
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde�
Coordenação de Compras de Dietas e Materiais Judicializados

 

Ofício SES/SUBSILS-SG-DC-CCDMJ nº. 1/2019

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2019.

 
A Sua Excelência o Senhor
Paulo Roberto Ferreira
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Rua Raimundo Nonato, 116
CEP:29.017-160 – Forte São João, Vitória - ES

  

Assunto: Solicitação de autorização de Carona ATA de Registro de Preços n° 00055/2018 -
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1320.01.0066666/2019-51].

  

Senhor Secretário, 

Solicito a V. Exa. a autorização de Carona ATA de Registro de Preços n° 00055/2018, celebrado
entre a Secretaria  de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca e a
Empresa FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., cujo objeto é aquisição de VEÍCULOS TIPO
AUTOMÓVEL DE PASSAGEIRO.

Tal solicitação visa o cumprimento de demanda para atender a Emenda Parlamentar Federal
n°30230012. O objetivo será aquisição de 27 (vinte e sete) veículos destinados à várias unidades
básicas de atendimento à saúde, em grande maioria para as comunidades do interior e
a  aquisição tem como intuito possibilitar o transporte dos profissionais das equipes de saúde
municipais de atenção primária e, consequentemente, facilitar o acesso aos domicílios de sua
responsabilidade, permitir a realização de visita domiciliar, melhorar a interação com a população,
melhorar o diagnóstico das necessidades de saúde e, ainda, ampliar o acesso à população.

Ressaltamos que trata-se de Fonte Federal: 37.1,  Portaria Federal nº 2591/2017, SIMG: 9166299
e a vigência deste documento vigorará até o dia 26/10/2019, por tanto, solicitamos como
demanda URGENTE.

Dessa forma, a autorização ora solicitada é imprescindível para a aquisição dos bens
supracitados. Além do mais, o intuito primordial do feito será o atendimento à uma parcela da
camada mais sensível da população.

Contando    com    a    costumeira    atenção    de    V.     Exa.,    colocamo-nos a disposição para o
que se zer necessário.

 

Atenciosamente, 
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Rafael Maia Nogueira

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde
Secretaria de Estado de Saúde - MG

 

  

Documento assinado eletronicamente por Rafael Maia Nogueira, Subsecretário(a), em
26/09/2019, às 18:30, 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
7843626 e o código CRC DA7FB91D.

Referência: Processo nº 1320.01.0066666/2019-51 SEI nº 7843626
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