
Resolução Conjunta Seplag/Seapa/SES nº. 6941 de 10 de março de 2009.  

 
Altera a Resolução Conjunta Seapa/Seplag/SES nº 6501, de 8 de abril de 2008 que define a 
norma técnica para fixação da identidade e qualidade do café torrado em grão e torrado e 
moído para aquisição pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.  

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e OS SECRETÁRIOS DE ESTADO 

DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E DE SAÚDE, no uso das atribuições 
prevista no art. 93, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no Decreto nº. 
44.661, de 26 de novembro de 2007,  

RESOLVEM:  

Art. 1º O parágrafo único do artigo 4º da Resolução Conjunta Seplag/Seapa/SES nº 6501, de 
8 de abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 4 (...)  

Parágrafo único. A aquisição de cafés das categorias Gourmet e Superior, identificados na 
escala sensorial como aqueles detentores de notas de Qualidade Global entre 7,3 e 10,0 e 
6,0 e 7,3, respectivamente, será realizada em conformidade com os limites estabelecidos no 
Edital de Licitação, que será no máximo de até 10% (dez por cento) da quantidade total a 
ser licitada."  

Art. 2º O art. 7º da Resolução Conjunta Seplag/Seapa/SES nº 6501, de 8 de abril de 2008, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 7º. Os lotes de café torrado em grão ou torrado e moído para fins de aquisição 
governamental serão objetos de amostragem sempre no momento da entrega de cada lote 
licitado ou sob a demanda de perícias, que visem o esclarecimento de impasses em relação 

ao produto licitado, ou, ainda, a critério da Autoridade Sanitária competente, para verificar, a 
qualquer tempo, por meio de análises fiscais, a qualidade do produto adquirido.  

§1º. Em até 05 (cinco) dias a partir da data de publicação do resultado da licitação, o 

vencedor, obrigatoriamente, deverá encaminhar para análise, a um dos laboratórios 
credenciados pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, 
duas amostras de 500 gramas cada, devidamente extraídas do lote ganhador do processo 
licitatório  

§ 2º. Para efeito da análise laboratorial é obrigatória a apresentação dos pacotes 
devidamente fechados, lacrados e identificados.  

§ 3º O laudo elaborado pelo laboratório credenciado pela SEAPA será encaminhado para o 
órgão/entidade contratante para fins de assinatura do contrato.  

§ 4º O ganhador do processo licitatório deverá, ainda apresentar laudo de análise 
laboratorial do lote licitado, no qual deverá constar a realização dos ensaios Elementos 
Histológicos (Resolução RDC nº 277/2005/ANVISA); Pesquisa de Sujidades, Parasitos e 
Larvas (Resolução RDC nº 175/2003/ANVISA) e Análise de Rotulagem (Resolução RDC nº 
259/2002/ANVISA, Portaria INMETRO nº 157/2002 e Lei 10.674 /2003).  

§5º As despesas decorrentes da elaboração dos laudos correrão por conta do contratado.  

§6º Caso o produto da empresa vencedora tenha os selos de Pureza e Qualidade ABIC, não 
serão necessárias as análises dispostas nos parágrafos anteriores."  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.  



Belo Horizonte, aos 10 dias do mês de março de 2009.  

Renata Maria Paes de Vilhena  

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão  

Gilman Viana Rodrigues  

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva  

Secretário de Estado de Saúde  

 


