 1320.01.0072528/2020-78. CEDENTE:
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria
de Estado da Saúde - SES/MG. CESSIONÁRIO(A):
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG, CNPJ:
22.678.874/0001-35. OBJETOS: 01 (Hum) Item para
enfrentamento à situação de emergência em saúde
pública motivada pela COVID-19 - Valor Total da Cessão R$23.300,00 conforme guia SIAD nº 2020/001316
(Evento SEI N° 20728704). Data de Assinatura:
23/10/2020.
2 cm -23 1412093 - 1

Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de
Estado da Saúde - SES/MG. PERMISSIONÁRIO(A):
Santa Casa de Caridade de Diamantina. OBJETO: 1 (um)
Monitor Multiparâmetros. Valor Total da Permissão R$
23.300,00 conforme guia SIAD 2020/001314 (evento
SEI N° 20726114). Data de Assinatura: 23/10/2020.
2 cm -23 1412088 - 1
TERMO DE PERMISSÃO DE USO
ELETRÔNICO Nº 160
Processo SEI N° 1320.01.0076605/2020-94. PERMITENTE: Estado de Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. PERMISSIONÁRIO: Associação Mário Pena. Objeto: 6 (Seis) Monitores
Multiparâmetro Valor Unitário: R$ 24.740,00 Valor Total
R$ 148.440,00 Conforme Evento SEI: 20707868 Data de
assinatura: 23/10/2020
2 cm -23 1411941 - 1
TERMO DE PERMISSÃO DE USO
Termo de Permissão Eletrônico Nº 168/2020 – Processo
SEI N° 1320.01.0076276/2020-53. PERMITENTE:
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de
Estado da Saúde - SES/MG. PERMISSIONÁRIO(A):
Casa de Caridade de Alfenas - Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. OBJETOS: 15 (quinze) Monitores Multiparâmetros: Valor Unitário R$ 24.740,00. Valor Total
da Permissão R$ 371.100,00 conforme guia SIAD
2020/001298 (evento SEI N° 20644960). Data de Assinatura: 23/10/2020.
Termo de Permissão Eletrônico Nº 156/2020 – Processo
SEI N° 1320.01.0076888/2020-19. PERMITENTE:
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de
Estado da Saúde - SES/MG. PERMISSIONÁRIO(A):
Hospital da Fundação Casa de Caridade São Lourenço.
OBJETOS: 15 (quinze) Monitores Multiparâmetros:
Valor Unitário R$ 24.740,00. Valor Total da Permissão R$
371.100,00 conforme guia SIAD 2020/001273 (evento
SEI N° 20452822). Data de Assinatura: 23/10/2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Extrato da Ata de Registro de Preços nº 184/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 1321603
016/2019, para eventual aquisição de medicamentos
para atendimento a ações judiciais, conforme especificações do Termo de Referência. Empresas: BH FARMA
COMERCIO LTDA, CNPJ 42.799.163/0001-26;
BIOHOSP PRODUTOS
HOSPITALARES AS,
CNPJ 18.269.125/0001-87; NOVARTIS BIOCIENCIAS AS, CNPJ 56.994.502/0027-79; MEDIMAC
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ
03.596.923/0001-46. As informações detalhadas de
todos os elementos da Ata podem ser obtidas no seguinte
endereço eletrônico: http://www.compras.mg.gov.br/ .
3 cm -23 1411715 - 1

TERMO DE CESSÃO DE USO
Termo de Cessão de Uso Eletrônico n° 56/2020 – SEI
nº 1320.01.0089947/2020-21. que entre si celebram
o ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da
Secretaria de Estado de Saúde (SES), na qualidade de
CEDENTE, e o Município de Divinópolis, na qualidade de CESSIONÁRIO, cujo objeto é a transferência
de 7 (sete) Cardioversor: Valor Unitário R$ 21.274,00.
4 (quatro) Ventiladores Pulmonares Microprocessados
Transportes: Valor Unitário R$ 25.000,00, valor total
R$ 248.918,00 para o enfrentamento da crise em saúde
pública ocasionada pelo novo coronavírus, conforme
guia acostada nos autos n° 2020/001253 (19691211).
Data da Assinatura: 22/10/2020.
7 cm -23 1412131 - 1

TERMO DE PERMISSÃO ELETRÔNICO Nº 180/2020
Processo SEI N° 1320.01.0066201/2020-90. PERMITENTE: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG.
PERMISSIONÁRIO(A):
SOCIEDADE
EDUCACIONAL UBERABENSE - HOSPITAL REGIONAL JOSÉ ALENCAR- UBERABA – MG, CNPJ:
25.452.301/0022-01. OBJETOS: 01 (Hum) Item para
enfrentamento à situação de emergência em saúde
pública motivada pela COVID-19 - Valor Total da
Permissão R$23.300,00 conforme guia SIAD nº
2020/001306 (Evento SEI N° 20680113). Data de Assinatura: 23/10/2020.
3 cm -23 1412171 - 1

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - SES Nº 01/2020
Convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, de que trata o Edital SES Nº 01/2020,
para celebração e assinatura do contrato administrativo.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS
GERAIS, no uso de suas atribuições legais previstas nos
incisos I e II do art. 46 da Lei Estadual nº 23.304, de 30
de maio de 2019;
CONSIDERANDO termo de acordo celebrado entre
a SEPLAG e a Vale S.A, nos autos de n.º 501070936.2019.8.13.0024, para realização de contratação temporária, homologado em juízo em 19 de março de 2020;
e o item 7.2 do Edital SES Nº 01/2020:
RESOLVE:
Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados
no Processo Seletivo Simplificado, de que trata o
Edital SES Nº 01/2020, publicado na Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais, de 21 de julho de 2020,
para assinatura do contrato administrativo, conforme
relacionados abaixo:

TERMO DE PERMISSÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
Processo SEI N° 1320.01.0094317/2020-80. PERMITENTE: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG.
PERMISSIONÁRIO(A): HOSPITAL ANA NERY DE
MINAS GERAIS, CNPJ: 00.104.400/0002-28. OBJETOS: 01 (Hum) Item para enfrentamento à situação de
emergência em saúde pública motivada pela COVID-19
- Valor Total da Permissão R$23.300,00 conforme guia
SIAD nº 2020/001319 (Evento SEI N° 20771842). Data
de Assinatura: 23/10/2020.
2 cm -23 1412107 - 1
TERMO DE PERMISSÃO DE USO
Termo de Permissão Eletrônico Nº 205/2020 – Processo
SEI N° 1320.01.0075473/2020-06. PERMITENTE:

SES 06 – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA)
Classificação
Candidato
Resultado
2
Camila Moreira de Assis
Selecionada
SES 18 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA)
Classificação
Candidato
Resultado
4
Sandra Elisa Barbosa da Silva Selecionada

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2020.
Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva
Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais
7 cm -23 1412114 - 1

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia
de Minas Gerais - HEMOMINAS
GABINETE
PROCESSO SEI Nº 2320.01.0013596/2019-65
FUNDAÇÃO HEMOMINAS
EDITAL PARA SELEÇÃO E CAPTAÇÃO DE DOAÇÃO, EM FORMA DE PATROCÍNIO
A Comissão de Patrocínio da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – HEMOMINAS, em cumprimento ao
disposto na Portaria PRE Hemominas nº 366, de 16 de outubro de 2019, publicada no IOF de 18 de outubro de 2018, p. 25, faz publicar o Edital
geral para regulamentar o processo de seleção e captação de doações, em forma de patrocínio, obedecidas as disposições do Decreto nº 47.611, de
23/01/2019, atualizado pelo Decreto nº 47.700, de 19/8/2019, Decreto nº 45.242, de 11 de dezembro de 2009, Lei nº 22.440, de 21/12/2016, Decreto
nº 47.334, de 29/12/2017, Deliberação CONSEP nº 10, de 06/05/2009, Deliberação CONSEP nº 012, de 10/12/2009.
1 – DA FINALIDADE
Este edital estabelece as normas para seleção e captação de doações de bens e serviços, em forma de patrocínio, no âmbito da Fundação
Hemominas.
1.1 – As doações em forma de patrocínio terão por objetivo a execução de programas, projetos ou ações de interesse público no âmbito da Fundação
Hemominas e poderão ser formalizadas por pessoas físicas, pessoas jurídicas privadas, nacionais ou estrangeiras, e organismos internacionais.
2 – REQUISITOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As propostas de doação em forma de patrocínio deverão conter:
2.1 – a identificação do subscritor;
2.2 – a descrição do bem ou serviço;
2.3 – o quantitativo e o valor de mercado correspondente ao bem ou serviço doado;
2.4 – a indicação do evento institucional que se pretende patrocinar;
2.5 – a declaração prevista na Lei nº 22.440, de 21/12/2016, quando tratar-se de indústrias de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos e
implantes sobre eventuais relações com profissionais de saúde, de qualquer natureza, que configurem potenciais conflitos de interesses.
2.5.1 – Para fins de aplicação deste item, é considerada relação configuradora de potencial conflito de interesses qualquer tipo de doação ou benefício,
realizado de forma direta ou por meio de terceiros, tais como brindes, passagens, inscrições em eventos, hospedagens, financiamento de etapas de
pesquisa, consultoria, palestras, para profissional de saúde registrado em conselho de classe, no âmbito do Estado.
2.5.2 – As indústrias tratadas neste item informarão ao Estado, anualmente, até o último dia útil do mês de janeiro, o nome do profissional, seu número
de inscrição no conselho de classe, o objeto da doação ou benefício e o valor desse objeto ou benefício, por meio de arquivo eletrônico referente a
dados do ano-base anterior.
3 – FORMA E PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
A captação de doadores/patrocinadores obedecerá o seguinte:
3.1 – fornecedor geral da Fundação Hemominas – a doação/patrocínio deverá ser captada pela Administração Central, e a distribuição dos recursos
conseguidos com este tipo de fornecedor deverá ser feita entre as unidades regionais de acordo com o tamanho das mesmas e, para a realização de
eventos relacionados à doação de sangue, deverá ser observado o número de candidatos à doação que comparecem à unidade;
3.2 – fornecedor local – a doação/patrocínio será captada pela Unidade da Fundação Hemominas – UFH, após parecer da Comissão;

3.3 – não fornecedor - a doação/patrocínio será captada pela Unidade que tiver o contato com a empresa ou pessoa física;
3.4 – quando se tratar de brindes, cada Unidade gerenciará os brindes recebidos, respeitando a recomendação do Ministério da Saúde que permite a
distribuição apenas entre candidatos à doação e não doadores efetivos;
3.5 – em qualquer situação, deverá ser preenchido um formulário-padrão contendo, no mínimo, os dados do doador/patrocinador, as características
do evento patrocinado, e o valor de mercado do bem ou serviço oferecido em doação/patrocínio, para controle da Comissão;
3.6 – quando houver doação de bem, apresentar nota fiscal ou documento que comprove sua propriedade e declaração de que em relação a ele não
existem demandas administrativas ou judiciais;
3.7 – quando houver doação de serviços, apresentar documento que comprove a capacidade para prestação dos serviços ofertados;
3.8 – A proposta de doação/patrocínio deverá ser protocolada pessoalmente, podendo ser remetida por correspondência eletrônica, para a unidade de
referência, conforme itens acima, no prazo definido no chamamento específico.
4 – DAS VEDAÇÕES
4.1 – O comunicado de chamamento público geral ou específico observará, a cada evento, as vedações, quando cabíveis, especialmente as referidas no art. 20, do Decreto nº 47.611/2019, e eventuais conflitos de interesse, nos termos da Lei nº 22.440, de 21/12/2016, Decreto nº 47.334, de
29/12/2017, da Deliberação CONSEP nº 10, de 06/05/2009, e Deliberação CONSEP nº 012, de 10/12/2009.
4.2 – É vedada a divulgação do patrocínio pelo doador/patrocinador sem autorização expressa da Fundação Hemominas, considerando as disposições
do art.23 do Decreto nº 47.611/2019, competindo à Comissão de Patrocínio informar à Assessoria de Comunicação Social os nomes dos doadores/
patrocinadores, para que os mesmos possam ser destacados como organizações/pessoas apoiadoras dos eventos. Este destaque poderá ser registrado
em “folders”, “camisetas”, “banners”, cartazes etc., quando cabível tal divulgação.
5 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
As propostas de doação, em forma de patrocínio, serão avaliadas pela Comissão de Patrocínio sob o aspecto da relação com as atribuições institucionais e o cumprimento das disposições deste edital, dos chamamentos específicos, da Portaria PRE nº 366/2019 e demais normas pertinentes, devendo
a Comissão manifestar-se conclusivamente sobre o atendimento aos requisitos de aceitação.
6 – DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
A homologação do resultado do chamamento público e a autorização para o recebimento da doação/patrocínio serão efetivadas por ato do Presidente da Fundação Hemominas, ao qual compete assinar o Termo de Doaçãoem forma de patrocínio paraeventos e ações institucionais - Anexo I
deste Edital,procedendo-se a sua publicação em resumo no Diário Oficial do Estado, contendo os dados elencados no art. 17, do Decreto nº 47.611,
de 23/01/2019.
7 – DA PUBLICAÇÃO E VIGÊNCIA DO EDITAL
7.1 – Este edital será divulgado, na íntegra, em página do sítio eletrônico oficial da Fundação Hemominas.
7.2 – Será publicado no Diário Oficial do Estado em extrato o aviso de abertura de cada chamamento específico, com a antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis da data de recebimento das propostas, nos termos previstos neste Edital.
7.3 – Este Edital terá a vigência de um ano, a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
8 – DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 – A seleção e captação de doações de bens e serviços, em forma de patrocínio, no âmbito da Fundação Hemominas, previstas neste Edital, observarão as exceções previstas na alínea “a”, do inciso III e o inciso IV do § 2º, e o § 3º, ambos do art. 1º, do Decreto nº 47.611, de 23/01/2019, com
a redação dada pelo Decreto nº 47.700, de 19/08/2019, especialmente quanto ao valor mínimo previsto nos incisos I e II do caput do art. 24 da Lei
nº 8.666, de 21/06/1993.
8.2 – A Comissão de Patrocínio não autoriza a qualquer pessoa a intermediação ou representação individual para tratativa de assuntos pertinentes
ao conteúdo deste edital.
8.3 – Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Comissão de Patrocínio da Fundação Hemominas, Telefone: (31) 3768-7422; e-mail:comissao.
patrocínio@hemominas.mg.gov.br.
Belo Horizonte, 23de outubro de 2020.
Maria Isabel Pereira de Castilho Rafael Maia
Membro
Comissão de Patrocínio da Fundação Hemominas
ANEXO
EDITAL Nº001/2020, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020
FUNDAÇÃO HEMOMINAS
TERMO DE DOAÇÃOEM FORMA DE PATROCÍNIO PARAEVENTOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS
ART. 17 DO DECRETO Nº47.611/2019
UNIDADE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS – UFH:
2 - EVENTO/DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

OBJETO DA DOAÇÃO/PATROCÍNIO

QUANTITATIVO E VALOR ESTIMADO DA DOAÇÃO/PATROCÍNIO
IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR/PATROCINADOR
PESSOA JURÍDICA: Razão Social:
CNPJ/CPF:
Representante Legal/Nome:
CPF:
Endereço:
PESSOA FÍSICA: Nome:
CPF:
Endereço:
TERMO DE DOAÇÃO EM FORMA DE PATROCÍNIO:
O Doador/Patrocinador acima especificado doa, em caráter definitivo e sem encargos, à Fundação Hemominas, o bem/serviço acima descrito nos
termos do presente Edital e legislação pertinente.

Local/Data(dia/mês/ano). /Nome legível e assinatura do representante do doador/patrocinador
ATO DA PRESIDÊNCIA HEMOMINAS:
Declaro aceita a doação/patrocínio.
Local/Data(dia/mês/ano).

Assinatura
56 cm -23 1412115 - 1

AVISO DE PREGÃO
A Fundação Hemominas comunica que realizará os seguintes pregões eletrônicos: Pregão eletrônico/processo nº 258/2020, SEI:
2320.01.0003710/2019-43 para “serviço técnico especializado de engenharia consultiva”, acontecerá dia 11/11/2020 às 09:00 horas.
Os editais encontram-se disponíveis no Compras, R. Grão Pará 882,
Santa Efigênia, BH/MG, de segunda a sexta, de 08 às 17h, ao custo de
R$10,00 (DAE), ou pelos sítios www.hemominas.mg.gov.br e www.
compras.mg.gov.br. O pregoeiro.
2 cm -23 1411777 - 1
EXTRATO DO CONTRATO Nº 9261.679/20
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa EXTINCÊNDIO VALADARES LTDA. - EPP . Objeto: Prestação de Serviço de
manutenção nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico
das Unidades da Fundação Hemominas (Lotes 11 e 12).Valor: R$
10.290,00. Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data da sua
publicação. D.O: 2321 10 302 123 4 540 0001 3 3 90 39 21, IAG 0,
Fonte: 10 - IPU: 1 ; Unidade de Programação do Gasto - UPG 252,
Unidade Executora: 2320.002
EXTRATO DO CONTRATO Nº 9250.322/20
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa CHRISPIM NEDI
CARRILHO EIRELI. Objeto: Aquisição de material de laboratório
(Lotes 01, 03 e 12)..Valor: R$ 20.437,90. Vigência: 12 (doze) meses
contados a partir da data da sua publicação. D.O: 2321 10 302 1234
5400001 3390 3013,IAG 0, Fonte: 10 - IPU: 1 ; Unidade de Programação do Gasto - UPG 255, Unidade Executora: 2320.002.
4 cm -23 1411951 - 1

Fundação Ezequiel Dias - FUNED
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Espécie: Ata de Registro de Preço nº 225/2020, Pregão Eletrônico
para Registro de Preços - Planejamento nº 307/2020. Processo SEI
nº 2260.01.0006994/2019-17. Objeto: Estabelecer as condições que
disciplinarão o Registro de Preços para aquisição de gases especiais,
mediante contrato, 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. Órgão
Gerenciador: Fundação Ezequiel Dias. Beneficiário do Lote 01: White
Martins Gases Industriais Ltda. Valor total do Lote 01: R$ 142.802,88.
Vigência: 12 meses. Assinatura: 23/10/2020
- Ronei Ramos Monteiro – Vice-Presidente/FUNED.
3 cm -23 1411886 - 1
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato nº 9262892/2020. Processo SEI nº
2260.01.0009554/2020-55. Objeto: aquisição de kit´s leishmaniose
- Humana e Canina. Dotação orçamentária: 2261.10.303.103.4272.0
001.339030.13.0.10.1. Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
222/2019. Vigência: 12 meses. Valor: R$ 26.604,00. Contratante: Fundação Ezequiel Dias. Contratada: Biogene Indústria e Comércio Ltda.
Assinatura: 23/10/2020.
Ronei Ramos Monteiro – Vice Presidente/FUNED.
2 cm -23 1411918 - 1

AVISO DE PREGÃO
A Fundação Hemominas comunica que realizará os seguintes pregões eletrônicos: Pregão eletrônico/processo nº 350/2020, SEI:
2320.01.0016031/2019-86 para “mapa para registro de temperatura e
papel registrador gráfico”, acontecerá dia 12/11/2020 às 09:00 horas.
Os editais encontram-se disponíveis no Compras, R. Grão Pará 882,
Santa Efigênia, BH/MG, de segunda a sexta, de 08 às 17h, ao custo de
R$10,00 (DAE), ou pelos sítios www.hemominas.mg.gov.br e www.
compras.mg.gov.br. O pregoeiro.

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie:
Contrato
9262958/2020.
Processo
SEI
nº
2260.01.0001789/2020-93. Objeto: Aquisição de álcool etílico e higienizador antisséptico de mãos. Dotação orçamentária:2261.10.303.116.
4288.0001.339030.17.0.10.1,2261.10.303.116.4289.0001.339030.17.0
.10.1,2261.10.303.103.4272.0001.339030.17.0.10.1,2261.10.571.076.
4187.0001.339030.17.0.10.1,2261.10.122.705.2500.0001.339030.17.0
.10.1. Pregão Eletrônico nº 285/2020. Vigência: 12 meses. Valor: R$
96.748,70. Contratante: Fundação Ezequiel Dias. Contratada: Everlimp
Comércio e Distribuidora Eireli. Assinatura: 23/10/2020.
Ronei Ramos Monteiro – Vice-Presidente/FUNED.

2 cm -23 1411904 - 1

3 cm -23 1411854 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202010232343550129.
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