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Texto compilado
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei: 

Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

§ 1º  As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

§ 2º  Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública
de que trata esta Lei.

§ 3º  O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial
de Saúde.

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte,
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
coronavírus; e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que
não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.

Parágrafo único.  As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante
do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas: 

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes
medidas:                (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
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e) tratamentos médicos específicos;

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos;

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de:                (Redação dada pela Medida Provisória nº 926,
de 2020)

a) entrada e saída do País; e            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

b) locomoção interestadual e intermunicipal;      (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o
pagamento posterior de indenização justa; e

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem
registro na Anvisa, desde que:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

§ 1º  As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas
e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.

§ 2º  Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família
conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme
preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

§ 3º  Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência
decorrente das medidas previstas neste artigo.

§ 4º  As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento
delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

§ 5º  Ato do Ministro de Estado da Saúde:

I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e II do caput deste
artigo; e

II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.

§ 6º  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança Pública disporá sobre a medida
prevista no inciso VI do caput deste artigo.

§ 7º  As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

I - pelo Ministério da Saúde;
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II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos
I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo.

§ 8º  As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento
de serviços públicos e atividades essenciais.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 9º  O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais
a que se referem o § 8º.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 10.  As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execução de serviços
públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas
em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou
autorizador.           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 11.  É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços
públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer espécie que possam
acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.       (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

Art. 4º  Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata
esta Lei.

Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
de que trata esta Lei.         (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação ou aquisição.

§ 3º  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas
que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.         
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-A  A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se restringe a
equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do
bem adquirido.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições
de:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - ocorrência de situação de emergência;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;          (Incluído pela Medida Provisória nº
926, de 2020)

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares; e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.        (Incluído
pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-C  Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de
que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços
comuns.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-D  O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.        
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
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Art. 4º-E  Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico
simplificado.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:          
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - declaração do objeto;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - fundamentação simplificada da contratação;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

III - descrição resumida da solução apresentada;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

IV - requisitos da contratação;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

V - critérios de medição e pagamento;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:            (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal;            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

b) pesquisa publicada em mídia especializada;             (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

d) contratações similares de outros entes públicos; ou         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VII - adequação orçamentária.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de
preços de que trata o inciso VI do caput.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 3º  Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo
Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em
que deverá haver justificativa nos autos.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-F  Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente,
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
caput do art. 7º da Constituição.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-G  Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição
de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos
procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º  Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número
inteiro antecedente.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 2º  Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.          (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)

§ 3º  Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, para as licitações de que trata o caput.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-H  Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.              (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-I  Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.           (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)

Art. 5º  Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:
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I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;

II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus.

Art. 6º  É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual,
distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo
coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

§ 1º  A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.

§ 2º  O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em
investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações
pessoais.

Art. 6º-A  Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de
despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4º, quando a movimentação for realizada
por meio de Cartão de Pagamento do Governo:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso I do caput do art. 23 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso II do caput do art. 23 da
Lei nº 8.666, de 1993.       (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 7º  O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto
nesta Lei.

Art. 8º  Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência internacional pelo coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

Art. 8º  Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4º-H, que obedecerão ao
prazo de vigência neles estabelecidos.              (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020
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DIárIo Do ExECuTIvo
Governo do Estado

Governador: romeu Zema Neto

Leis e Decretos
LEI Nº 23 .598, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do 
Bairro D . Zilda, com sede no Município de ressaquinha .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS,
o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, pro-

mulgo a seguinte lei:
Art . 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro D . Zilda, com 

sede no Município de ressaquinha .
Art . 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

LEI Nº 23 .599, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Alagadiço I, com sede no Município de Espinosa .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS,
o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, pro-

mulgo a seguinte lei:
Art . 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Alagadiço I, com sede 

no Município de Espinosa .
Art . 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

LEI Nº 23 .600, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Declara de utilidade pública a Associação dos Morado-
res e Proprietários de Lotes do Balneário Porto Belo, com 
sede no Município de Paracatu .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS,
o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, pro-

mulgo a seguinte lei:
Art . 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Proprietários de Lotes 

do Balneário Porto Belo, com sede no Município de Paracatu .
Art . 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

DECrETo NE Nº 113, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Declara SITuAÇÃo DE EMErGÊNCIA em Saúde 
Pública no Estado em razão de surto de doença respira-
tória – 1 .5 .1 .1 .0 – Coronavírus e dispõe sobre as medi-
das para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 
13 .979, de 6 de fevereiro de 2020 .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vII do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto naLei Federal nº13 .979, de 6 de 
fevereiro de 2020,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica declarada SITuAÇÃo DE EMErGÊNCIA em Saúde Pública no Estado, em razão 
de epidemia de doença infecciosa viral respiratória – CovID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – 
SArS-Cov-2 – 1 .5 .1 .1 .0 .

Art . 2º – Nos termos do inciso III do § 7º do art . 3º da Lei Federal nº 13 .979, de 6 de fevereiro de 
2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 
2019, poderão ser adotadas as seguintes medidas:

I – determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos;
II – estudo ou investigação epidemiológica;
III – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido 

o pagamento posterior de indenização justa .
Art . 3º – Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destina-

dos ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
de que trata este decreto, nos termos do art . 4º da Lei Federal nº 13 .979, de 2020 .

Art. 4º – Fica instalado o Centro de Operações de Emergência em Saúde – COES-MINAS – 
COVID-19, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde, para monitoramento da emergência em saúde 
pública declarada .

Art . 5º – A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este decreto correrá em 
regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades do Estado.

Art . 6º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar o 
estado de emergência causado pelo Coronavírus, responsável pelo surto de 2019.

Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-
cia do Brasil .

roMEu ZEMA NETo

DECrETo NE Nº 114, DE 12 DE MArÇo DE 2020 .

Abre crédito suplementar no valor de r$5 .596 .058,11 .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vII do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 9º da Lei nº 23 .579, de 15 
de janeiro de 2020,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica aberto crédito suplementar no valor de r$5 .596 .058,11 (cinco milhões quinhentos e 
noventa e seis mil cinquenta e oito reais e onze centavos), indicado no Anexo, onerando no mesmo valor o limite 
estabelecido no art . 9º da Lei nº 23 .579, de 15 de janeiro de 2020 .

Art . 2º – Para atender ao disposto no art . 1º serão utilizados recursos provenientes:
I – do saldo financeiro do Termo de Ajustamento de Conduta nº 2008.38.02.004700-0, firmado em 

28 de maio de 2014 entre o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a vale Fertilizantes S .A ., no valor de 
r$21 .947,19 (vinte e um mil novecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos);

II – do saldo financeiro do convênio nº 0001-CI-2017/0161, firmado em 30 de dezembro de 2016 
entre o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, 
no valor de r$545 .472,48 (quinhentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e 
oito centavos);

III – do saldo financeiro do convênio nº 822677/2015, firmado em 28 de dezembro de 2015 entre 
a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de 
r$4 .054 .270,92 (quatro milhões cinquenta e quatro mil duzentos e setenta reais e noventa e dois centavos);

IV – do saldo financeiro da contrapartida do convênio nº 822677/2015, firmado em 28 de dezem-
bro de 2015 entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, no valor de r$60 .124,38 (sessenta mil cento e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos);

V – do saldo financeiro da contrapartida do convênio nº 791880/2013, firmado em 31 de dezembro 
de 2013 entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e o Ministério da Cidadania, no 
valor de r$111 .150,00 (cento e onze mil cento e cinquenta reais);

VI – do saldo financeiro do convênio nº 791880/2013, firmado em 31 de dezembro de 2013 
entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e o Ministério da Cidadania, no valor de 
r$213 .504,39 (duzentos e treze mil quinhentos e quatro reais e trinta e nove centavos);

VII – do convênio nº 881213/2018, firmado em 20 de dezembro de 2018 entre a Fundação Hos-
pitalar do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Saúde, no valor de r$380 .000,00 (trezentos e oitenta mil 
reais);

VIII – do convênio nº 807145/2014, firmado em 2 de outubro de 2014 entre a Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, no valor de r$174 .908,12 (cento e setenta e quatro mil novecentos e oito reais e doze centavos);

IX – do saldo financeiro da receita de Taxa de Expediente – Administração Indireta do Instituto 
Mineiro de Agropecuária, no valor de r$34 .680,62 (trinta e quatro mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e 
dois centavos) .

Art . 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independên-

cia do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

 
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 320200313005547011.
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 22 – sábado, 03 de agosto de 2019 diário do exeCutivo Minas gerais - Caderno 1
PELA SECrETArIA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo

o SECrETárIo DE ESTADo DE PLANEJAMENTo E GES-
TÃo, em cumprimento à decisão proferida no Mandado de Segu-
rança nº 1 .0000 .19 .082036-5/000, declara nulo o ato publicado 
no “Minas Gerais” de 14 de março de 2019 e ratifica o ato primi-
tivo publicado no “DoEMG” de 14 de julho de 2012, que apo-
sentou Marisia Azevedo valadares, MASP: 566 .520-3, CPF Nº 
204 .471 .836-72, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucio-
nal Federal nº 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, como 
ocupante do cargo de Especialista em Educação Básica, Código 
EEB, Nível I, Símbolo EEB1, Grau G, da E. E. “Três Poderes”, 
lotado na Secretaria de Estado de Educação – Belo Horizonte/
MG

02 1257092 - 1

rESoLuÇÃo SEPLAGNº 056, DE 1º DE AGoSTo DE 2019
Dispõe sobre delegação de competência no âmbito da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão para a prática de atos que 
especifica.
oSECrETárIo DE ESTADo DE PLANEJAMENTo E GES-
TÃo, no uso da atribuição prevista no art . 93, §1º, da Constituição 
do Estado, e tendo em vista o disposto no §2º do art . 1º do Decreto 
Estadual nº 43 .650, de 12 de novembro de 2003; no art . 44 e 45 da 
Lei nº 23 .304, de 30 de maiode 2019; no art . 41 da Lei nº 14 .184, 
de 31 de janeiro de 2002; nos arts . 21 a 23 do Decreto nº 37 .924, 
de 16 de maio de 1996,
rESoLvE:
Art . 1º –Ficam delegadas ao Secretário Adjunto, sem prejuízo das 
demais atribuições inerentes ao cargo, competências para:
I – auxiliar o Secretário de Planejamento e Gestão, substituindo-o 
em suas ausências, impedimentos e sempre que necessário, sem 
prejuízo de outras atribuições que lhe forem delegadas pelo titu-
lar, conforme previsto pelo§ 2º do art . 62 da Lei nº 23 .304, de 
2019;
II – assinar contratos, convênios e congêneres, e suas respectivas 
alterações, com entidades de direito público e privado e autorizar 
e ordenar despesas solicitadas pelos Subsecretários e pelo servi-
dor designado para chefiar o Gabinete;
III – ordenar os pagamentos que envolvam dotações orçamentá-
rias de mais de uma unidade superior, sendo estas as subsecreta-
rias e a chefia de gabinete;
Iv – autorizar a concessão de diárias de viagem, requisição de 
passagens aéreas, a participação em cursos, congressos, encontros, 
feiras, seminários ou eventos assemelhados, no território nacio-
nal, de conformidade com as normas estabelecidas, para os Subse-
cretários e para o servidor designado para chefiar o Gabinete.
v – ordenar as despesas relacionadas aos itens descritos no inciso 
Iv deste artigo inclusive no caso de eventos realizados fora do 
território nacional, devidamente autorizadas pela autoridade 
competente .
Parágrafo Único–Na ausência do Secretário-Adjunto, os atos pre-
vistos no inciso III serão praticados pelos Subsecretários ou Chefe 
de Gabinete, em ordem de maior vulto das despesas relacionadas 
àsunidades a ele diretamente subordinadas .
Art . 2º –Ficam delegadas aos Subsecretários, ao responsável pela 
Chefia de Gabinete e unidades correlatas, sem prejuízo das demais 
atribuições inerentes ao cargo,e em observância às normas estabe-
lecidas no art. 1º, competências para:
I – exercer a orientação, coordenação e supervisão das unidades 
administrativas hierarquicamente subordinadas;
II – aprovar pareceres técnicos relativos às unidades sob sua 
supervisão;
III – assinar contratos, convênios, atas de registro de preço e con-
gêneres, e suas respectivas alterações, com entidades de direito 
público e privado e autorizar e ordenar despesas relacionadas às 
unidades subordinadas;
IV – assinar contratos, convênios, atas de registro de preços e 
instrumentos congêneres que envolvam dotações orçamentárias 
de mais de uma unidade de mesmo nível hierárquico, desde que 
as despesas de maior vulto estejam relacionadas a unidades a ele 
diretamente subordinada;
v – determinar a abertura de procedimentos licitatórios e de con-
tratações mediante dispensa e inexigibilidade de licitação proces-
sados no exercício de suas atribuições;
vI – autorizar a concessão de diárias de viagem, requisição de 
passagens aéreas, a participação em cursos, congressos, encon-
tros, feiras, seminários ou eventos assemelhados, de conformi-
dade com as normas estabelecidas, para os servidores lotados na 
respectiva unidade;
vII – ordenar as despesas decorrentes do exercício das atribuições 
das respectivas unidades;
VIII – ser atribuído o perfil de Dirigente Máximo no Sistema de 
Concessão de Diárias e Passagens – SCDP para os casos elenca-
dos no inciso vI .
Parágrafo Único – A delegação para assinatura de atos relati-
vos às unidades administrativas sob sua supervisão é passível de 
subdelegação .
Art . 3º –Ficam delegadas ao Chefe de Gabinete, sem prejuízo das 
demais atribuições inerentes ao cargo, além do previsto no art . 2º, 
competências para:
I – exercer a orientação, coordenação e supervisão da unidade 
Setorial de Controle Interno, da Assessoria de Comunicação, da 
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria 
Executiva do Comitê de Orçamento e Finanças e da Câmara de 
Coordenação da Ação Governamental, e demais unidades sob sua 
responsabilidade;
II – autorizar a concessão de diárias de viagem, requisição de pas-
sagens aéreas, a participação em cursos, congressos, encontros, 
feiras, seminários ou eventos assemelhados, no território nacio-
nal, de conformidade com as normas estabelecidas, para o Secre-
tário de Estado e Secretário-Adjunto;
III – autorizar a convocação de servidor para realização de serviço 
extraordinário de que trata o § 2º do art . 1º do Decreto 43 .650, de 
2003, limitada a hora-extra compensada por meio de crédito no 
banco de horas;
Iv – dar posse aos servidores nomeados para exercer suas ativi-
dades nesta Secretaria;
v – assinar termos de doação de bens móveis desta Secretaria a 
entidades de direito público e privado .
Parágrafo Único – Na ausência do servidor designado para Che-
fiar o Gabinete, os atos previstos neste artigo competirão ao 
Secretário-Adjunto .
Art 4º –Ficam delegados aos servidores designados para dirigirem 
as Superintendências da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão e unidades correlatas, sem prejuízo das demais atribuições 
inerentes à respectiva unidade, e em observância as normas esta-
belecidas no art. 2º, competências para:
I – exercer a orientação, coordenação e supervisão das unidades 
administrativas hierarquicamente subordinadas;
II – aprovar pareceres técnicos relativos às unidades sob sua 
supervisão;
III – determinar a abertura de procedimentos licitatórios e de con-
tratações mediante dispensa e inexigibilidade de licitação proces-
sados no exercício de suas atribuições;
IV – assinar contratos, convênios, atas de registro de preço e con-
gêneres, e suas respectivas alterações, com entidades de direito 
público e privado e autorizar e ordenar despesas relacionadas às 
unidades subordinadas;
V – assinar contratos, convênios, atas de registro de preço e ins-
trumentos congêneres que envolvam dotações orçamentárias de 
mais de uma unidade de mesmo nível hierárquico, desde que as 
despesas de maior vulto estejam relacionadas a unidades a ele 
diretamente subordinada;
vI – autorizar a concessão de diárias de viagem, requisição de 
passagens aéreas, a participação em cursos, congressos, encon-
tros, feiras, seminários ou eventos assemelhados, de conformi-
dade com as normas estabelecidas, para os servidores lotados na 
respectiva unidade;

vII – ordenar as despesas decorrentes do exercício das atribuições 
das respectivas unidades .
§ 1º – Os incisos IV e V não se aplicam à Superintendência de 
Planejamento, Gestão e Finanças, observado o disposto no art . 
9º desta resolução .
§ 2º – Na ausência dos servidores mencionados no caput, os atos 
previstos neste artigo competirão ao Subsecretário ou Chefe de 
Gabinete responsável pela unidade e, na ausência destes, compe-
tirá ao Secretário Adjunto .
Art . 5º –Ficam delegadas aos servidores designados para dirigi-
rem as Diretorias Centrais da Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão e unidades correlatas, sem prejuízo das demais 
atribuições inerentes à respectiva unidade, competências para:
I – exercer a orientação, coordenação e supervisão das unidades 
administrativas hierarquicamente subordinadas;
II – aprovar pareceres técnicos relativos às unidades sob sua 
supervisão;
III – determinar a abertura de procedimentos licitatórios e de con-
tratações mediante dispensa e inexigibilidade de licitação proces-
sados no exercício de suas atribuições;
Iv – autorizar a concessão de diárias de viagem, requisição de 
passagens aéreas, a participação em cursos, congressos, encon-
tros, feiras, seminários ou eventos assemelhados, de conformi-
dade com as normas estabelecidas, para os servidores lotados na 
respectiva unidade;
v – ordenar as despesas decorrentes do exercício das atribuições 
das respectivas unidades .
Parágrafo Único – Na ausência dos servidores mencionados no 
caput, os atos previstos neste artigo competirão ao Superinten-
dente ou respectivo superior imediato e, na falta deste, pelo Sub-
secretário ou Chefe de Gabinete responsável pela unidade, persis-
tindo a ausência, competirá ao Secretário Adjunto.
Art . 6º –Ficam delegadas ao Coordenador Especial da Cidade 
Administrativa, sem prejuízo das demais atribuições inerentes ao 
cargo, além do previsto no art. 2º, competências para:
I – assinar termos de doação, cessão, permissão e autorização 
de uso de bens móveis existentes dentro do complexo da Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves com entidades de 
direito público e privado;
II – responder pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
nº 17 .586 .070/0001-76, realizando os procedimentos necessários 
para encerramento das obrigações a ele associadas e a efetiva 
baixa cadastral .
Art. 7º –Ficam delegadas ao responsável por chefiar o Centro 
de Serviços Compartilhados, sem prejuízo das demais atribui-
ções inerentes ao cargo, além do previsto no art.2º, competências 
para:
I – assinar termos de doação, cessão, permissão e autorização de 
uso de bens móveis sob a responsabilidade do Centro de Serviços 
Compartilhados e alocada nos depósitos da bolsa de materiais e 
de veículos oficiais;
II – assinar os atos de ratificação de procedimentos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação realizada no âmbito da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão;
III – decidir acerca da viabilidade do atendimento de solicitação 
de órgão ou entidade para o processamento de licitação e contra-
tação considerada estratégica em seu âmbito de atuação, tendo em 
vista o volume de demandas em processamento e a relevância e 
criticidade do objeto frente às demais solicitações recebidas .
Art . 8º –Ficam delegadas ao servidor designado para dirigir a 
Superintendência Central de Compras Governamentais e ao ser-
vidor designado para dirigir a Diretoria de Logística e Aquisições 
da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, sem 
prejuízo das demais atribuições inerentes à respectiva unidade, 
competências para:
I – assinar edital de licitação e determinar a abertura de licitação;
II – adjudicar objeto de licitaçãosob sua responsabilidadeem caso 
de recurso hierárquico contra decisão do pregoeiro ou da comis-
são de licitação;
III – homologar resultado de procedimentos licitatórios sob sua 
responsabilidade .
Parágrafo Único – Na ausência dos servidores mencionados no 
caput, os atos previstos neste artigo competirão ao respectivo 
superior imediato .
Art . 9º – Deverá ser observado o princípio da segregação de fun-
ções, de modo que haja separação entre a autorização, a execução 
e o registro da atividade .
Art . 10 – Compete ao ordenador de Despesa:
I – em caso de afastamento, providenciar o autobloqueio de seus 
registros como ordenador de despesa no Sistema Integrado de 
Administração Financeira – SIAFI no período correspondente, 
bem como comunicar sua ausência à Diretoria de Contabilidade 
e Finanças;
II – verificar periodicamente os documentos pendentes de assina-
tura digital em sua responsabilidade, sob pena de responsabiliza-
ção sobre eventuais danos ao erário;
III – quando do desligamento da unidade, assinar todos os 
documentos pendentes de sua assinatura até a data do efetivo 
exercício .
Art . 11 – Fica revogada a resolução SEPLAG n .º 21, de 12 de 
março de 2018 .
Art . 12 –Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação .
Belo Horizonte, 1º de agosto de2019 .

otto Alexandre Levy reis

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
02 1256941 - 1

o SECrETárIo DE ESTADo DE PLANEJAMENTo E GES-
TÃO, usando da competência delegada no Decreto Nº 45.055 de 
10 de março de 2009 e nos termos do Decreto 47 .253 de 13 de 
setembro de 2017 e Deliberação CoF nº 04, de 15 de novem-
bro de 2017, autoriza, GuSTAvo HENrIQuE DE ANDrADE, 
MASP 752703/9, Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, EPPGG, NÍvEL III, GrAu D, a afastar-se inte-
gralmente, com ônus limitado, de suas atribuições, no período de 
02/09/2019 a 31/12/2020, para participar Mestrado em Master of 
Arts Political Science, oferecido pela Concordia university, Que-
bec/Canadá, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo, 
ficando vedado o pagamento de demais despesas vinculadas ao 
mesmo .

oTTo ALExANDrE LEvY rEIS
Secretário de Estado

SEPLAG
02 1256745 - 1

o SECrETárIo DE ESTADo DE PLANEJAMENTo E GES-
TÃO, usando da competência delegada no Decreto Nº 45.055 de 
10 de março de 2009 e nos termos do Decreto 47 .253 de 13 de 
setembro de 2017 e Deliberação CoF nº 04, de 15 de novembro 
de 2017, autoriza, MArIANY FrEITAS DE oLIvEIrA, MASP 
752923/3, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governa-
mental, EPPGG, NÍvEL I, GrAu H, a afastar-se integralmente, 
com ônus limitado, de suas atribuições, no período de 26/08/2019 
a 05/07/2021, para participar de Mestrado em Direito, Economia, 
Gestão menção Direito Internacional, oferecido pela universi-
dade de Grenoble Alpes, França, sem prejuízo dos vencimentos e 
vantagens do cargo, ficando vedado o pagamento de demais des-
pesas vinculadas ao mesmo .

oTTo ALExANDrE LEvY rEIS
Secretário de Estado

SEPLAG
02 1256735 - 1

A Subsecretária de Gestão de Pessoas, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art . 39 do Decreto nº 47 .337, 
de 12/01/2018, CoNCEDE Licença para Tratar de Interesses 
Particulares - LIP, nos termos do artigo 179, da Lei nº 869, de 
05/07/1952, artigos 10 e 12 do Decreto nº 28 .039, de 02/05/1988, 
e inciso Iv do artigo 1º da resolução nº 2 .321, de 04/07/1992 e 
Deliberação CCGPGF nº 02, de 03/09/2014, por 02 (dois) anos, 
à servidoraGISELLE NErES ALCÂNTArA, MASP 1365600-4, 
ocupante do cargo efetivo de Agente Governamental, Nível I, 
Grau C, lotado na Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais .

KÊNNYA KrEPPEL DIAS DuArTE
Subsecretária de Gestão de Pessoas

02 1256822 - 1

Superintendência Central de Perícia 
médica e Saúde ocupacional

Diretor: Carlos Tadeu villani Marques
CoMuNICAÇÃo : 2837/2019
rEGIoNAL : Sao Joao Del rei
Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei 
869/52, combinado com o Decreto 46 .061 de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 03ª SrE - Barbacena, 03342581 
Mariangela Alves do Nascimento – EEB – 3 - Piedade do rio 
Grande - 5 - 09/07/2019 A 13/07/2019 - 158 .I
34ª SrE - Sao Joao Del rei, 14693402 Silas de Lelis Silva Frei-
tas – PEB – 1 - Dores de Campos - 1 - 03/07/2019 A 03/07/2019 
- 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 13770508 Dirceu Lopes 
do Nascimento – ASP – 2 - Sao Joao Del rei - 1 - 17/07/2019 
A 17/07/2019 - 158 .I, 13803531 Tiago Jesus da Silva – ASP – 
1 - Sao Joao Del rei - 32 - 20/07/2019 A 20/08/2019 - 158 .I, 
13830468 renan Monteiro de oliveira Marques – ASP – 1 - Sao 
Joao Del rei - 7 - 15/07/2019 A 21/07/2019 - 158 .I, 13950969 
Maria Cristina de oliveira – ANEDS – 1 - Sao Joao Del rei - 
39 - 24/07/2019 A 31/08/2019 - 158 .I, 14479059 Aldair Jose de 
Almeida Junior – ASP – 1 - Sao Joao Del rei - 4 - 14/07/2019 
A 17/07/2019 - 158 .I, 14536585 Lucas de Paiva Alvim – ASP – 
1 - Sao Joao Del rei - 13 - 21/07/2019 A 02/08/2019 - 158 .I, 
14582571 Erika de Fatima Belisario roque – ASEDS – 1 - Sao 
Joao Del rei - 4 - 16/07/2019 A 19/07/2019 - 158 .I, 14582571 
Erika de Fatima Belisario roque – ASEDS – 1 - Sao Joao Del rei 
- 1 - 23/07/2019 A 23/07/2019 - 158 .I

Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei nº 
869/52, combinado com o Decreto nº 46 .061 de 10/10/2012, e/
ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da 
resolução SEPLAG nº 119/2013 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 03ª SrE - Barbacena, 03464278 
Juliana Machado de Carvalho Guimaraes – PEB – 2 - Sao vicente 
de Minas - 15 - 22/07/2019 A 05/08/2019 - , 06629745 Maria do 
Carmo Do Nascimento – PEB – 1 - Barroso - 15 - 17/06/2019 
A 01/07/2019 - , 10922581 Maria Aparecida da Silva Moreira – 
ASB – 2 - Barroso - 1 - 11/07/2019 A 11/07/2019 -
34ª SrE - Sao Joao Del rei, 09446667 Edna Paixao de Andrade 
– ASB – 2 - Lagoa Dourada - 5 - 09/07/2019 A 13/07/2019 - , 
12235263 Maria do Nascimento Grigoletto – ASB – 1 - Sao 
Joao Del rei - 3 - 24/07/2019 A 26/07/2019 - , 12753455 Flavia 
Luiza da Silva – ASB – 1 - Sao Joao Del rei - 2 - 16/07/2019 A 
17/07/2019 - , 13822697 Wingrid Pereira – PEB – 1 - Sao Joao 
Del rei - 1 - 01/07/2019 A 01/07/2019 - , 14136055 Gessica 
Aline Tavares – PEB – 1 - Lagoa Dourada - 3 - 09/07/2019 A 
11/07/2019 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 13195276 Katia Cristina 
Fachini rosa – – 1 - - 5 - 14/07/2019 A 18/07/2019 -

Fica retificado o afastamento do Trabalho por motivo de saúde 
concedido ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), de acordo 
com a resolução Seplag nº 119 de 27/12/2013 .
Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Retificação
Secretaria de Estado de Educacao 34ª SrE - Sao Joao Del rei, 
11944121 Alceia Aparecida de Lima – ASB – 1

CoMuNICAÇÃo : 2887/2019
rEGIoNAL : uba
Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei 
869/52, combinado com o Decreto 46 .061 de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
, 12217832 Pollyanna Costa Lages – – 0 - uba - 7 - 24/06/2019 
A 30/06/2019 - 158 .I

Secretaria de Estado de Educacao 38ª SrE - uba, 03669074 
Andrea Cristina Fagundes Moreira Doriguetto – EEB – 2 - uba - 
7 - 24/06/2019 A 30/06/2019 - 158 .I, 03669074 Andrea Cristina 
Fagundes Moreira Doriguetto – EEB – 2 - uba - 5 - 28/07/2019 A 
01/08/2019 - 158 .I, 05220215 Sandra Maria Lima – PEB – 5 - uba 
- 60 - 24/06/2019 A 22/08/2019 - 158 .II, 05220215 Sandra Maria 
Lima – EEB – 6 - uba - 60 - 24/06/2019 A 22/08/2019 - 158 .II, 
10975878 Heloisa da Cruz Ferreira – PEB – 3 - Sao Geraldo - 15 
- 24/06/2019 A 08/07/2019 - 158 .I, 11145505 Luciane Machado 
Bonisson – PEB – 3 - visconde do rio Branco - 5 - 25/06/2019 
A 29/06/2019 - 158 .I, 11390929 rafael Gravina de Barros – PEB 
– 2 - uba - 20 - 25/06/2019 A 14/07/2019 - 158 .I, 11687084 
viviane rocha Pereira – PEB – 3 - Tocantins - 2 - 24/06/2019 A 
25/06/2019 - 158 .I, 12217832 Pollyanna Costa Lages – PEB – 3 
- uba - 7 - 24/06/2019 A 30/06/2019 - 158 .I, 12867115 renato 
Junior Campos Marques – PEB – 2 - Sao Geraldo - 2 - 17/06/2019 
A 18/06/2019 - 158 .I, 12867115 renato Junior Campos Mar-
ques – PEB – 3 - Paula Candido - 2 - 17/06/2019 A 18/06/2019 - 
158 .I, 13334602 viviane da Silva Balduino – PEB – 2 - uba - 19 
- 24/06/2019 A 12/07/2019 - 158 .I

Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei nº 
869/52, combinado com o Decreto nº 46 .061 de 10/10/2012, e/
ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da 
resolução SEPLAG nº 119/2013 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 38ª SrE - uba, 09386640 Cir-
cea Helena de Freitas Estevao – PEB – 2 - uba - 15 - 25/06/2019 
A 09/07/2019 - , 11952579 Marlene Jorge do Nascimento Souza 
– ASB – 1 - uba - 3 - 24/06/2019 A 26/06/2019 - , 13441753 
Margareth da Consolacao Batista Goncalves – PEB – 1 - uba - 1 
- 19/06/2019 A 19/06/2019 - , 13441753 Margareth da Consola-
cao Batista Goncalves – PEB – 2 - Divinesia - 1 - 19/06/2019 A 
19/06/2019 -

Licenças concedidas, no interior e na sede, nos termos da Lei 
Complementar 138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º 
do Decreto 47 .000, de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 
869, de 05/07/1952 e no Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 38ª SrE - uba, 09450651 Eloisa 
Helena Brum Gomes – ASB – 1 - Tocantins - 180 - 22/06/2019 A 
18/12/2019 - , 11133055 Naara Silveira Machado – PEB – 1 - Sao 
Geraldo - 180 - 25/06/2019 A 21/12/2019 -

CoMuNICAÇÃo : 2989/2019
rEGIoNAL : Pocos de Caldas
Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei 
869/52, combinado com o Decreto 46 .061 de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Fazenda, 03868122 Helio ribeiro Franco 
– AFrE – 1 - Pocos de Caldas - 2 - 29/07/2019 A 30/07/2019 
- 158 .I

Secretaria de Estado de Educacao 31ª SrE - Pocos de Cal-
das, 03780343 Jaime Madeira – PEB – 1 - Nova resende - 21 
- 29/07/2019 A 18/08/2019 - 158 .I, 03780343 Jaime Madeira – 
PEB – 2 - Nova resende - 21 - 29/07/2019 A 18/08/2019 - 158 .I, 
08952228 Claudia Lucia de oliveira – PEB – 1 - Pocos de Caldas 
- 10 - 26/07/2019 A 04/08/2019 - 158 .I

Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei nº 
869/52, combinado com o Decreto nº 46 .061 de 10/10/2012, e/
ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da 
resolução SEPLAG nº 119/2013 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 31ª SrE - Pocos de Caldas, 
07152390 Luciana Scassiotti Massa – ATB – 3 - Pocos de Caldas 
- 4 - 30/07/2019 A 02/08/2019 - , 11960986 Maria Jose dos San-
tos – ASB – 1 - Muzambinho - 3 - 30/07/2019 A 01/08/2019 - , 
12707899 viviane Aparecida da rocha – PEB – 1 - Santa rita de 
Caldas - 5 - 29/07/2019 A 02/08/2019 - , 12707899 viviane Apa-
recida da rocha – PEB – 2 - Santa rita de Caldas - 5 - 29/07/2019 
A 02/08/2019 - , 12874533 Leticia Gabrielle de Carvalho Pereira 
– PEB – 1 - Caldas - 3 - 29/07/2019 A 31/07/2019 - , 14095244 
Silvana de Paula Carvalho – ASB – 1 - Andradas - 2 - 25/07/2019 
A 26/07/2019 - , 14403711 Monica Pontes Fernandes – ATB – 1 
- Andradas - 1 - 22/07/2019 A 22/07/2019 -

CoMuNICAÇÃo : 3002/2019
rEGIoNAL : Pouso Alegre
Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei 
869/52, combinado com o Decreto 46 .061 de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Fazenda, 07524259 Andre Caio Banzatto 
– GEFAZ – 1 - Extrema - 5 - 22/07/2019 A 26/07/2019 - 158 .I

Secretaria de Estado de Educacao 15ª SrE - Itajuba, 07065089 
Marlene Carvalho oliveira Costa – EEB – 2 - Sao Jose do Alegre 
- 15 - 11/07/2019 A 25/07/2019 - 158 .I, 07430697 Elenara Prado 
Leite Bosco – PEB – 1 - Itajuba - 30 - 29/07/2019 A 27/08/2019 
- 158 .I, 13953351 Cristiane Aparecida da Silva – PEB – 3 - Nater-
cia - 1 - 14/05/2019 A 14/05/2019 - 158 .I
32ª SrE - Pouso Alegre, 03597200 Maria Aparecida Frugoli 
Franco – ASE – 1 - Ipuiuna - 5 - 25/07/2019 A 29/07/2019 - 158 .I, 
03893278 Elizabeth Cabral Coutinho – PEB – 2 - Pouso Ale-
gre - 10 - 30/07/2019 A 08/08/2019 - 158 .I, 06463137 Amanda 
Mazzei vieira Borba – PEB – 3 - Bom repouso - 3 - 31/07/2019 
A 02/08/2019 - 158 .I, 07395346 regina Celia Silvestre – PEB 
– 3 - Pouso Alegre - 2 - 29/07/2019 A 30/07/2019 - 158 .I, 
07431190 Janice rezende de Sales Almeida – ATB – 2 - Cambui 
- 19 - 29/07/2019 A 16/08/2019 - 158 .I, 07450794 Ademir rai-
mundo de Souza – PEB – 1 - Pouso Alegre - 12 - 29/07/2019 A 
09/08/2019 - 158 .I, 07458219 Eliane rigotti Cassemiro – PEB – 
1 - Pouso Alegre - 4 - 29/07/2019 A 01/08/2019 - 158 .I, 08459877 
rosemary Guimaraes Garcia Martinelli – PEB – 4 - ouro Fino 
- 3 - 29/07/2019 A 31/07/2019 - 158 .I, 08485518 Eliane de oli-
veira – PEB – 1 - Pouso Alegre - 1 - 30/07/2019 A 30/07/2019 
- 158 .I, 08851602 Maria Lucia de Padua rodrigues – PEB – 1 
- Silvianopolis - 2 - 29/07/2019 A 30/07/2019 - 158 .I, 08851602 
Maria Lucia de Padua rodrigues – PEB – 3 - Pouso Alegre - 2 
- 29/07/2019 A 30/07/2019 - 158 .I, 08872525 rosangela de Cas-
tro – PEB – 1 - Bueno Brandao - 30 - 29/07/2019 A 27/08/2019 
- 158 .I, 09560145 rogeria Costa – PEB – 1 - Cachoeira de Minas 
- 60 - 31/07/2019 A 28/09/2019 - 158 .I, 09675471 Heloisa Helena 
Monteiro Siqueira – PEB – 3 - ouro Fino - 3 - 10/07/2019 A 
12/07/2019 - 158 .I, 10160752 Carlos Alberto Ferreira – PEB – 
1 - Santa rita do Sapucai - 1 - 29/07/2019 A 29/07/2019 - 158 .I, 
10946382 Juracymara Assis venancio Ansani – PEB – 3 - Pouso 
Alegre - 1 - 29/07/2019 A 29/07/2019 - 158 .I, 10989259 rosana 
Claudia de Souza Ferreira – PEB – 3 - Santa rita do Sapucai - 2 - 
06/06/2019 A 07/06/2019 - 158 .I, 11479276 Clarissa Silva Serpa 
Aquiles – TDE – 1 - Pouso Alegre - 1 - 30/07/2019 A 30/07/2019 
- 158 .I, 12521522 valdirene Aparecida Silveira – PEB – 3 - Bueno 
Brandao - 4 - 30/07/2019 A 02/08/2019 - 158 .I, 12678611 Fer-
nanda Maria riciati – EEB – 2 - Bueno Brandao - 10 - 29/07/2019 
A 07/08/2019 - 158 .I, 13437421 Silmara Nogueira ramos – 
PEB – 1 - Pouso Alegre - 60 - 30/07/2019 A 27/09/2019 - 158 .I, 
14072698 Maria Jose Almeida Marques – PEB – 2 - Pouso Alegre 
- 2 - 29/07/2019 A 30/07/2019 - 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 12049201 rogerio Fer-
nando Gomes da Silva – ASP – 3 - Pouso Alegre - 6 - 31/07/2019 
A 05/08/2019 - 158 .I

Fica sem efeito a publicação de licença para tratamento de saúde 
do(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), por ter sido publicada 
indevidamente .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade publicação
Secretaria de Estado de Educacao 15ª SrE - Itajuba, 13953351 
Cristiane Aparecida da Silva – PEB – 2 - Conceicao da Pedra - 1,
14 .05 .2019,14 .05 .2019,1954/2019,MG 25 .05 .2019

Fica retificada a licença para tratamento de saúde concedida ao(s) 
servidor(es) abaixo relacionado(s), de acordo com o Decreto 
46 .061 de 10/10/2012 .
Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Retificação
Secretaria de Estado de Educacao 32ª SrE - Pouso Ale-
gre, 12554085 Luzia Trindade Loiola – ATB – 3 - onde se 
Lê: 0,19.06.2019,LIC NEGADA,0,19.06.2019,2800/2019,M
G 18 .07 .2019 - Leia-se: 1,19 .06 .2019,19 .06 .2019,LIC CoNC . 
ArT .158 I,1,19 .06 .2019,19 .

Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei nº 
869/52, combinado com o Decreto nº 46 .061 de 10/10/2012, e/
ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da 
resolução SEPLAG nº 119/2013 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
, 12738134 roselha Maura Pereira – – 0 - Pouso Alegre - 15 - 
26/06/2019 A 10/07/2019 -

Secretaria de Estado de Educacao 15ª SrE - Itajuba, 11884707 
Cecilia Meireles de Sa – PEB – 1 - Itajuba - 4 - 04/06/2019 A 
07/06/2019 - , 11884707 Cecilia Meireles de Sa – PEB – 2 - Ita-
juba - 4 - 04/06/2019 A 07/06/2019 - , 12580148 Benedito Pereira 
da Silva – ASB – 1 - Conceicao dos ouros - 3 - 16/07/2019 A 
18/07/2019 - , 12834487 vanessa Santos Prado – ASB – 1 - 
Itajuba - 15 - 15/07/2019 A 29/07/2019 - , 12889770 Cleonice 
Aparecida ribeiro Ferreira – ASB – 1 - Conceicao dos ouros - 
3 - 31/07/2019 A 02/08/2019 - , 13822465 Camilla rodrigues 
Pantaleao Moraes – PEB – 2 - Paraisopolis - 1 - 19/06/2019 A 
19/06/2019 - , 13822465 Camilla rodrigues Pantaleao Moraes – 
PEB – 2 - Paraisopolis - 3 - 26/06/2019 A 28/06/2019 - , 13974050 
Luis Carlos Marcelino – ASB – 1 - Itajuba - 1 - 26/07/2019 A 
26/07/2019 - , 14103519 Ariadne Maria Flauzino vilas Boas – 
PEB – 1 - Maria da Fe - 2 - 26/07/2019 A 27/07/2019 - , 14103519 
Ariadne Maria Flauzino vilas Boas – PEB – 2 - Itajuba - 2 - 
26/07/2019 A 27/07/2019 - , 14143754 Joao Paulo Mauricio – 
PEB – 1 - Itajuba - 1 - 25/07/2019 A 25/07/2019 - , 14143754 
Joao Paulo Mauricio – PEB – 2 - Itajuba - 1 - 25/07/2019 A 
25/07/2019 -
32ª SrE - Pouso Alegre, 07393085 Iraci Maria da Silva – 
ASB – 2 - Bom repouso - 15 - 30/07/2019 A 13/08/2019 - , 
08785818 Lucinda Marques da Silva – PEB – 2 - Bom repouso 
- 5 - 29/07/2019 A 02/08/2019 - , 10804235 Anna Maria Mar-
tins – ASB – 1 - Espirito Santo do Dourado - 1 - 25/06/2019 A 
25/06/2019 - , 10967198 rosemeire Pereira da Fraga Ferreira 
– PEB – 2 - Pouso Alegre - 5 - 29/07/2019 A 02/08/2019 - , 
11020146 Leidiane Lopes rosa – PEB – 1 - Pouso Alegre - 1 - 
30/07/2019 A 30/07/2019 - , 11145497 Maria Clara Pereira – PEB 
– 2 - Bueno Brandao - 7 - 30/07/2019 A 05/08/2019 - , 12375143 
Fernanda Coutinho de rezende – PEB – 1 - Borda da Mata - 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 3201908022041440122.
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CORONAVÍRUS NO BRASIL

Coronavírus: profissionais da saúde
denunciam falta de EPIs em diversos
municípios do país
De 19 de março até o último domingo (29), a Associação Médica Brasileira
(AMB) havia recebido mais de 2.500 relatos sobre a ausência dos itens

MA Matheus Adler (https://www.em.com.br/busca?autor=Matheus Adler)

postado em 01/04/2020 22:17 / atualizado em 01/04/2020 23:16

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são fundamentais para a
segurança dos profissionais da saúde e pacientes na desaceleração do contágio do
coronavírus (COVID-19). No entanto, vários municípios brasileiros não contam
com os itens necessários, como máscaras, luvas, entre outros. Do dia 19 de março
até o último domingo (29), a Associação Médica Brasileira (AMB) recebeu 2.513
denúncias sobre a falta de materiais.

Falta álcool gel 70% em 35% dos mais de 1.200 estabelecimentos denunciados

(foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
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Deste número, 262 relatos foram enviados de Minas Gerais. A maior parte das
denúncias está relacionada à falta de máscaras dos modelos N95 e PFF2,
correspondendo a 85% das queixas. Em seguida, com 75%, aparecem óculos e face
shield (espécie de máscara protetora). Capote impermeável, gorro, álcool gel 70%,
luvas e outros também fazem parte da lista.

Belo Horizonte aparece como a cidade com mais denúncias em Minas, com 48
relatos. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vem em seguida, com 18, um a mais
que Juiz de Fora, na Zona da Mata. Uberaba, também no Triângulo, aparece com
10. Já Montes Claros, localizado no Norte do estado, contabilizou nove registros de
falta de materiais.

O estado que lidera as estatísticas é São Paulo, com 855 denúncias, sendo 109
municípios relatados. Já o Rio de Janeiro aparece na segunda colocação, com 273
queixas. Um caso que chamou a atenção no estado foi na capital. Profissionais de
um hospital em Bangu, na Zona Oeste da cidade, estariam utilizando os mesmos
itens descartáveis constantemente. Minas completa o ranking de estados.

Outro dado alarmante: falta álcool gel 70% em 35% dos mais de 1.200
estabelecimentos denunciados. Em 30% dos casos, todos os EPIs estão em falta.
Mas quem lidera a lista são as máscaras, em 90% dos relatos. Óculos e/ou face
shield (72%), capote impermeável (65%), gorro (46%) e luvas (27%) são os itens
que mais estão ausentes em hospitais e unidades de saúde.

O presidente da AMB, Lincoln Ferreira, alerta que a falta de EPIs pode colocar em
risco o profissional da saúde e o paciente. O médico alerta sobre a maneira
assintomática que a COVID-19 é capaz de atingir alguém, com alto risco de
contágio.

“Não   dá   para   você   enfrentar   uma   doença   contagiosa   sem   proteger   adequadamente 
 o   profissional,   por   dois   motivos:   o   profissional   se   infecta,   põe   a   sua   saúde   em 
 risco   e   sai   da   linha   de   frente   para   constituir   em   mais   um   doente   afetado.   O 
 profissional   da   saúde,   pela   própria   característica,   pela   posição   que   ele   ocupa,   no 
 período   que   ele   tem   o   contato   com   o   vírus   e   que   ele   ainda   não   tem   sintomas,   ele 
 pode   transmitir   para   outras   famílias   e   para   vários   pacientes   que   forem   procurar 
 os   seus   serviços.   Então   temos   uma   espiral   negativa,   ou   seja,   sem   os   EPIs,   você 
 rapidamente   diminui   a   capacidade   de   atendimento   enquanto   aumenta   a 
 disseminação   da   doença ”, disse.
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Lincoln ressalta que o canal de denúncias da AMB não tem como objetivo
encontrar culpados, mas sim achar soluções que garantam segurança para todos
os envolvidos em um atendimento.

“A   situação   neste   momento   é   de   crise   sanitária.   A   ideia   é   que   a   gente   colabore 
 para   que   ela   não   se   transforme   em   catástrofe   sanitária.   O   que   que   pode   colaborar 
 para   a   crise   se   transformar   em   catástrofe?   O   pânico   certamente   é   um   desses 
 elementos.   Não   vamos   perder   tempo   procurando   culpados.   Não   é   esse   o   objetivo. 
 O   objetivo   é   resolver   o   problema   da   melhor   forma   possível.   Eu   sou   gestor   de   uma 
 cidade   x.   Chegou   até   mim   que   está   faltando   luvas   e   aventais.   Vou   destinar   o   meu 
 recurso   para   aquilo   que   está   faltando.   Este   é   o   espírito   que   permeia   as   ações   da 
 AMB ”, destacou.

Prevenção é o melhor remédio
Nesta quarta-feira (1º), o Ministério da Saúde admitiu que está encontrando
dificuldades para adquirir EPIs no mercado chinês. A principal recomendação
passada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta foi de redobrar a atenção quanto à
prevenção à COVID-19, para que o sistema de saúde não fique sobrecarregado,
com risco de faltar ainda mais itens de segurança.

Esta, também, é a principal orientação da AMB. Lincoln Ferreira pede para que a
população busque informações técnicas de qualidade e que tenham atenção no
cotidiano com pequenos modos, como no momento da tosse e higienização das
mãos.

“É   fundamental   que   as   pessoas   se   guiem   por   informações   técnicas   adequadas.   Há 
 muitas   pessoas   trabalhando   para   que   a   gente   tenha   um   conhecimento   racional   da 
 doença.   Que   as   pessoas   cuidem   de   si   mesmas,   ou   seja,   coisas   básicas:   lavar   a   mão, 
 manter   distância,   etiqueta   na   hora   de   tossir,   não   tocar   olhos,   boca,   nariz.   Quando 
 for   ao   toalete   lavar   as   mão   antes   e   depois.   Com   isso,   a   gente   consegue   retardar   ao 
 máximo   a   proliferação   da   doença”, concluiu.

Como denunciar?
O profissional da saúde que identificar a ausência de EPIs no centro médico, pode
acessar o link (http://www.amb.org.br/coronavirus) e relatar o caso de forma
anônima. A partir disso, a AMB comunica os estabelecimentos apontados na
denúncia, pede esclarecimentos e atualização das informações, além de notificar o
Ministério da Saúde, o Conselho Regional de Medicina (CRM), as Secretarias de
Saúde Municipal e Estadual, o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Ministério
Público.
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PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Falta de máscaras e respiradores traz tensão aos hospitais espanhóis
Em “estado de alarme”, Governo da Espanha busca fontes alternativas de suprimento, num momento de
desabastecimento mundial de material sanitário devido ao coronavírus

ELENA G. SEVILLANO

Madri - 13 MAR 2020 - 13:49BRT

MAIS INFORMAÇÕES

Coronavírus
provoca apagão

mundial no
esporte
Comportamento

Funcionária na entrada do centro de Saúde Estrecho de Corea, em Madri. VICTOR SAINZ

“Nos hospitais com um volume grande de pacientes, estamos perto do desabastecimento.” Quem diz isso,

pedindo anonimato, é o chefe de serviço num grande hospital de Madri, a região mais atingida da Espanha

pelo coronavírus (Covid-19). O Governo espanhol decretou “estado de alarme” nesta-sexta-feira por 15 dias

para conter a propagação da pandemia.

Centros de saúde já começam a racionar os equipamentos de proteção individual (EPI), dada a previsão de

que máscaras, luvas e batas podem se esgotar em questão de dias no país. “Os respiradores são um

problema também”, relata essa fonte. Os chefes de UTIs estão se preparando para ver suas instalações

sobrecarregadas, com a necessidade de ocupar outras áreas hospitalares onde houver leitos, mas não há
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respiradores para tratar os pacientes afetados por coronavírus, que não conseguem respirar por conta

própria quando seu quadro se agrava. “É um problema de Madri, da Espanha e do resto do mundo: há falta

de estoque”, acrescenta.

Num momento em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que a Europa se tornou o

epicentro da pandemia de Covid-19, com mais casos e mortes registrados do que o resto do mundo

combinado, não é uma questão de dinheiro nem de falta de vontade de resolver o problema de

abastecimento. É que não há de quem comprar. Já não são os hospitais nem os governos regionais tentando

se abastecer. A gestão está diretamente a cargo do Ministério da Saúde, através da Ingesa, órgão público

que administra o atendimento sanitário nos encraves de Ceuta e Melilla e que se encarrega também de

adquirir medicamentos e produtos sanitários de forma centralizada. Dada a pressão das comunidades

autônomas – o Governo regional de Madri escreveu uma carta ao ministro Salvador Illa alertando para uma

situação “muito grave” de falta de material – o Ministério da Saúde iniciou nesta quarta-feira a distribuição

de 410.000 máscaras, 310.000 delas para a Comunidade de Madri, a região mais afetada da Espanha, e anunciou que há

outras 500.000 a caminho. Fontes do Ministério da Saúde dizem que “não haverá desabastecimento porque todas as

compras necessárias serão feitas”.

Uma das maiores distribuidoras de material afirma estar há dias em contato com o ministério para buscar soluções.

“Pediram-nos para deixar a indústria de lado, e assim fizemos”, informa uma fonte da empresa. Ela se refere aos

equipamentos protetores usados em indústrias químicas ou automobilísticas, por exemplo. O Ministério da Saúde solicitou

que todo o estoque seja destinado a hospitais e postos de saúde. Para isso, os especialistas que estão coordenando a crise

analisam como transformar esses EPIs em produtos sanitários aprovados nos controles e aptos para uso profissional em

hospitais. Cogitou-se também, indicam as fontes consultadas, redistribuir EPIs das áreas mais poupadas para as mais

afetadas.

Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, alertou na quarta-feira que “o risco

de desabastecimento poderia ser iminente nos próximos dois ou três dias”. Acrescentou que os envios às regiões “vão

solucionar o problema durante um período, alguns dias, uma semana ou 15 dias”, mas que é preciso continuar procurando

material. “Em nível global, a produção está limitada, e todos os países estão se aprovisionando”, disse.

Bruxelas teve que dar um toque de atenção a sócios europeus como a Alemanha e a França, que há alguns dias anunciaram a

proibição da exportação de material sanitário. Ali produz, por exemplo, a Dräger, um dos três principais fabricantes dos

respiradores usados nos hospitais espanhóis, junto com a Philips e a Hamilton, empresas que não quiseram se pronunciar

sobre a situação – uma delas sugeriu à reportagem que procurasse a entidade empresarial do setor de tecnologia sanitária, a

Fenin, que se recusou atender o EL PAÍS. Um porta-voz da Dräger afirmou que “a Espanha está vivendo uma situação de

emergência médica e a demanda por este tipo de equipamento por parte dos hospitais aumentou, como é lógico”. Ele

acrescentou que a empresa “está fazendo um esforço extra, tanto material como humano, para pôr sua tecnologia à

disposição dos pacientes no menor tempo possível”. A Dräger ampliou as linhas de produção para dar resposta à demanda,

acrescenta.

Como alertaram as próprias comunidades afetadas, as zonas de maior demanda são atualmente a Comunidade de Madri (no

centro do país), o País Basco e La Rioja (ambas no norte da Espanha), segundo o porta-voz da empresa, porque são as zonas

onde mais casos do coronavírus estão sendo diagnosticados. “A situação está sendo analisada diariamente para poder prover

nosso país de equipamentos no menor tempo possível”, afirmou Simón.

As autoridades alemãs disseram há uma semana que as exceções à ordem de não exportar só seriam possíveis sob condições

rigorosas e no contexto de “esforços internacionais de socorro coordenado”. Mas na terça-feira o ministro alemão da Saúde,

Jens Spahn, fez um relativo recuo e indicou que as restrições à exportação “não significam que as vendas ao exterior não

sejam possíveis”. Spahn explicou que se trata de evitar que o material sanitário acabe destinado simplesmente a quem pagar

mais. “Claro que queremos ajudar nossos vizinhos europeus e nossos sócios com suprimentos. Estamos preparados para

implementar um procedimento no fim de semana que nos permitirá tomar decisões para que os caminhões cheguem ao seu

destino”, informou o titular da pasta em uma entrevista coletiva ao lado da chanceler (primeira-ministra) Angela Merkel.
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Entre uma declaração e outra havia a irritação de Bruxelas e os atritos diplomáticos com a vizinha Suíça, um país que depende

em boa medida dos suprimentos alemães, conforme publicou o jornal Neuen Zürcher Zeitung. A cúpula do Conselho Europeu

na terça-feira encarregou à Comissão Europeia (Poder Executivo da UE) que vele especialmente pelo respeito às normas de

mercado interno. Uma forma de dar um toque à Alemanha e à França pelas restrições impostas à venda de máscaras e

respiradores.

A Itália, o país europeu em situação mais grave (mais de 15.000 positivos e 1.016 mortos), pediu a ativação do mecanismo de

proteção civil da União Europeia para conseguir suprimentos de EPIs. Seu Governo não esconde as críticas a Bruxelas.

“Infelizmente, nenhum país europeu respondeu ao apelo da Comissão”, queixa-se o representante italiano na UE, Maurizio

Massari, numa carta publicada no site Politico. “Só a China respondeu bilateralmente. Certamente não é um bom sinal de

solidariedade europeia”, acrescenta. “Hoje é a Itália, amanhã pode ser qualquer outro que necessite de ajuda.”

A China se ofereceu a vender à Itália 1.000 respiradores, dois milhões de máscaras, 20.000 trajes de proteção e 50.000

espátulas usadas na coleta dos exames do coronavírus. Também a Espanha poderia pedir ajuda à China, a julgar pelo que

disse Simón: “Sabemos que todo o aumento de produção dos equipamentos de proteção feito na China já não é necessário

por lá e estará disponível provavelmente nos próximos dias para o resto do mundo”. O porta-voz acrescentou que, com “a

demanda exagerada por parte de todos os países”, a Espanha terá que “administrar com cuidado a parte que nos cabe”.

Com informação de Bernardo de Miguel (Bruxelas) e Ana Carbajosa (Berlim)
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A dilacerante situação de Bergamo, a cidade italiana que não tem como cremar seus mortos

Argentinos estão proibidos de sair de casa até 31 de março

Segunda-feira: um morto a cada 16 minutos nos hospitais de Madri

Comportamento do coronavírus no calor é chave para previsões sobre seu controle

O primeiro dia sem nenhum novo contágio local de coronavírus na China

O que se sabe sobre o coronavírus chinês

Procura por armas de fogo cresce nos EUA à medida que a pandemia avança

A grande matança chinesa de cachorros para serem comidos na festa de Yulin

Com dezenas de mortos no Irã, Coreia do Sul e Itália, coronavírus mantém mundo em sobressalto

Com menos infectados que o Brasil, Colômbia, Peru e Argentina restringem entrada de estrangeiros
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SEM INSUMOS

Médicos reclamam da falta de luvas e
máscaras nas unidades de saúde de Cuiabá
Prefeitura afirma que já fez aquisição de material e que situação deve ser normalizada em breve.

Da redação

(Foto: Assessoria/PMC)

 

Há algumas semanas, médicos e enfermeiros vêm

enfrentado problemas com falta de insumos em todas as

unidades básicas de saúde de Cuiabá. Com o aumento da

demanda, já faltam máscaras e luvas para o atendimento

dos pacientes, o que expõe os profissionais a riscos

maiores de contaminação pelo novo coronavírus.  A

denúncia é do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso

(Sindimed), que aponta que além de luvas e máscaras,

também há falta de capote de pano para a proteção dos

profissionais de saúde. Também já há denúncias de falta de

materiais de limpeza em policlínicas e postos de saúde.

 

A expectativa é que a situação melhore a partir desta sexta-

feira (20). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Prefeitura de Cuiabá já realizou a compra destes Equipamentos de

Proteção Individual (EPI) e os caminhões com as máscaras e as luvas já estão a caminho da capital. 

 

“Diante da situação atípica que, em cenário mundial, existe uma crescente demanda por Equipamento de Proteção Individual (EPI) e,

por isso, nas últimas semanas o consumo destes materiais foi maior do que o habitual. Entretanto, o município já realizou a aquisição

de novos EPIs. A Secretaria Municipal de Saúde irá criar um fluxo de entrega, para evitar desperdício”, afirmou a SMS em nota à
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VOLTAR (/)

IMPRIMIR (/imprime.php?cid=64373&sid=26)

COMENTAR

imprensa. 

 

Nas farmácias

 

O aumento da demanda por máscaras e álcool gel fez com os produtos desaparecessem das prateleiras das farmácias de Cuiabá. A

Rede Minas Farma, que possui três lojas na capital, está sem estoque há mais de uma semana. Assim como ela, quase todas as redes

e farmácias estão sem expectativa de quando terão os estoques destes produtos restabelecidos.      

 

Os clientes se queixam de que os lugares que ainda têm estoque estão comercializando os produtos a preços abusivos. Por esse

motivo, o Procon-MT está com equipes de fiscalização nas ruas (https://www.pnbonline.com.br/geral/procon-mt-notifica-

estabelecimentos-por-prea-os-abusivos-de-ma-scaras-e-a-lcool-gel/64321) e têm notificado estabelecimentos que aumentaram

significativamente os preços de máscaras e álcool gel.

COMENTÁRIOS

CONFIRA TAMBÉM

COVID-19

(https://www.pnbonline.com.br/geral/sobe-para-73-o-na-mero-de-casos-suspeitos-de-coronava-rus-em-mt/64435)

Sobe para 73 o número de casos suspeitos de coronavírus em MT
(https://www.pnbonline.com.br/geral/sobe-para-73-o-na-mero-de-casos-suspeitos-de-coronava-rus-em-mt/64435)

PANDEMIA

(https://www.pnbonline.com.br/geral/sistema-de-saa-de-pode-entrar-em-colapso-em-abril-diz-ministro/64430)

Sistema de saúde pode entrar em colapso em abril, diz ministro
(https://www.pnbonline.com.br/geral/sistema-de-saa-de-pode-entrar-em-colapso-em-abril-diz-ministro/64430)
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IMPOSTO

(https://www.pnbonline.com.br/geral/governo-suspende-pagamento-de-ipva-nos-meses-de-mara-o-e-abril/64428)

Governo suspende pagamento de IPVA nos meses de março e abril
(https://www.pnbonline.com.br/geral/governo-suspende-pagamento-de-ipva-nos-meses-de-mara-o-e-abril/64428)

CORONAVÍRUS

(https://www.pnbonline.com.br/geral/com-a-pandemia-saiba-o-que-fecha-e-o-que-abre-em-cuiaba/64425)

Com a pandemia, saiba o que fecha e o que abre em Cuiabá
(https://www.pnbonline.com.br/geral/com-a-pandemia-saiba-o-que-fecha-e-o-que-abre-em-cuiaba/64425)

PANDEMIA

(https://www.pnbonline.com.br/geral/hospital-santa-rosa-tem-38-casos-suspeitos-e-2-con�rmados-de-coronava-rus/64423)

Hospital Santa Rosa tem 38 casos suspeitos e 2 con�rmados de coronavírus
(https://www.pnbonline.com.br/geral/hospital-santa-rosa-tem-38-casos-suspeitos-e-2-con�rmados-de-coronava-rus/64423)

PANDEMIA

(https://www.pnbonline.com.br/geral/gol-oferece-passagens-gratuitas-para-pro�ssionais-de-saa-de/64419)

Gol oferece passagens gratuitas para pro�ssionais de saúde
(https://www.pnbonline.com.br/geral/gol-oferece-passagens-gratuitas-para-pro�ssionais-de-saa-de/64419)

NOVAS DETERMINAÇÕES
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(https://www.pnbonline.com.br/geral/governo-determina-que-coma-rcio-deve-controlar-acesso-de-clientes/64417)

Governo determina que comércio deve controlar acesso de clientes
(https://www.pnbonline.com.br/geral/governo-determina-que-coma-rcio-deve-controlar-acesso-de-clientes/64417)

PANDEMIA

(https://www.pnbonline.com.br/geral/contran-amplia-prazo-para-renovaa-a-o-da-cnh-por-causa-de-pandemia/64410)

Contran amplia prazo para renovação da CNH por causa de pandemia
(https://www.pnbonline.com.br/geral/contran-amplia-prazo-para-renovaa-a-o-da-cnh-por-causa-de-pandemia/64410)

SORTUDOS

(https://www.pnbonline.com.br/geral/nota-mt-sorteia-r-250-mil-em-pra-mios-con�ra-ganhadores/64407)

Nota MT sorteia R$ 250 mil em prêmios; con�ra ganhadores
(https://www.pnbonline.com.br/geral/nota-mt-sorteia-r-250-mil-em-pra-mios-con�ra-ganhadores/64407)

SAÚDE

(https://www.pnbonline.com.br/geral/campanha-nacional-de-vacinaa-a-o-contra-in�uenza-comea-a-segunda-feira/64405)

Campanha Nacional de Vacinação contra In�uenza começa segunda-feira
(https://www.pnbonline.com.br/geral/campanha-nacional-de-vacinaa-a-o-contra-in�uenza-comea-a-segunda-feira/64405)

EXCLUSIVO

(https://www.pnbonline.com.br/geral/presidente-da-�emt-cobra-responsabilidade-de-deputados/64404)

Presidente da Fiemt cobra responsabilidade de deputados
(https://www.pnbonline.com.br/geral/presidente-da-�emt-cobra-responsabilidade-de-deputados/64404)
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PREVENÇÂO COVID 19

(https://www.pnbonline.com.br/geral/decreto-da-prefeitura-de-vg-preva-prisa-o-em-caso-de-aglomeraa-a-o-de-pessoas/64403)

Decreto da prefeitura de VG prevê prisão em caso de aglomeração de pessoas
(https://www.pnbonline.com.br/geral/decreto-da-prefeitura-de-vg-preva-prisa-o-em-caso-de-aglomeraa-a-o-de-pessoas/64403)
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Artigos

(/artigos/)

O MP protege Emanuel? Até quando?
(/artigos/o-mp-protege-emanuel-ata-quando/64385)

Por: Antero Paes de Barros
(/artigos/o-mp-protege-emanuel-ata-quando/64385)
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VEJA MAIS (/artigos/)

Quando um país tem motivo para se orgulhar de seu presidente
(/artigos/quando-um-paa-s-tem-motivo-para-se-orgulhar-de-seu-presidente/64279)

Por: Amauri Teixeira
(/artigos/quando-um-paa-s-tem-motivo-para-se-orgulhar-de-seu-presidente/64279)

MAIS LIDAS

1. Cuiabá libera jogadores dos treinos em função do coronavírus

(https://www.pnbonline.com.br/esportes/cuiaba-libera-jogadores-dos-treinos-em-funa-a-o-do-coronava-rus/64379)

2. Neri Geller alerta para segurança alimentar no país

(https://www.pnbonline.com.br/politica/neri-geller-alerta-para-segurana-a-alimentar-no-paa-s/64431)

3. Com a pandemia, saiba o que fecha e o que abre em Cuiabá

(https://www.pnbonline.com.br/geral/com-a-pandemia-saiba-o-que-fecha-e-o-que-abre-em-cuiaba/64425)

4. Sistema de saúde pode entrar em colapso em abril, diz ministro

(https://www.pnbonline.com.br/geral/sistema-de-saa-de-pode-entrar-em-colapso-em-abril-diz-ministro/64430)

5. Sobe para 73 o número de casos suspeitos de coronavírus em MT

(https://www.pnbonline.com.br/geral/sobe-para-73-o-na-mero-de-casos-suspeitos-de-coronava-rus-em-mt/64435)
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PARTILHAR

Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal com falta de máscaras
e luvas

A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) alertou hoje, dia 20 de março, para a sua necessidade
urgente de luvas e máscaras, de modo a continuar a garantir a sua atividade assistencial de forma segura para
utentes e pro�ssionais de saúde.
 

“Apesar de termos reduzido signi�cativamente o número de visitas presenciais, é necessário apoiar todos os dias pessoas que nos

chegam com situações de urgência. Não conseguimos adquirir máscaras e luvas. O nosso stock está a acabar! Para que estas

pessoas não tenham de ir para serviços de urgência, precisamos de ajuda!”, alerta o Dr. José Manuel Boavida, presidente da APDP.

A APDP tem disponibilidade para fazer a recolha deste material em qualquer local do país ou pode recebê-lo na sua sede (Rua

Rodrigo da Fonseca, 1, 1250-189 Lisboa), com hora marcada. Caso tenha a possibilidade de fazer uma doação deste tipo de

material, contacte a associação através do email gabinete.cidadao@apdp.pt (mailto:gabinete.cidadao@apdp.pt)

 

(https://pub3.motioncreator.net/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=1190__zoneid=12__cb=4e86a93288__oadest=http%3A%2F%2Fcursotecnologiasdesaude.newsmuseum.pt%2F)
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Covid-19: sem equipamentos, servidores
usam touca como máscaras em hospitais no
AC
Secretaria de Saúde do Acre diz que problema já foi sanado. Já o Coren-AC afirma
que os profissionais ainda seguem sem alguns EPIs para atender pacientes com
sintomas de Covid-19.

Por Lidson Almeida, Jornal do Acre 2ª Edição — Rio Branco

19/03/2020 11h12 · Atualizado 
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Para não �car sem máscaras, pro�ssionais estão improvisando equipamentos em unidades do Acre — Foto:
Reprodução/Rede Amazônica Acre

Falta de gorro, máscaras, aventais e até luvas adequadas para atender pacientes

com sintomas do novo coronavírus. Esses são alguns dos Equipamentos de

Proteção Individual (EPIs) que os profissionais de saúde do Acre estão sem acesso

em algumas unidades. O Jornal do Acre 2ª Edição mostrou imagens de profissionais

da saúde improvisando alguns dos equipamentos de proteção.

A denúncia foi feita aos Conselhos Regional e Federal de Enfermagem e conferida

pelos conselheiros. A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) diz que o problema já foi

sanado. Já o Coren-AC afirma que os profissionais ainda seguem sem alguns EPIs

para atender pacientes com sintomas de Covid-19.

A Sesacre explicou que houve uma necessidade de adquirir mais kits para coletas na

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, que é a referência para

o tratamento do novo coronavírus no estado, mas que o problema já foi sanado. A

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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Sesacre garantiu também que não há falta de material e, para reforçar a aquisição

de mais insumos, o Ministério da Saúde liberou um R$ 1,7 milhão para o estado.

O mundo vive uma pandemia de Covid-19, declarada desde a quarta-feira (11) pela

Organização Mundial de Saúde (OMS). O Acre tem três casos confirmados da

doença e aguarda a contraprova dos exames, que foram enviados ao Instituto

Evandro Chagas, em Belém. Outros 55 casos suspeitos são investigados pelo

Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

O Brasil contabiliza mais de 500 infectados pela doença, em 20 estados e o Distrito

Federal, e quatro mortes até esta quarta (18).

Por conta da situação, o governo do Acre decretou situação de emergência e

recomendou que as pessoas fiquem em casa para evitar a propagação do vírus no

estado. Vários serviços foram suspensos ou reduzidos obedecendo o decreto

governamental.

O G1 organizou uma lista com as alterações informadas pelas instituições. Ela

será atualizada sempre que uma nova mudança for divulgada

Sem equipamentos

O conselheiro federal Adailton Cruz lamentou a situação e exigiu providências do

Estado.

“O Estado demorou, era para ter essa estrutura com equipes, com equipamento

individual e setor físico em todas as unidades das regionais e agora que o estado

está correndo atrás. Estamos aqui cobrando e pedindo que os profissionais exijam

de seus gestores os equipamentos de proteção. Sem os equipamentos de proteção

não podemos dá assistência porque nossa vida está em jogo”, frisou.

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus·
OMS defende testes em massa e diz que Covid-19 já matou crianças·
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Nas fotos, é possível ver que em algumas unidades os profissionais tiveram que

improvisar usando touca descartável. Em outra foto, apesar de usar luvas, touca e

máscaras corretas, o avental teria que ser impermeável.

Cruz explicou que há informações de falta de EPIs na Maternidade Bárbara

Heliodora, Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) e hospitais do interior como de

Brasileia, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Segundo ele, alguns profissionais estão usando

máscaras feitas de tecido, o que não é recomendável.

"O Estado precisa intervir imediatamente porque os profissionais precisam de

suporte. No pronto-socorro também porque lá o quantitativo de profissionais é

grande e o de equipamentos individuais é pequeno e não está dando para suprir. O

Estado tem que providenciar isso com urgência", exigiu.

Como evitar o contágio

Pro�ssionais de saúde denunciam falta de equipamentos de proteção individual em unidades

Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;·
Utilizar lenço descartável para higiene nasal;·
Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;·
Não compartilhar objetos de uso pessoal;·
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CORONAVÍRUS

Últimas notícias sobre coronavírus

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissão e letalidade

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus

Quanto tempo o novo coronavírus vive em uma superfície ou no ar?

Máscaras servem para proteção contra o novo coronavírus?

Como se prevenir do coronavírus?

Veja também

Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;·
Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar

antisséptico de mãos à base de álcool;
·

Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente;·
Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com

pessoas doentes, animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de

animais e seus produtos.

·
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Mais do G1

Jornal Hoje

Brasil fecha fronteiras para entrada de estrangeiros vindos de países vizinhos na
América

Medida não vale para cidadãos brasileiros que estejam nesses locais e queiram entrar no
Brasil. Governo tomou a decisão em decorrência da pandemia de coronavírus.

19 de mar de 2020 às 14:03

Próximo

Avanço da Covid-19

Brasil tem 978 casos e 11 mortes pelo novo coronavírus em 25 estados e
no DF

Há 1 hora — Em Coronavírus

Governo declara transmissão comunitária do vírus em todo o país

Há 1 hora
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Líderes religiosos falam sobre como buscar paz e conforto em
momentos de ansiedade
Eles dizem como manter atenção às medidas de segurança e preservar o espírito.

Em Coronavírus

Justiça obriga hospital onde comitiva de Bolsonaro fez testes de
coronavírus a fornecer lista de infectados
Decisão é resultado de um pedido do governo do DF. Executivo local alega que Hospital das
Forças Armadas se recusou a entregar nomes.
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Em Distrito Federal

Ritmo de contágio do coronavírus no Brasil está igual ao registrado na
Itália e acelerando, apontam universidades
Observatório com físicos da USP, Unicamp, Unesp, UnB, UFABC, Berkley (EUA) e Oldenburg
(Alemanha) mostra que número de infectados, considerando dados desta quinta-feira (19),
vem dobrando a cada 54 horas. Total deve passar de 3 mil já na terça-feira (24).

Em Coronavírus

Casal de médicos com Covid-19 faz alerta sobre dificuldade em fazer
teste: 'Mesmo estando com sintomas'
Ingrid e Roberto Rocha estão em isolamento total em Jundiaí (SP), junto com a filha, que não
conseguiu fazer o exame. Médicos são os dois casos confirmados de coronavírus na cidade.
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VEJA MAIS

Em Sorocaba e Jundiaí

3 min

Hospital privado de SP divulga sexta morte no estado de paciente com
coronavírus
A Secretaria Estadual da Saúde informou que não confirma o 6º óbito, verificado no Hospital
Santa Catarina. No Brasil, número de mortes já chega a 8.

Em São Paulo

9 min
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últimas notícias

© Copyright 2000-2020 Globo Comunicação e Participações S.A.
princípios editoriais política de privacidade minha conta anuncie conosco

Comprovante de Falta de EPIs no Mercado (13059462)         SEI 1500.01.0017382/2020-21 / pg. 40

http://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/ultimas-noticias.html
http://g1.globo.com/principios-editoriais-do-grupo-globo.html
https://www.globo.com/privacidade.html
https://minhaconta.globo.com/
http://www.globo.com/Portal/anuncie/glb_anuncie_panfleto


21/03/2020 Coronavírus em São Paulo: Funcionários relatam falta de álcool gel e luvas em hospitais

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/19/funcionarios-relatam-falta-de-alcool-gel-e-luvas-em-hospitais-de-sao-paul… 1/12

Funcionários relatam falta de álcool gel e luvas em
hospitais de São Paulo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP seria um dos hospitais com escassez de insumos
básicos
Imagem: Rivaldo Gomes/Folhapress

R E S U M O  DA  N OT Í C I A

Arthur Sandes e Felipe Pereira
Do UOL, em São Paulo
19/03/2020 04h00

Funcionários de quatro hospitais públicos da capital paulista relatam escassez

de álcool gel, máscaras e luvas
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Funcionários de quatro hospitais públicos da cidade de São Paulo relataram

escassez de materiais como álcool gel, máscaras e luvas no atendimento a

pacientes com suspeita de coronavírus (covid-19).

Enfermeiros e recepcionistas ouvidos pelo UOL denunciam falta de insumos no

Conjunto Hospitalar do Mandaqui, no Hospital Regional Ferraz de Vasconcelos,

no Hospital Geral de Taipas e até mesmo no Hospital das Clínicas da Faculdade

de Medicina da USP, considerado referência no atendimento aos casos

suspeitos de covid-19.

R E L A C I O N A D A S

"A diretoria alegou ser dispensável o uso das máscaras. Mas todos nós do

ambulatório gostaríamos de ter máscaras à disposição, para prevenção e

segurança", relata uma funcionária do Hospital do Mandaqui. "E nem todos os

A Organização Mundial da Saúde (OMS) trata o uso desses insumos como

fundamental para os profissionais dos hospitais no contato direto com pacientes

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo diz que "a denúncia não procede.

Todos os hospitais citados pela reportagem possuem insumos"

O Hospital das Clínicas da FMUSP diz possuir "todos os insumos, incluindo

álcool gel, máscaras e luvas para os profissionais"

Hospital onde ocorreram mortes por covid-19 em SP viveu terça de tensão

O que se sabe sobre os quatro mortos por coronavírus em São Paulo

Ministério da Saúde anuncia exames em laboratórios públicos
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setores têm saboneteiras com álcool gel, uma necessidade primária nesta

situação", diz ela, que não quis se identificar.

"O que falta dentro do hospital são insumos e proteção para nós", reforça uma

funcionária do Hospital das Clínicas. "Só há luvas e máscaras para quem fica na

recepção e alguns da enfermagem. Não são todos os funcionários que usam,

por conta da falta de material. É o que tem para oferecer, porque os insumos

são poucos. Álcool gel, por exemplo, nem tem", afirma.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) não trata o uso de álcool gel,

máscaras ou luvas como indispensável na prevenção do público em geral ao

coronavírus. Para os profissionais dos hospitais, no entanto, os insumos são

fundamentais no contato direto com pacientes com suspeita de contágio. Não à

toa o próprio Governo de São Paulo anunciou, na semana passada, a compra

de 5 milhões de máscaras descartáveis, 15 milhões de luvas e 48 mil litros de

higienizadores em gel.

A falta desses materiais aumenta ainda mais o risco de contaminação dos

profissionais que estão na linha de frente do atendimento a casos de

coronavírus. O Hospital das Clínicas, por exemplo, reserva uma ala inteira para

atender funcionários do próprio hospital que tenham suspeita de contágio. São

centenas de atendimentos diários que resultam em sobrecarga e "uma situação

precária", nas palavras de uma enfermeira.

Reunião com sindicato

"As queixas mais numerosas são de falta de máscaras", explica Janaína de

Luna, uma diretora regional do Sindsaúde-SP — o sindicato dos trabalhadores

públicos da categoria no estado de São Paulo. "Os funcionários da saúde

precisam de dois tipos de máscaras: a branca, simples, que todo o mundo

conhece; e uma máscara específica, extremamente necessária para quem lida

no atendimento direto ao paciente com problema respiratório, seja coronavírus,

H1N1 ou tuberculose. Trabalhar sem esse tipo de precaução é se expor, então é

certo que nós vamos nos contaminar", afirma.

No Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos houve uma reunião, na tarde de

ontem, motivada pela escassez de materiais básicos. Funcionários se reuniram

com representantes do sindicato para formalizar as reclamações sobre as
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condições de trabalho. "Os trabalhadores estão revoltados", resumiu uma

pessoa presente na reunião.

Questionada sobre os relatos de desabastecimento, a Secretaria Estadual de

Saúde de São Paulo diz que "a denúncia não procede. Todos os hospitais

citados pela reportagem possuem insumos". Em nota, afirma que "realiza

planejamento estratégico de compras, com base no consumo e mais uma

margem de segurança para garantir abastecimento".

Por meio de nota, o Hospital das Clínicas da FMUSP diz possuir "todos os

insumos, incluindo álcool gel, máscaras e luvas para os profissionais". O

hospital também afirma ter adotado protocolos para garantir a segurança de

profissionais e pacientes e um "protocolo de acolhimento e assistência a todos

os profissionais que necessitarem de atendimento", sem esclarecer se de fato

há sobrecarga na ala dedicada a esses atendimentos. "Neste protocolo, todos

os colaboradores com suspeita de Covid-19 são afastados", conclui o texto.
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V E J A  TA M B É M

Conselho de medicina pede suspensão de atendimentos ambulatoriais

Pelo menos 6 milhões de paulistanos devem ficar em casa, diz prefeito

Única província da Itália sem coronavírus registra 1º caso
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Coronavírus

Notícias  Saúde

Coronavírus desafia hábitos e é desafiado: "Não vou parar de jogar poker"
20/03/2020 19h47

Anvisa aprova novos procedimentos que liberam produção de álcool gel
20/03/2020 19h44

Usinas fecham parcerias para distribuição de álcool 70
20/03/2020 19h42

Ministério da Saúde declara estado de transmissão comunitária da covid-19
20/03/2020 19h42

Coronavírus: Bolsonaro e Mandetta criticam governadores e veem risco de
colapso na saúde em abril
20/03/2020 19h41

CBAt muda de ideia pela 2ª vez em 48h e decide fechar CT do atletismo
20/03/2020 19h28
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Saideira paulistana: sexta-feira tem clima de pré-quarentena em São Paulo
20/03/2020 19h28

Em plena pandemia de covid-19, 4 postos de saúde de Maceió estão sem água
20/03/2020 19h27

Zagueiro convocado para seleção olímpica defende cancelamento dos Jogos
20/03/2020 19h20

Funcionários da creche da SpaceX pedem medidas de segurança contra covid-19
20/03/2020 19h10

Santa Catarina declara calamidade pública; estado tem 40 casos de covid-19
20/03/2020 19h04

Coronavírus: Casos no Brasil ultrapassam número de Pokémon na 'PokéCorona'
20/03/2020 19h03

Funcionários pedem e Fox Sports reduz ainda mais programação ao vivo 
20/03/2020 19h02

TAP reduz voos para o Brasil após restrições do governo e da UE
20/03/2020 19h00

Copa Airlines suspende todas as operações até 21 de abril
20/03/2020 18h58
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Osasco suspende atendimento presencial no comércio até 5 de abril
20/03/2020 18h53

Ministério cria força-tarefa de 1 ano para controle de saúde de imigrantes
20/03/2020 18h46

Trump está colocando descendentes de asiáticos em perigo, diz Spike Lee
20/03/2020 18h36

Preso na Lava Jato, ex-deputado deixa prisão por risco de coronavírus
20/03/2020 18h33

Comitês da América Latina defendem flexibilizar classificação a Tóquio-2020
20/03/2020 18h32

Setor de hotelaria tem queda de 90% nos negócios, diz empresário
20/03/2020 18h31

Ministério Público analisa morte de doméstica no RJ após patroa contrair
coronavírus
20/03/2020 18h29

Damares diz que isolamento pode aumentar violência doméstica e pede
denúncias
20/03/2020 18h26

Quatro homens são presos por venda de álcool em gel falso em SP, diz jornal
20/03/2020 18h18
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Grow suspende serviços de compartilhamento de patinetes no Brasil
20/03/2020 18h17

Governo estuda redução do IOF sobre financiamentos por crise com coronavírus
20/03/2020 18h16

Fiat, Renault e Toyota engrossam paradas de produção de veículos no Brasil
20/03/2020 18h13

Em meio à pandemia de coronavírus, Napoli anuncia volta aos treinos
20/03/2020 18h09

Prevent Senior não fará mais relatório de pacientes após 'bronca' de Uip
20/03/2020 18h08

MP de Santa Catarina pede uso da PM para fechar lojas da Havan
20/03/2020 18h01

NBA lança campanha global para ajudar na resposta ao coronavírus
20/03/2020 18h00

Ministro da Saúde admite que Paraguai pode estender a quarentena no país
20/03/2020 17h58
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Porto Alegre, sábado, 21 de março de 2020. Assine | Login

PROTESTO 19/03/2020 - 11h36min. Alterada em 19/03 às 17h48min

Pro�ssionais da saúde protestam contra falta de máscaras e luvas em
hospitais de Porto Alegre

Sindicato da categoria já recebeu ao menos 50 denúncias relatando escassez de EPIs
nesta semana
LUIZA PRADO/JC

Thiago Copetti

Representantes dos pro�ssionais da área de saúde protestaram na manhã desta quinta-feira
(19) contra a falta de equipamentos de proteção individual (EPI) básico nos hospitais de Porto
Alegre, como máscaras e luvas. De acordo o Sindicato dos Pro�ssionais de Enfermagem,
Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Rio Grande
do Sul (Sindisaúde-RS), ao menos 50 denúncias relatando escassez de EPIs foram registras
apenas por telefone nesta semana.
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> Acesse tudo sobre o coronavírus, o que é, contágio, prevenção e situação pelo mundo e no
Brasil

Os principais hospitais da Capital em volume de queixas registradas nesta semana, de acordo
com o presidente do Sindisaúde-RS, Júlio César Jesien, são o Hospital de Clínicas, o Grupo
Hospital Conceição e o Mãe de Deus. Foi em frente a este último que o protesto foi realizado na
manhã desta quinta-feira (19), na Avenida José de Alencar.

“Apenas em uma manhã chegamos a contabilizar 15. Isso sem contar o que nos chega por
WhatsApp e e-mail”, alerta Jesien, que promete intensi�car as manifestações até que a
categoria se sinta segura para continuar trabalhando, a�rma.

Em frente ao Hospital Mãe de Deus, manifestantes alertavam para o problema e demonstravam
qual seria o equipamento ideal nas áreas de maior risco e de tratamento intensivo, por exemplo.
De acordo com Jesien, a proteção total demonstrada na rua sequer estaria disponível nos
hospitais da cidade atualmente.

“Não há sequer o básico. Não adiante ter apenas a máscara cirúrgica, mas sim o modelo N95. E
não estamos falando apenas de proteção adequada para médicos e enfermeiros, mas inclusive
para quem trabalha desde a recepção também”, alerta o presidente do Sindisaúde-RS.

A escolha do Hospital Mãe de Deus para iniciar os protestos, de acordo com o Jesien é devido a
demissões encaminhadas recentemente para assinatura de rescisão de contrato, mesmo com
a crise do coronavírus já tendo começado.

“Em 2018, já haviam demitido cerca de 350 pro�ssionais. Nos últimos dias, foram mais próximo
de 50, mesmo com toda a carência atual e que ainda vai aumentar”, critica Jesien.

O que dizem os hospitais

Diretor técnico do GHC, doutor Francisco Zancan Paz

“Os EPI estão sendo distribuídos com rigorosos critérios técnicos, dando prioridade a quem
efetivamente entra ou poderá entrem em contato com doentes de maior risco, como UTI, e
contato direto com os pacientes, como na emergência. Há muita ansiedade por parte do corpo
técnico, e todos estão solicitando esses EPIs. Se neste momento atendermos a todos, faltará no
período mais crítico e para quem mais precisa. O Ministério da Saúde está fazendo aquisições e
irá distribuir mais equipamentos de segurança em todo o Brasil, mas são produtos que estão
em falta no mercado mundial. Os equipamentos de proteção total só serão liberados em
situações muito especí�cas, que ainda não ocorreram”.

Hospital Mãe de Deus, por meio de nota

Hospital Mãe de Deus está seguindo o protocolo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para
o fornecimento de EPIs aos seus funcionários. Reforçamos que o Hospital Mãe de Deus está
tomando, junto à área de Qualidade e Segurança da instituição, todas as medidas cabíveis para
a proteção de nossos funcionários e pacientes.  Sobre as demissões recentes, o hospital alega
que estão ligadas à Unidade de Pronto Atendimento de Saúde Mental do IAPI, que funciona por
meio de um contrato de gestão entre a Prefeitura de Porto Alegre e o Hospital Mãe de
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Deus/AESC, e depois de 11 anos e meio sob gestão da instituição, passará, a partir de 23 de
março, a ser administrada pelo Hospital Vila Nova. Segundo o Mãe de Deus, os funcionários
teriam sido convidados a continuar trabalhando no local.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

O HCPA informou que conta com equipamentos e proteção individual (EPIs) adequados e
su�cientes para a atuação de suas equipes em estoque. As áreas onde os EPIs estão
disponibilizados seguem os critérios e recomendações técnicas em vigência. O Hospital atua
preventivamente na compra de mais equipamentos, e, como o mercado indica di�culdades no
fornecimento, o uso dos recursos é feito de maneira racional para garantir a devida proteção às
equipes e a qualidade da assistência.

Pronto para Usar Helpdesk

Melhor em Ticket,
Automações, Telefone,
Chat e Mais. Comece
Usar Hoje Gratuitamente.
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SAÚDE

Caixa de máscara sobe de R$ 4,50 para R$ 140,
denunciam hospitais
Profissionais da saúde enfrentam dificuldade para encontrar produtos; Procon-SP
notifica plataformas de vendas

18 MAR 2020 18h02 atualizado às 18h14
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A Federação e o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo
enviaram ofício ao Ministério da Saúde denunciando aumento abusivo de preços de materiais e

medicamentos de uso dos serviços de saúde relacionados ao coronavírus. Produtos como a máscara

tripla com elástico tiveram o preço da caixa com 50 unidades aumentado de R$ 4,50 em janeiro para

R$ 35 no começo de março e R$ 140 na última terça-feira. Há ainda falta dos produtos. Diante do

cenário, o Procon-SP notificou nesta quarta-feira, 18, plataformas de vendas online para coibir valores

abusivos.

SAIBA MAIS

Curva de contágio do coronavírus no Brasil repete a de países europeus, alertam especialistas da
Itália

Sobe para 428 o número de casos de coronavírus no Brasil

Contrariando recomendação, Malafaia não irá diminuir cultos

Droga usada para malária tem resultado contra coronavírus
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Governo recomenda higienização frequente das mãos para evitar avanço do vírus
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil / Estadão

As entidades somam 55 mil serviços privados de saúde no Estado, responsáveis por 60% da

assistência à saúde, como afirmam em nota. Segundo o levantamento, estão em falta crônica álcool

gel a 70%, máscaras e vários medicamentos, inclusive muitos não relacionados ao coronavírus. O

problema atinge principalmente serviços de saúde de pequeno e médio porte.

O sumiço levou o preço da luva descartável de procedimento (200 pares) a subir de R$ 14,70 em

fevereiro para R$ 22 agora. Já o álcool gel 800 ml passou de R$ 18,90 em janeiro para R$ 22,76, mas

não há previsão de entrega. Uma ampola de Omeprazol de 40 mg custava R$ 5,72 a unidade no

começo de março e passou para R$ 15,20, mas está em falta no mercado. O Berotec, medicamento

usado para inalação, custava R$ 2,45 há duas semanas e subiu para R$ 13,25. O cateter 22 usado para

aplicação de soro passou de R$ 0,65 para R$ 2,46, mas continua em falta.

Conforme o presidente da Federação, o médico Yussif Ali Mere Jr., é necessário evitar que esses

abusos prejudiquem o atendimento de qualidade à população. "Precisamos que as autoridades de

saúde fiscalizem o que está ocorrendo e deem solução emergencial", alertou. As duas entidades

encaminharam a denúncia ao Ministério Público de São Paulo ao Ministério da Economia.

Atraia mais clientes para o seu site!
Criou um site mas não recebe novos contatos? Confira os 7 pontos de
atenção para tornar o seu site mais atrativo. Baixei o infográfico
gratuitamente aqui!

Desde a última quinta-feira, a equipe de trabalho da recepcionista hospitalar, Priscila Oliveira, de 27

anos, foi orientada a usar máscara e usar o álcool em gel, justamente por ficarem em contato direto

com os pacientes que passam pelo pronto atendimento. "A unidade de saúde nos cedeu uma quantia

para que todos pudéssemos usar e se proteger de um eventual contágio, porém como trabalho em

uma terceirizada, quem deve prover o equipamento de segurança é esta empresa, mas está

praticamente impossível conseguir comprar mais unidades de máscara, pois as pessoas que não são

do grupo de risco compraram quase todo o estoque das farmácias".
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Priscila demonstra preocupação. "Nossa receio é de que a troca de máscaras deve ocorrer a cada 4

horas, mas por causa dessa alta demanda, as fábricas não estão dando conta de produzir mais".

"Desde a semana passada, não há máscaras no mercado dental, onde procuramos. Colegas me

relataram, que quando encontraram, nos últimos dias, os preços eram abusivos. A maioria não usa a

máscara N95, recomendada, usa a máscara cirúrgica normal, que também está em falta", afirmou

Gustavo Gomes de Oliveira, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia.

Segundo Oliveira, há relatos de dentistas que tentaram comprar o produto e encontraram preços

abusivos pela internet. Alguns locais, que antes vendiam por R$ 9,90 estavam vendendo por R$ 50 a

mesma caixa com 50 unidades. "Em algumas plataformas virtuais, a caixa com as mesmas 50

máscaras cirúrgicas passou a custar R$ 200. Isso sem contar, a maioria dos locais que estão com

produtos esgotados".

Mesmo antes da pandemia, a cirurgiã dentista Pâmela Cristina de Oliveira, de 29 anos, já tinha o

hábito de estocar máscaras para pelo menos um ano. Recentemente, ela pesquisou os preços e ficou

assustada. "A maioria dos meus fornecedores já não tem o produto disponível. Disseram ainda que as

últimas caixas (com 50 unidades), que custavam R$ 15, chegaram com aumento de preços. O preço

subiu para R$ 49", disse Pamela. Ela acrescenta que muitos estabelecimentos não dão previsão de

chegada de novos artigos. "Muitas redes estão sem máscaras e sem previsão de chegar, mas já

avisaram que o preço das últimas unidades já tinham subido".

O Procon-SP afirmou que irá notificar todas as plataformas de vendas online para que tirem de suas

ofertas preços que sejam desproporcionais e abusivos para máscaras, álcool em gel, entre outros

produtos utilizados como prevenção ao novo coronavírus.

"O preço médio será estabelecido por pesquisa efetuada pela Escola de Proteção e Defesa do

Consumidor do Procon-SP, que será informado às plataformas. Aquelas que mantiverem a oferta de

produtos muito acima do mercado serão multadas", afirmou, em nota, a entidade.

Como denunciar preços abusivos ao Procon

O consumidor que se deparar com algum valor de produto ou serviço relacionados ao coronavírus

que considere abusivo pode fazer sua denúncia pela internet, aplicativo ou via redes sociais,

marcando @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.

Veja também:
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Mandetta diz que 'qualquer pessoa' pode
fazer máscara de pano contra o coronavírus
Ministério da Saúde mudou orientação: antes, indicação de uso das máscaras era
apenas pessoas com sintomas ou profissionais da saúde.

01/04/2020 18h54 · Atualizado 
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O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta quarta-feira (1º) que

"qualquer pessoa" pode fazer máscaras de pano como barreira contra o

coronavírus Sars-Cov-2. Antes da afirmação de Mandetta, a recomendação do

governo federal era para que somente profissionais de saúde e pessoas com

sintomas ou com casos confirmados da Covid-19 usassem o equipamento de

proteção. A Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda mantém essa restrição.

"Qualquer um pode fazer sua máscara de pano" - Luiz
Henrique Mandetta

Na terça-feira, o ministério já tinha sinalizado que trabalhava em um protocolo para

ampliar o uso do equipamento. Mandetta ressaltou que há estudos científicos que

indicam o uso e disse que conversa com a indústria têxtil para que máscaras feitas

com TNT sejam produzidas e oferecidas para a população em geral.

Nesta quarta, o ministro também reforçou que há a possibilidade de uso de

máscaras caseiras e pediu para que as máscaras cirúrgicas ou N95, que oferecem

maior proteção, sejam deixadas apenas para o uso de profissionais da saúde. Ele

pediu, inclusive, para que quem comprou o modelo N95 entregue nos hospitais

para uso dos médicos.

OMS: Diretor diz que sistemas de saúde vão receber 'pancada'·
LEITOS: Governo pode precisar controlar hospitais privados, diz estudo·
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Tecidos indicados

Durante apresentação, o ministro pediu aos técnicos da pasta que divulguem ainda

na manhã de quinta-feira as orientações completas sobre o tema. Segundo o

ministro, o que antes ele mesmo apresentou como "protocolo" serão na verdade

recomendações simples sobre quais os tipos de tecido usar, tempo de uso e como

lavar as máscaras para reutilização.

"Acho que máscaras de pano para os comunitários funciona muito bem como

barreira. Não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet, faça você mesmo e

lave com água sanitária, ou o nome que você conhece. Lave por 20, tenha 4 ou 5 de

uso pessoal, você mesmo lava, reaproveite. Agora é lutar com as armas que a gente

tem. Não adianta a gente ficar agora lamentando que a china não tá produzindo.

Vamos ter que criar as nossas armas e as nossas armas vão ser aquelas que nós

tivermos", disse Mandetta.

CORONAVÍRUS

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissão e letalidade

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus

Quanto tempo o novo coronavírus vive em uma superfície ou no ar?

Máscaras servem para proteção contra o novo coronavírus?

Como se prevenir do coronavírus?

ROBÔ: Ministério fará ligação telefônica para monitorar casos·
DISCURSO: Bolsonaro mudou o tom sobre isolamento; veja frases·
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Coronavírus, Covid-19, Sars-Cov-2 e mais: con�ra os termos da pandemia

O que aconteceu hoje, diretamente no seu e-mail

As notícias que você não pode perder diretamente no seu e-mail.

Para se inscrever, entre ou crie uma Conta Globo gratuita.

Inscreva-se e receba a newsletter

Acesse sua Conta Globo e participe da conversa

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que
viole os termos de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal.

Entre e Participe da Conversa

Jorge Martins da Cunha há 2 horas

        Ministro Manetta acorda lê as notícias lá fora e depois marca um briefing para repetir do
mesmo jeito,  ele gosta de usar termos em inglês,   como se o povo na maioria fosse poliglota.

 C i  R d  D i

Comentários
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Rafael Carneiro Augusto há 3 horas

O ministro está seguindo as orientações da OMS também. A OMS fez o mesmo pedido. Não
adianta cobrar das autoridades coerência temporal, as circunstâncias mudam o tempo todo e as
ações precisam se adequar. Se antes o ministro recomendasse máscaras para todo mundo sem a
real necessidade, a disponibilidade delas hoje para os profissionais de saúde seria ainda pior.
Sentar no sofá e criticar um profissional que está fazendo o seu trabalho em meio a uma crise de
saúde e econômica é muito confortável e incoveniente.

Alexandre de Alencar Saboya há 4 horas

Parece  tudo muito confuso. As orientações são contraditórias e levam a erros. Não faz uma
semana e falavam que era inadequado e que o material para proteção era específico. A seriedade
desse ministro parece estar sendo colocada em questão por problemas políticos. Precisamos de
informações seguras e não aquelas que agradam políticos ou fabricantes de EPI. Esse governo
acabou. Isso é fato!

Rafael Carneiro Augusto há 2 horas

O ministro está seguindo as orientações da OMS também. A OMS fez o mesmo pedido. Não
adianta cobrar das autoridades coerência temporal, as circunstâncias mudam o tempo todo e
as ações precisam se adequar. Se antes o ministro recomendasse máscaras para todo mundo
sem a real necessidade, a disponibilidade delas hoje para os profissionais de saúde seria
ainda pior. Sentar no sofá e criticar é muito confortável, mas incoveniente.
Essa guerra política agora não faz o menor sentido. Foque no real problema, senão você não
estará vivo lá na frente para, aí sim, brigar por um governo melhor.

Maria Christina Pereira Calgaro há 5 horas

E não pode ser simplesmente um lenço/echarpe amarrado na boca ?

Romeu Conte há 5 horas

O SUL E O NORDESTE TEM INUMERAS FABRICAS DE ROUPAS, QUE PODEM MUITO BEM SE
TRANSFORMAR EM FABRICAS DE MASCARAS PARA ABASTECER A POPULAÇÃO E MÃO DE OBRA
NÃO FALTA.

Luiz Bernardo de Castro Vaz há 9 horas

Vamos usar máscaras. Falaram que era pior para não faltar para hospitais. No resto do mundo
estão usando 

 Curtir  Responder  Denunciar

 Curtir  Responder  Denunciar

 Curtir 2  Responder  Denunciar

 Curtir  Responder  Denunciar

 Curtir  Responder  Denunciar

 Curtir  Responder  Denunciar
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estão usa do 

Rólider Carlyle há 9 horas

MACAU Exigiu que todos saissem de mascara na rua logo no inicio e o virus nao propagou.
Vamos pensar... o virus é mutante e assintintomatico. Pronto. o assintomatico passar por goticula
e ja sabe qu ate as particulas pairam no ar. Parce que o governo queria disseminar e depois avisar

pedro santos batista há 10 horas

Os pessoal que não usar mascaras vão ficar em linha reta de quem  já está com o vírus e ainda
não apresentou os sintomas , sabe aquela babação que muito te joga no rosto na hora que está
falando vai ser uma contaminação que Deus nós acuda.

José Jr há 10 horas

o grave é saber que o governo sabia que ia chegar aqui
tiveram meses para fazer estoque e se preparar..

Marlos Costacurta Favaro há 9 horas

Mas segundo o governo é só uma gripezinha, pra que gastar com tudo isso? 

Raimundo Carvalho Magalhães há 10 horas

Como cada um fazer sua máscaras, se não temos ondes compra tecido e linha e agulha. Ou
outros insumos alternativos.

Rólider Carlyle há 9 horas

usa absorvente ou sutian cachicou. o mundo ta fazendo isto

Eduardo De Almeida Junior há 10 horas

Preocupacao com a vd? Como e o sus no normal sr mandeta? Qtas pessoas sem atendimento
outras morrendo em corredores de hospitais...e sr mandeta se vcs se preocupassem com a vd
comecariam pensando em saneamento basico.. na fome etc e principalmente nesse sistema
caotico que e o sus ao qual o sr e ministro. E agora vem com boas falas... seu demagogo.

 Curtir 2  Responder  Denunciar

 Curtir 3  Responder  Denunciar

 Curtir 3  Responder  Denunciar

 Curtir 3  Responder  Denunciar

 Curtir 4  Responder  Denunciar

 Curtir 2  Responder  Denunciar

 Curtir  Responder  Denunciar
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Lemão há 11 horas

Simples, pague os custos de grandes empresas têxteis e fabrique máscaras.  Assim o governo
estará mantendo empregos, impedindo de fechar fábricas e abastecendo o povo. Dá para
entender?

José Raimundo há 11 horas

CADÊ  O GÁS  DE COZINHA EM SP????  VAMOS PARAR DE ESCONDER GÁS, PARA VENDER MAIS
CARO, CANALHAS. TUDO NO BRASIL SE COMPLICA , PELO MAL CARÁTER  DO POVINHO,  QUE
MORAM  AQUI.

Francismaicon Chumaiquel há 11 horas

Já encomendei máscara com "fora bozo" escrita.

Helen de Castro há 11 horas

Um dos protocolos que ajudou a controlar a pandemia na China foi o uso de máscaras. 
As pessoas nesse momento deveriam usar, pois tem muitos que são assintomáticos e usando a
máscara não passam o vírus pois estão protegendo a boca, pois até quando falamos, sai saliva
com pequenas gotículas que podem contaminar outros que poderão pegar o vírus e desenvolver
os sintomas mais graves. 

Sokol10 há 11 horas

Na República Tcheca, máscara, mesmo que seja caseira, é obrigatória até para nudistas. :))
Sul Coreano, Japonês e outros povos da Asia estão todos de máscara.
Na China usar máscara continua obrigatório.

Zumbi da Globo há 12 horas

Roubei a calcinha da minha vizinha para fazer a máscara,o tecido é macio e cheiroso!

Marco Danninsk há 11 horas

Favelado vizinho da Jojo todinho curtindo a barra de chocolate..

 Curtir 2  Responder  Denunciar

 Curtir 1  Responder  Denunciar

 Curtir 1  Responder  Denunciar

 Curtir 4  Responder  Denunciar

 Curtir 6  Responder  Denunciar

 Curtir 2  Responder  Denunciar

 Curtir 4  Responder  Denunciar

 Curtir 1  Responder  Denunciar
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Jonas Moteira há 12 horas

Voce tem resão Mandetta, e melhor não olhar a televição, pq voce viro a vesta, e o pior voce  e
medicou que vergonha, seja homen e fale a verdade sem escutar esse governo de doido

José Raimundo há 12 horas

A DOENÇA DEMORA UM SÉCULO PARA CHEGAR NO BRASIL E QUANDO CHEGA PEGA O BRASIL
DESPREVENIDO. NÃO TEM ÁLCOOLGEL, NÃO TEM MÁSCARAS, FALTA ÁGUA PARA AS PESSOAS SE
INGENIZAREM, FALTA GÁS DE COZINHA, PREÇO SOBE, AFF!!! É O DÉCIMO MUNDO EM AÇÃO...

Salvio Coelho há 11 horas

Bem vindo ao Brasil..

Jonas Moteira há 12 horas

Mandetta e patetica, olha o rapaz fazendo o jogo do governo para não assumir nada, e uma
vergonha mesmo

Lemão há 12 horas

Agora é hora de colocar faixa na grade da embaixada da China em Brasília e pedir os
equipamentos que o povo brasileiro e principalmente todos da área da Saúde estão precisando.
Ou será melhor pedir um avião carregado do "amigo" Trump.

Marlos Costacurta Favaro há 9 horas

Fica tranquilo que nosso Sr. Presidente vai pagar aquela b o q u e t e  pro Trump e conseguir
meia dúzia de material. 

 Curtir  Responder  Denunciar

 Curtir 2  Responder  Denunciar

 Curtir 1  Responder  Denunciar

 Curtir  Responder  Denunciar

 Curtir  Responder  Denunciar

 Curtir 1  Responder  Denunciar

Carregar Mais
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Veja também

Mais do G1

Jornal Nacional

Governo detalha proposta que autoriza empresas a reduzir salários e jornada de
trabalho

O objetivo é evitar demissões. O governo complementaria parte do salário dos trabalhadores.

1 de abr de 2020 às 20:53

Próximo

Fila de exames

Brasil tem ao menos 23 mil testes de coronavírus à espera do resultado
Nº é mais que o triplo dos casos confirmados no país, e especialistas alertam para
subnotificação. Governo orienta que só pacientes graves sejam testados.

Há 3 horas — Em Coronavírus
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Devo usar máscara? Posso produzir uma em casa? Tire dúvidas
Governo agora diz que ela pode ser usada por todos; veja ressalvas.

Em Coronavírus

VÍDEO: pandemia silencia o Rio e isolamento muda 'cara' da cidade
G1 percorreu bairros, centros comerciais e praias, do amanhecer ao anoitecer, após restrição
da circulação.

3min
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Em Rio de Janeiro

3 min

Coronavírus: 3 questões que os cientistas ainda não sabem responder
Na luta por uma cura ou vacina, os cientistas se deparam com diversas questões sem
resposta; neste vídeo, listamos algumas delas.

Em Coronavírus

Região na China impõe quarentena e levanta temores sobre segunda
onda de contágio do novo coronavírus
Governo da província de Henan impôs restrição total na circulação de pessoas na região de
Jia após registro de contaminação local.
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VEJA MAIS

Em Coronavírus

2 min

Médicos avisam Mandetta de convite para reunião na Presidência, e
ministro se surpreende: 'Não fui chamado'
Ministro desaconselhou colegas de profissão a participarem de encontro presencial e
informou à Casa Civil que não adiantava chamá-lo de última hora para discutir cloroquina.

Em Blog da Andréia Sadi
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+
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Ministro alerta para risco de falta de itens de
proteção em hospitais
Mandetta afirmou que Brasil enfrenta dificuldades para
encontrar materiais usados em hospitais no mercado mundial,
devido à alta da demanda

compartilhamentos
 A- A+

O ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, manifestou
preocupação, nesta quarta-feira
(1º), com a possibilidade de o
Brasil sofrer um
desabastecimento de
equipamentos de proteção
individual (EPIs) usados em
hospitais e de respiradores nas
próximas semanas.

A China, país de origem da
pandemia e um dos mais afetados
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Falta de EPIs pode dificultar atendimentos em hospitais
Gonzalo Fuente/Reuters

do mundo, é também o local de
maior produção global de EPIs.
O mercado chinês desse tipo de
produto estava fechado e foi
reaberto há poucas semanas, com
altíssima demanda de países
como Itália e Estados Unidos.

Leia também: Brasil tem 241
mortes por coronavírus e 6.836
casos

Mandetta disse que o governo
brasileiro teve diversos pedidos
de compras internacionais
cancelados nos últimos dias, o
que criou um cenário de
incerteza em relação à
capacidade do sistema de saúde
para lidar não apenas com os
casos de covid-19, mas com
outras doenças também.

O governo norte-americano
enviou 23 aviões cargueiros à

China para buscar toneladas de EPIs e insumos comprados pelo país. 

"Quando acabar dessa epidemia, eu espero que nunca mais o mundo cometa o desatino de fazer 95%
da produção de insumos que decidem a vida das pessoas em um único país", afirmou Mandetta,
ressaltando que a China sempre foi o local primário de compra pelos baixos preços. 

Ele ressaltou ainda que "temos hoje todos os estados abastecidos", mas que gostaria de ter as compras
feitas pelo governo, algumas canceladas, já sendo encaminhadas às secretarias estaduais. 

Leia também: Governo envia 39 milhões de itens de proteção individual aos estados

Como forma de evitar que a situação chegue a um ponto crítico nos hospitais, o ministro recomendou
a manutenção das medidas de distanciamento social que estão sendo adotadas. 

"Se nós sairmos, se nós aglomerarmos, se nós fizermos movimentos bruscos e relaxarmos nesse grau
de contágio, sim, você pode ficar com uma série de problemas em equipamentos de proteção
individual. Sim, porque nós não estamos conseguindo adquirir de forma regular o nosso estoque."
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Fast Shop

Cupom Fast Shop Galaxy Note 10 Lite R$150 de desco

 Descom

Plano TOP: 83% OFF com o Cupom Descomplica

 Shop2

10% de desconto no site com cupom Shop2gether
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 Oqves

Cupom Oqvestir exclusivo: 10% de desconto no site
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02/04/2020 Re: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE... - Priscilla Baldoni Quirino (CSC)
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Re: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE
LICITAÇÃO - DIFARMIG

Prezada Priscilla, bom dia!

Agradecemos o contato!

Contudo, não temos estoque dos itens solicitados e não há previsão de chegada.

Atenciosamente,

Rafael S Pimentel
Setor de Licitações 
(31) 3055-0731

Em Qui, 2 de abr de 2020 09:14, Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

 
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de material de EPIs (relação abaixo) com URGÊNCIA, de
forma a atender o interesse do Governo do Estado de Minas Gerais.
 
A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme Decreto NE nº
113 de 12 de março de 2020.
 
Informamos ainda que o quan�ta�vo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o que vocês
�verem, sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan�dade dos materiais pronta entrega, o quan�ta�vo
disponível para entrega daqui 1 (um) mês e a forma de pagamento.

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

COD.
SIAD PRODUTO QUANTITATIVO

ESPERADO EMBALAGEM
QUANTITATIVO

DISPONÍVEL (pronta
entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA

DAQUI  1 MÊS
VALOR UNITÁRIO VALOR

TOTAL

238392 Touca 5587405
227846 Avental 30g 10000
570184 Avental 20g 62000

1647385 Mascaras N95 5000

1710273 Mascaras
cirúrgica normal 5746855

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606 Luvas 34888

Licitação <licitacao@difarmig.com.br>

qui 02/04/2020 09:55

Para:Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br>;

 1 anexos (19 KB)

OutlookEmoji-1584103961361_LOGO.png;
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cirúrgicas com
látex G 

VALOR TOTAL (GERAL)

Previsão de entrega

Formas de pagamento

 
As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
(31) 9.9855-6804
 
Aguardamos resposta com urgência.
 
Atenciosamente,

1584103961361_LOGO
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RES: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE
LICITAÇÃO - CBS

Bom dia, Priscila!
 
Agradecemos o seu contato, porém não estamos cotando no momento.
 
Infelizmente neste momento, não dispomos dos produtos solicitados, devido à grande demanda para insumos em atenção ao

COVID-19.
Sen�mos não poder atender neste momento.
 
Qualquer dúvida estou à disposição.
Atenciosamente,

     
Você nunca será velho demais para sonhar um novo sonho.
 
De: Priscilla Baldoni Quirino (CSC) [mailto:priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br] 
Enviada em: quinta-feira, 2 de abril de 2020 09:10
Para: LICITAÇÕES CBS <licitacoes@cbsmed.com.br>
Assunto: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO - CBS
 
Prezados, bom dia!
 
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de material de EPIs (relação abaixo) com URGÊNCIA, de
forma a atender o interesse do Governo do Estado de Minas Gerais.
 
A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme Decreto NE nº
113 de 12 de março de 2020.
 
Informamos ainda que o quan�ta�vo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o que vocês
�verem, sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan�dade dos materiais pronta entrega, o quan�ta�vo
disponível para entrega daqui 1 (um) mês e a forma de pagamento.
 

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

Antonio Marques dos Santos Neto <antonio.neto@cbsmed.com.br>

sex 03/04/2020 09:17

Para:Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br>; LICITAÇÕES CBS <licitacoes@cbsmed.com.br>;

Prioridade: Alta
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COD.
SIAD

PRODUTO QUANTITATIVO
ESPERADO

EMBALAGEM QUANTITATIVO
DISPONÍVEL (pronta

entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA

DAQUI  1 MÊS

VALOR UNITÁRIO VALOR
TOTAL

238392 Touca 5587405
227846 Avental 30g 10000
570184 Avental 20g 62000

1647385 Mascaras N95 5000

1710273 Mascaras
cirúrgica normal 5746855

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606
Luvas

cirúrgicas com
látex G 

34888

VALOR TOTAL (GERAL)
Previsão de entrega

Formas de pagamento
 
 

As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
(31) 9.9855-6804
 
Aguardamos resposta com urgência.
 
Atenciosamente,
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Re: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE
LICITAÇÃO - Atuante

Bom dia!

Agradecemos o envio do orçamento, entretanto não temos os produtos solicitados.

Atenciosamente, Guttemberg.

Em sex., 3 de abr. de 2020 às 09:06, Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

Reitero a solicitação abaixo.
Precisamos do retorno com urgência, mesmo se o mesmo for nega�vo.
Aguardo resposta.
Atenciosamente,

De: Priscilla Baldoni Quirino (CSC)
Enviado: quinta-feira, 2 de abril de 2020 09:12:50
Para: atuante@gmail.com
Assunto: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO - Atuante
 

Prezados, bom dia!

 
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de material de EPIs (relação abaixo) com URGÊNCIA, de
forma a atender o interesse do Governo do Estado de Minas Gerais.
 
A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme Decreto NE nº
113 de 12 de março de 2020.
 
Informamos ainda que o quan�ta�vo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o que vocês
�verem, sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan�dade dos materiais pronta entrega, o quan�ta�vo
disponível para entrega daqui 1 (um) mês e a forma de pagamento.

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)
COD.
SIAD

PRODUTO QUANTITATIVO
ESPERADO

EMBALAGEM QUANTITATIVO
DISPONÍVEL (pronta

QUANTITATIVO
ENTREGA

VALOR UNITÁRIO VALOR
TOTAL

Atuante Representações <atuante@gmail.com>

sex 03/04/2020 09:51

Para:Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br>;
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entrega) DAQUI  1 MÊS
238392 Touca 5587405
227846 Avental 30g 10000
570184 Avental 20g 62000

1647385 Mascaras N95 5000

1710273 Mascaras
cirúrgica normal 5746855

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606
Luvas

cirúrgicas com
látex G 

34888

VALOR TOTAL (GERAL)

Previsão de entrega

Formas de pagamento

 
As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
(31) 9.9855-6804
 
Aguardamos resposta com urgência.
 
Atenciosamente,
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Re: Orçamento

Bom dia

Produtos indisponíveis.

On 02/04/2020 16:13, Luana Junqueira de Freitas (CSC) wrote:

Boa tarde,

Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de material de EPIs (relação abaixo) com URGÊNCIA, de
forma a atender o interesse do Governo do Estado de Minas Gerais.

A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme Decreto NE
nº 113 de 12 de março de 2020.

Informamos ainda que o quan4ta4vo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o que vocês
4verem, sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan4dade dos materiais pronta entrega, o quan4ta4vo
disponível para entrega daqui 1 (um) mês e a forma de pagamento.

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

COD.
SIAD

PRODUTO
QUANTITATIVO

ESPERADO
EMBALAGEM

QUANTITATIVO
DISPONÍVEL (pronta

entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA

DAQUI  1 MÊS
VALOR UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

238392 Touca 5587405

227846 Avental 30g 10000

570184 Avental 20g 62000

1647385 Mascaras N95 5000

1710273
Mascaras

cirúrgica normal
5746855

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606
Luvas

cirúrgicas com
látex G 

34888

VALOR TOTAL (GERAL)

Previsão de entrega

vendas <vendas.triangulo@distriangulo.com.br>

sex 03/04/2020 09:06

Para:Luana Junqueira de Freitas (CSC) <luana.freitas@planejamento.mg.gov.br>;

Re: Orçamento - Luana Junqueira de Freitas (CSC) https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemI...

1 of 2 03/04/2020 10:55
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Formas de pagamento

As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Aguardamos resposta com urgência.

Atenciosamente,

Luana Junqueira de Freitas Bretas

Central de Compras MG

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Tel.: +55 31 99358-7478

--

Re: Orçamento - Luana Junqueira de Freitas (CSC) https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemI...

2 of 2 03/04/2020 10:55
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RES: Orçamento

Bom dia Luana,

Infelizmente esses materiais estão em escassez no mercado, e a procura extremamente a�pica devido ao COVID-19 além
de fazer com que esses produtos desapareçam do mercado causam uma inflação em preços fora do comum. Sinto por
não poder ajuda-los, mas infelizmente não temos esses itens.

Fico à disposição.

De: Luana Junqueira de Freitas (CSC) <luana.freitas@planejamento.mg.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 2 de abril de 2020 16:41
Para: licitacao4.mg@somahospitalar.com.br
Assunto: Orçamento

Boa tarde Lázaro,

Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de material de EPIs (relação abaixo) com
URGÊNCIA, de forma a atender o interesse do Governo do Estado de Minas Gerais.

A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme Decreto
NE nº 113 de 12 de março de 2020.

Informamos ainda que o quanEtaEvo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o que
vocês Everem, sendo assim, solicitamos que vocês informem a quanEdade dos materiais pronta entrega, o
quanEtaEvo disponível para entrega daqui 1 (um) mês e a forma de pagamento.

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

COD.
SIAD

PRODUTO
QUANTITATIVO

ESPERADO
EMBALAGEM

QUANTITATIVO
DISPONÍVEL (pronta

entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA

DAQUI  1 MÊS
VALOR UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

238392 Touca 5587405

227846 Avental 30g 10000

licitacao4.mg@somahospitalar.com.br

sex 03/04/2020 08:48

Para:Luana Junqueira de Freitas (CSC) <luana.freitas@planejamento.mg.gov.br>;

RES: Orçamento - Luana Junqueira de Freitas (CSC) https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemI...

1 of 2 03/04/2020 10:58
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570184 Avental 20g 62000

1647385 Mascaras N95 5000

1710273
Mascaras

cirúrgica normal
5746855

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606
Luvas

cirúrgicas com
látex G 

34888

VALOR TOTAL (GERAL)

Previsão de entrega

Formas de pagamento

As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Aguardamos resposta com urgência.

Atenciosamente,

Luana Junqueira de Freitas Bretas

Central de Compras MG

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Tel.: +55 31 99358-7478

RES: Orçamento - Luana Junqueira de Freitas (CSC) https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemI...

2 of 2 03/04/2020 10:58
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Bom dia Luana.

infelismente nao tenho previsao de estoque.

obrigado
ISMAR
FOCOS

De: Luana Junqueira de Freitas (CSC) <luana.freitas@planejamento.mg.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 3 de abril de 2020 09:19

Para: ismar_lgg@hotmail.com <ismar_lgg@hotmail.com>

Assunto: Re: Orçamento EPI'S

 

Bom dia,

Aguardo retorno, quanto o orçamento.

URGENTE

Se não ;ver em estoque, gen;leza tb responder por e-mail.

Obrigada!

Atenciosamente,

Luana Junqueira de Freitas Bretas

Central de Compras MG

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Tel.: +55 31 99358-7478

De: Luana Junqueira de Freitas (CSC)

Enviado: quinta-feira, 2 de abril de 2020 10:10:17

Para: ismar_lgg@hotmail.com

Assunto: Orçamento EPI'S

 

Prezados, bom dia!

RE: Orçamento EPI'S

Responder a todos |

Caixa de entrada

Ismar luis Gouveia <ismar_lgg@hotmail.com>
Hoje, 11:21

Luana Junqueira de Freitas (CSC)

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico |

RE: Orçamento EPI'S https://mail.ca.mg.gov.br/owa/projection.aspx

1 of 3 03/04/2020 11:22
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A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme
Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020.

Informamos ainda que o quan;ta;vo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o
que vocês ;verem, sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan;dade dos materiais pronta
entrega, o quan;ta;vo disponível para entrega daqui 1 (um) mês e a forma de pagamento.

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

COD.
SIAD

PRODUTO
QUANTITATIVO

ESPERADO
EMBALAGEM

QUANTITATIVO
DISPONÍVEL (pronta

entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA

DAQUI  1 MÊS
VALOR UNITÁRIO

238392 Touca 5587405

227846 Avental 30g 10000

570184 Avental 20g 62000

1647385 Mascaras N95 5000

1710273
Mascaras

cirúrgica normal
5746855

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606
Luvas

cirúrgicas com
látex G 

34888

VALOR TOTAL (GERAL)

Previsão de entrega

Formas de pagamento

As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Aguardamos resposta com urgência.

Atenciosamente,

Luana Junqueira de Freitas Bretas

Central de Compras MG

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico |

RE: Orçamento EPI'S https://mail.ca.mg.gov.br/owa/projection.aspx
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Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico |

RE: Orçamento EPI'S https://mail.ca.mg.gov.br/owa/projection.aspx
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Bom dia!
Agradecemos a consulta mas não temos no momento.
A�.,
Leopoldo À�la

De: Luana Junqueira de Freitas (CSC) <luana.freitas@planejamento.mg.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 3 de abril de 2020 11:18

Para: EVOLUTIONEPI@HOTMAIL.COM <EVOLUTIONEPI@HOTMAIL.COM>

Assunto: Re: orçamento EPI'S

 

Bom dia,

Aguardo retorno, quanto o orçamento.

URGENTE

Se não �ver em estoque, gen�leza tb responder por e-mail.

Obrigada!

Atenciosamente,

Luana Junqueira de Freitas Bretas

Central de Compras MG

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Tel.: +55 31 99358-7478

De: Luana Junqueira de Freitas (CSC)

Enviado: quinta-feira, 2 de abril de 2020 10:12:13

Para: EVOLUTIONEPI@HOTMAIL.COM

RE: orçamento EPI'S

Responder a todos |

Caixa de entrada

EVOLUTION EPIs <evolutionepi@hotmail.com>
Hoje, 11:59

Luana Junqueira de Freitas (CSC)

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico |

RE: orçamento EPI'S https://mail.ca.mg.gov.br/owa/projection.aspx
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Prezados, bom dia!

Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de material de EPIs (relação abaixo) com
URGÊNCIA, de forma a atender o interesse do Governo do Estado de Minas Gerais.

A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme
Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020.

Informamos ainda que o quan�ta�vo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o
que vocês �verem, sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan�dade dos materiais pronta
entrega, o quan�ta�vo disponível para entrega daqui 1 (um) mês e a forma de pagamento.

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

COD.
SIAD

PRODUTO
QUANTITATIVO

ESPERADO
EMBALAGEM

QUANTITATIVO
DISPONÍVEL (pronta

entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA

DAQUI  1 MÊS
VALOR UNITÁRIO

238392 Touca 5587405

227846 Avental 30g 10000

570184 Avental 20g 62000

1647385 Mascaras N95 5000

1710273
Mascaras

cirúrgica normal
5746855

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606
Luvas

cirúrgicas com
látex G 

34888

VALOR TOTAL (GERAL)

Previsão de entrega

Formas de pagamento

As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Aguardamos resposta com urgência.

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico |

RE: orçamento EPI'S https://mail.ca.mg.gov.br/owa/projection.aspx
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Luana Junqueira de Freitas Bretas

Central de Compras MG

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Tel.: +55 31 99358-7478

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico |

RE: orçamento EPI'S https://mail.ca.mg.gov.br/owa/projection.aspx
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RES: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE
LICITAÇÃO - BIOHOSP

Boa Tarde Priscilla,
 
Infelizmente não temos cotação para os produtos abaixo.
 
Certo da compreensão estamos a disposição.
 
A�,

 
De: Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br> 
Enviada em: sexta-feira, 3 de abril de 2020 09:08
Para: Dispensa Biohosp <dispensa01@biohosp.com.br>
Assunto: Re: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO - BIOHOSP
 

Prezados,

 

Reitero a solicitação abaixo.

Favor encaminhar resposta mesmo que seja negativa.

Aguardo resposta com urgência.

Atenciosamente,

 

 

Dispensa Biohosp <dispensa01@biohosp.com.br>

sex 03/04/2020 13:58

Para:Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br>;
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De: Priscilla Baldoni Quirino (CSC)
Enviado: quinta-feira, 2 de abril de 2020 15:27
Para: dispensa01@biohosp.com.br
Assunto: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO - BIOHOSP
 

Prezados, boa tarde!

 
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de material de EPIs (relação abaixo) com URGÊNCIA, de
forma a atender o interesse do Governo do Estado de Minas Gerais.
 
A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme Decreto NE nº
113 de 12 de março de 2020.
 
Informamos ainda que o quan�ta�vo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o que vocês
�verem, sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan�dade dos materiais pronta entrega, o quan�ta�vo
disponível para entrega daqui 1 (um) mês e a forma de pagamento.
 

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

COD.
SIAD PRODUTO QUANTITATIVO

ESPERADO EMBALAGEM
QUANTITATIVO

DISPONÍVEL (pronta
entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA

DAQUI  1 MÊS
VALOR UNITÁRIO VALOR

TOTAL

238392 Touca 5587405
227846 Avental 30g 10000
570184 Avental 20g 62000

1647385 Mascaras N95 5000

1710273 Mascaras
cirúrgica normal 5746855

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606
Luvas

cirúrgicas com
látex G 

34888

VALOR TOTAL (GERAL)
Previsão de entrega

Formas de pagamento
 
 

As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
(31) 9.9855-6804
 
Aguardamos resposta com urgência.
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Atenciosamente,
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RES: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE
LICITAÇÃO - KSN

Es�mado Cliente,
 
Muito obrigado pelo contato!
 
Em função do Corona vírus, as demandas aumentaram muito além de nossa capacidade produ�va e consequentemente nossa
capacidade produ�va não está sendo suficiente.
 
As vendas estão encerradas momentaneamente. Manteremos vossa solicitação em nosso radar de atendimento, porém sem
previsão para entrega. No momento oportuno, informaremos previsões, condições e preços.
 
Esperamos ter melhores no�cias em breve.
 
 
Atenciosamente,
 
KSN – Proteção Respiratória
Tel.: (11) 4602 6777
www.ksn.com.br
 
 
De: Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br> 
Enviada em: quinta-feira, 2 de abril de 2020 09:08
Para: sac@ksn.com.br
Assunto: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO - KSN
 
Prezados, bom dia!
 
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de material de EPIs (relação abaixo) com URGÊNCIA, de
forma a atender o interesse do Governo do Estado de Minas Gerais.
 
A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme Decreto NE nº
113 de 12 de março de 2020.
 
Informamos ainda que o quan�ta�vo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o que vocês
�verem, sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan�dade dos materiais pronta entrega, o quan�ta�vo
disponível para entrega daqui 1 (um) mês e a forma de pagamento.
 

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

COD.
SIAD PRODUTO QUANTITATIVO

ESPERADO EMBALAGEM
QUANTITATIVO

DISPONÍVEL (pronta
entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA

DAQUI  1 MÊS
VALOR UNITÁRIO VALOR

TOTAL

238392 Touca 5587405
227846 Avental 30g 10000
570184 Avental 20g 62000

1647385 Mascaras N95 5000
1710273 Mascaras 5746855

SAC ( KSN ) <sac@ksn.com.br>

sex 03/04/2020 17:07

Para:Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br>;
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cirúrgica normal

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606
Luvas

cirúrgicas com
látex G 

34888

VALOR TOTAL (GERAL)
Previsão de entrega

Formas de pagamento
 
 

As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
(31) 9.9855-6804
 
Aguardamos resposta com urgência.
 
Atenciosamente,

 

 

 

Cotação com negativa KSN (13149768)         SEI 1500.01.0017382/2020-21 / pg. 101



03/04/2020 RES: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO D... - Priscilla Baldoni Quirino (CSC)

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGU4NjRjNDhlLWIxMTAtNGM3ZS1iMDA4LTkxMzAwNjVkNDg2Mg… 1/4

RES: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE
LICITAÇÃO - Cirúrgica Fernandes

Boa tarde,
 
Infelizmente estamos sem disponibilidade do material solicitado.
 

Atenciosamente,

Laura Moreira
Departamento de Licitação
Direto:11 4152-0526
Telefone CF: 0800 302 2121
Site: www.cirurgicafernandes.com.br
A vida passa por aqui!

 
 

De: Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br> 
Enviada em: sexta-feira, 3 de abril de 2020 11:21
Para: Laura Moreira - Licitação - Cirúrgica Fernandes <licitacao12@cfernandes.com.br>
Assunto: Re: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO - Cirúrgica Fernandes
 

Prezada Laura,

 

Segue anexo a planilha que está no corpo do e-mail.

 

 

 

De: Laura Moreira - Licitação - Cirúrgica Fernandes <licitacao12@cfernandes.com.br>
Enviado: sexta-feira, 3 de abril de 2020 10:26
Para: Priscilla Baldoni Quirino (CSC)
Assunto: RES: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO - Cirúrgica Fernandes
 

Bom dia,

 

Poderia nos enviar o anexo novamente, por gentileza.

 

Laura Moreira - Licitação - Cirúrgica Fernandes <licitacao12@cfernandes.com.br>

sex 03/04/2020 17:25

Para:Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br>;

 1 anexos (501 KB)

Cartas - CF.PDF;
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Atenciosamente,

Laura Moreira

Departamento de Licitação
Direto:11 4152-0526

Telefone CF: 0800 302 2121
Site: www.cirurgicafernandes.com.br
A vida passa por aqui!

 

 

De: Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br> 
Enviada em: sexta-feira, 3 de abril de 2020 08:58
Para: Laura Moreira - Licitação - Cirúrgica Fernandes <licitacao12@cfernandes.com.br>
Assunto: Enc: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO - Cirúrgica Fernandes

 

Prezados, bom dia!

 

Reitero a solicitação abaixo.

Precisamos do retorno com urgência, mesmo se o mesmo for negativo.

Aguardo resposta.

Atenciosamente,

 

 

 

 

De: Priscilla Baldoni Quirino (CSC)
Enviado: quinta-feira, 2 de abril de 2020 09:12
Para: cfernandes@cfernandes.com.br
Assunto: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO - Cirúrgica Fernandes

 

Prezados, bom dia!

 

Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de material de EPIs (relação abaixo) com URGÊNCIA, de forma
a atender o interesse do Governo do Estado de Minas Gerais.
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A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme Decreto NE nº 113 de
12 de março de 2020.

 

Informamos ainda que o quantitativo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o que vocês tiverem,
sendo assim, solicitamos que vocês informem a quantidade dos materiais pronta entrega, o quantitativo disponível para
entrega daqui 1 (um) mês e a forma de pagamento.

 

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

COD.
SIAD PRODUTO QUANTITATIVO

ESPERADO EMBALAGEM
QUANTITATIVO

DISPONÍVEL (pronta
entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA DAQUI 

1 MÊS
VALOR UNITÁRIO VALOR

TOTAL

238392 Touca 5587405

227846 Avental 30g  10000

570184 Avental 20g  62000

1647385 Mascaras N95  5000

1710273 Mascaras
cirúrgica normal 5746855

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606
Luvas

cirúrgicas com
látex G 

34888

VALOR TOTAL (GERAL)

Previsão de entrega

Formas de pagamento

 

 

As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.
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Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

(31) 9.9855-6804

 

Aguardamos resposta com urgência.

 

Atenciosamente,

 

 

 

AVISO LEGAL: Esta mensagem da CIRURGICA FERNANDES, incluindo seus anexos, é des�nada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a
quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for des�natário desta mensagem, desde já
fica no�ficado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, u�lizar a informação con�da nesta
mensagem, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que
nos retorne este e-mail, eliminando o seu conteúdo de sua base de dados, registros ou sistema de controle. Informações
transmi�das por e-mail podem ser alteradas por terceiros, não havendo garan�a de que sua integridade foi man�da e que esteja
livre de vírus, interceptação ou interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade CIRURGICA FERNANDES com
relação ao seu conteúdo.
AVISO LEGAL: Esta mensagem da CIRURGICA FERNANDES, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter
informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar
ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Caso você tenha recebido esta mensagem
por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, eliminando o seu conteúdo de sua base de dados, registros ou sistema de controle. Informações transmitidas por
e-mail podem ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre de vírus, interceptação ou interferência, não
podendo ser imputada qualquer responsabilidade CIRURGICA FERNANDES com relação ao seu conteúdo.
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URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE
LICITAÇÃO - SOLAR - Sandro Santana

Prezado Sandro Santana, boa tarde!
 
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de material de EPIs (relação abaixo) com URGÊNCIA, de
forma a atender o interesse do Governo do Estado de Minas Gerais.
 
A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme Decreto NE nº
113 de 12 de março de 2020.
 
Informamos ainda que o quan�ta�vo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o que vocês
�verem, sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan�dade dos materiais pronta entrega, o quan�ta�vo
disponível para entrega daqui 1 (um) mês e a forma de pagamento.

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

COD.
SIAD PRODUTO QUANTITATIVO

ESPERADO EMBALAGEM
QUANTITATIVO

DISPONÍVEL (pronta
entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA

DAQUI  1 MÊS
VALOR UNITÁRIO VALOR

TOTAL

238392 Touca 5587405
227846 Avental 30g 10000
570184 Avental 20g 62000
125628 Mascaras N95 750.000

1710273 Mascaras
cirúrgica normal 5746855

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606
Luvas

cirúrgicas com
látex G 

34888

VALOR TOTAL (GERAL)

Previsão de entrega

Formas de pagamento

 
As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
(31) 9.9855-6804
 
Aguardamos resposta com urgência.

Priscilla Baldoni Quirino (CSC)

sex 03/04/2020 12:57

Para:sanbeto2004@yahoo.com.br <sanbeto2004@yahoo.com.br>;
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Atenciosamente,
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URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE
LICITAÇÃO - ONCOLABOR

Prezado João Roberto, boa tarde!
 
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de material de EPIs (relação abaixo) com URGÊNCIA, de
forma a atender o interesse do Governo do Estado de Minas Gerais.
 
A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme Decreto NE nº
113 de 12 de março de 2020.
 
Informamos ainda que o quan�ta�vo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o que vocês
�verem, sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan�dade dos materiais pronta entrega, o quan�ta�vo
disponível para entrega em 30 dias e a forma de pagamento.

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

COD.
SIAD PRODUTO QUANTITATIVO

ESPERADO EMBALAGEM
QUANTITATIVO

DISPONÍVEL (pronta
entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA

DAQUI  1 MÊS
VALOR UNITÁRIO VALOR

TOTAL

238392 Touca 5587405
227846 Avental 30g 10000
570184 Avental 20g 62000
125628 Mascaras N95 5000

1710273 Mascaras
cirúrgica normal 5746855

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606
Luvas

cirúrgicas com
látex G 

34888

VALOR TOTAL (GERAL)

Previsão de entrega

Formas de pagamento

 
As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
 
Aguardamos resposta com urgência.
 

Priscilla Baldoni Quirino (CSC)

seg 06/04/2020 13:52

Para:importados@oncolabormedical.com.br <importados@oncolabormedical.com.br>;
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Atenciosamente,
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ITEM FOTO DESCRIÇÃO CERTIFICAÇÃO
PACOTES 

INDIVIDUAL:

QUANTIDADE 

SOLICITADA
PRAZO DE ENTREGA

 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL TRIBUTAÇÃO INCLUSA OBSERVAÇÃO

MASCARA 

CIRURGICA

Máscara cirúrgica, uso único, composta de no mínimo 03 (três) camadas (interna, externa e 

filtro), sendo as camadas interna e externa em 100% polipropileno.

Formato retangular e tamanho mínimo de 17 cm x 9 cm, com pregas

horizontais fechadas, e quando abertas inteiramente estas pregas, devem proteger desde o 

topo do nariz até a cobertura total do queixo.

CE or FDA 1.000 5.746.855 

2.500.000= 9 DIAS após assinatura do 

contrato

saldo restante a cada 5 dias entrega de 

2 milhões

5,26R$       30.228.457,30R$    PIS/COFINS 9,25%

LUVAS 

CIRURGICAS

Luvas de LATEX DE BORRACHA NATURAL，PO: BIOABSORVIVEL，AMBIDESTRA

 TEXTURA: LISA
CE 1.000 139.938 18 dias 2,10R$       293.869,80R$          PIS/COFINS 9,25%

Quantidade por tamanho: 

Luvas cirúrgicas com látex P :36888

Luvas cirúrgicas com látex M  68162

Luvas cirúrgicas com látex G  34888

TOUCA 

DESCARTAVEL

TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO; GRAMATURA: 

20 A 30 G; 

MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO CE 500 5.587.405 18 dias 14,91R$     83.308.208,55R$    PIS/COFINS 9,25%

AVENTAL SMS 50gsm CE 100 10.000 18 dias 67,08R$     670.839,76R$          PIS/COFINS 9,25%

AVENTAL PP 20-50gsm CE 100 62.000 18 dias 39,31R$     2.437.499,16R$       PIS/COFINS 9,25%

PROPOSTA XCMG DE FORNECIMENTO AO ESTADO DE MINAS GERAIS 
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RES: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE
LICITAÇÃO - XCMG

Priscila,
 
Segue arquivo reajustado apenas com a demanda solicitada.
 
A�
 
De: Amanda Machado [mailto:amanda.machado@xcmg.com] 
Enviada em: sexta-feira, 3 de abril de 2020 16:03
Para: 'Priscilla Baldoni Quirino (CSC)'
Assunto: RES: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO - XCMG
Prioridade: Alta
 
PRISCILA
 
Boa tarde
 
Segue proposta reajustada quanto a forma de pagamento: PARA 5 DIAS APÓS A ENTREGA
 
Infelizmente devido o alto número de procura, para honrar com nossos prazos não poderemos baixar o valor, pois já estão com
ó�mos preços para o momento.
 
A�
 
De: Amanda Machado [mailto:amanda.machado@xcmg.com] 
Enviada em: sexta-feira, 3 de abril de 2020 10:38
Para: 'Priscilla Baldoni Quirino (CSC)'
Assunto: RES: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO - XCMG
Prioridade: Alta
 
Prezada Priscila
 
Bom dia
 
Primeiramente obrigada mais uma vez pela confiança no grupo XCMG.
 
Em anexo PROPOSTA em excell dos produtos solicitados,
 
Note que temos a aba de valores com e sem ICMS.
 
Temos muito interesse na venda e estamos a total disposição para negociação!
 
Forma de pagamento: No ato da entrega.
 
A�

Amanda Machado <amanda.machado@xcmg.com>

sex 03/04/2020 17:06

Para:Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br>;

 1 anexos (807 KB)

PROPOSTA GOVERNO DE MG .xlsx;
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De: Priscilla Baldoni Quirino (CSC) [mailto:priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br] 
Enviada em: quinta-feira, 2 de abril de 2020 15:12
Para: amanda.machado@xcmg.com
Assunto: URGENTE - ORÇAMENTO EPIs - GOVERNO DE MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO - XCMG
 
Prezados, boa tarde!
 
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de material de EPIs (relação abaixo) com URGÊNCIA, de
forma a atender o interesse do Governo do Estado de Minas Gerais.
 
A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme Decreto NE nº
113 de 12 de março de 2020.
 
Informamos ainda que o quan�ta�vo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o que vocês
�verem, sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan�dade dos materiais pronta entrega, o quan�ta�vo
disponível para entrega daqui 1 (um) mês e a forma de pagamento.
 

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

COD.
SIAD PRODUTO QUANTITATIVO

ESPERADO EMBALAGEM
QUANTITATIVO

DISPONÍVEL (pronta
entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA

DAQUI  1 MÊS
VALOR UNITÁRIO VALOR

TOTAL

238392 Touca 5587405
227846 Avental 30g 10000
570184 Avental 20g 62000

1647385 Mascaras N95 5000

1710273 Mascaras
cirúrgica normal 5746855

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606
Luvas

cirúrgicas com
látex G 

34888

VALOR TOTAL (GERAL)
Previsão de entrega

Formas de pagamento
 
 

As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
(31) 9.9855-6804
 
Aguardamos resposta com urgência.
 
Atenciosamente,
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São Paulo, 03 de abril de 2020 

 

 

Aquisição em caráter Emergencial do material médico hospitalar: EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: Multilaser Industrial S/A 

CNPJ: 59.717.553/0006-17 

Inscr. Estadual: 251.347.417.00-45 

Endereço: Rua Josefa Gomes de Souza, 382 – Bairro dos Pires 

Cidade: Extrema / MG – 37.640-000  

 

 

DADOS DO PROPRIETÁRIO (ASSINATURA DE CONTRATOS)  

Marcel Reno 

Tel.: (11) 97310-5952 – marcel.reno@multilaser.com.br  

Economista 

Casado - Brasileiro 

Rua Brigadeiro Faria Lima, 1811, 12° andar – Jardim Paulistano - São Paulo / SP – CEP: 01452-001 

RG: 34.664.766-6 

CPF/MF: 299.883.998-39 

 

 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco do Brasil Agência 1912-7 Conta Corrente 101667-9. 
 

 

Prazo de entrega: Conforme Planilha anexo. (Podendo ocorrer variações devido as reduções de 

Voos em território Nacional e Internacional. 

Locais de Entrega: Conforme Autorização de compra.  

Validade: Conforme planilha anexo. 

Condições de pagamento: Ato da entrega ou Empenho. 

 

Cotação com preço mais alto MULTILASER (13157912)         SEI 1500.01.0017382/2020-21 / pg. 114

mailto:marcel.reno@multilaser.com.br


1° Opção 2° Opção

ITEM OBJETO UND Qtde Embalagem MARCA Foto Ilustrativa MODELO
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL VALOR TOTAL

Disponivel 

(Pronta 

entrega)          

10 a 15 dias

Disponível 

(Maio)

Volume 

Mensal de 

Produção

1

TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL,                                    

• Material não tecido

• Gramatura 20 g/m2

UN. 5.587.405
Caixa com 

100 unidades.
Multilaser HC228 1,45R$        8.101.737,25R$              8.101.737,25R$              25% 75% 13.000.000

2 AVENTAL SMS 40Gr UN. 10.000
Caixa com 50 

unidades.
Multilaser HC236-40G 29,10R$      291.000,00R$                 291.000,00R$                 25% 75% 25.000.000

2 AVENTAL SMS 20Gr UN. 62.000
Caixa com 50 

unidades.
Multilaser HC236-20G 28,30R$      1.754.600,00R$              1.754.600,00R$              25% 75% 155.000.000

3

MáSCARA RESPIRATÓRIA PFF2 (N95)

• Com filtro 95%

• Com elásticos nas laterais

• Com material 100% propileno

• Uso individual e reutilizável

UN. 5.000

Caixa com 10 

ou 20 

unidades.

Multilaser HC124 13,90R$      69.500,00R$                   69.500,00R$                   25% 75% 15.000.000

4

MÁSCARA DESCARTÁVEL.                                                     

• Tripla proteção com filtro

• Com elásticos e 3 pregas horizontais

• Com material 100% propileno

• Uso único e descartável

UN. 5.746.855
Caixa com 50 

unidades.
Multilaser HC103 3,40R$        19.539.307,00R$           - 25% 75% 8.000.000

5

MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL.                                  

• Esterlizada

• Tripla proteção com filtro

• Com elásticos e 3 pregas horizontais

• Com material 100% propileno

• Uso único e descartável

UN. 5.746.855
Caixa com 50 

unidades.
Multilaser HC117 3,56R$        - 20.458.803,80R$           10% 90% 1.000.000

1 Luvas cirúrgicas com Vinil P UN. 36.888
Caixa com 

100 unidades
Multilaser HC229 0,49R$        18.075,12R$                   18.075,12R$                   50% 50% 130.000

1 Luvas cirúrgicas com Vinil M UN. 68.162
Caixa com 

100 unidades
Multilaser HC229 0,49R$        33.399,38R$                   33.399,38R$                   50% 50% 130.000

1 Luvas cirúrgicas com Vinil G UN. 34.888
Caixa com 

100 unidades
Multilaser HC229 0,49R$        17.095,12R$                   17.095,12R$                   50% 50% 130.000

29.824.713,87R$           30.744.210,67R$           

ITEM OBJETO UND Qtde Embalagem MARCA Foto Ilustrativa MODELO
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL VALOR TOTAL

Disponivel 

(Pronta 

entrega)          

10 a 15 dias

Disponível 

(Maio)

Volume 

Mensal de 

Produção

1

SAPATILHA / Protetor Sapato DESCARTÁVEL.                      

• Gramatura 25g/m2

• Altura 18 cm

• Largura 35 cm

PR 34.888
Caixa com 

200 pares.
Multilaser HC229 0,68R$        23.723,84R$                   23.723,84R$                   25% 75% 75.000

2

MACACÃO PROTETOR PARA QUIMIOTERAPIA                        

• Material SMS

• Gramatura 50g/m2

• Cores disponiveis: Branco, azul, azul escuro, 

etc.

• Tamanho do P - XGG

UN. 62.000
Caixa com 50 

unidades.
Multilaser HC227 59,00R$      3.658.000,00R$              3.658.000,00R$              25% 75% 150.000

4

ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

ANTIEMBAÇANTE. ARMAÇÃO EM 

POLICARBONATO, LENTE EM POLICARBONATO 

COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL. 

UN. 5.000
caixa com 200 

unidades
Multilaser HC226 23,09R$      115.425,00R$                 115.425,00R$                 25% 75% 30.000

5

PROTETOR FACIAL COM VISEIRA FLEXIVEL                         

• Display Transparente

• Altura 28 cm

• Largura 19 cm

UN. 5.000
Caixa com 

200 unidades.
Multilaser HC224 15,01R$      75.050,00R$                   75.050,00R$                   25% 75% 30.000

10

Alccol em Gel                                                                       

• Álcool Etílico Hidratado 70° INPM

• Capacidade: 5 litros

• Com extrato de Aloe Vera                                                                  

UN. 5.000
Caixa com 20 

unidades.
Multilaser HC267 87,00R$      435.000,00R$                 100% 100.000

11

Alccol em Gel                                                                       

• Álcool Etílico Hidratado 70° INPM

• Capacidade: 1 litro

• Com extrato de Aloe Vera                                                                  

UN. 5.000
Caixa com 10 

unidades.
Multilaser HC256 46,00R$      230.000,00R$                 100% 100.000

4.307.198,84R$      4.102.198,84R$      

Sâo Paulo, 03 de abril de 2020.

Pagto = Empenho até 28 DDL

Validade = 10 Dias

Valor Total

Valor Total

Demais EPIs disponíveis

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL
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Prezada Luana,

Segue anexo nossa proposta comercial e COMUNICADO OFICIAL da empresa.

A Multilaser é uma empresa MINEIRA com + de 32 anos de mercado, com amplo foco de atuação no

varejo e com atuações verticais exclusivas para Saúde e Educação.

Atualmente estamos sendo um dos maiores fornecedores de EPIs para as compras emergências da

União e demais Estados, tendo no atual momento 4 unidades fabris com produção em grande escala

para toda a linha de saúde.

Att,

Marcel Reno

Head for Sales of Government, Education & Health

cel / whats: +55 11 97310-5952

escritório: +55 11 3076-3652

Av. Brg. Faria Lima, 1811 - Jd Paulista - São Paulo . SP

www.multilaser.com.br

@multilaser

RES: Orçamento - Governo do Estado de MG - MULTILASER - EPIs

Responder a todos |

Caixa de entrada

Marcel Reno - Multilaser <marcel.reno@multilaser.com.br>
Hoje, 12:26

Luana Junqueira de Freitas (CSC); Valmir Aparecido Candido Junior <valmir.junior@multilaser.com.br>

Mostrar todos os 4 anexos (2 MB) Baixar tudo

PROPOSTA COMPLETA.…
926 KB

CNDs.rar
588 KB

2 - Alvará Anvisa 59.717
477 KB

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico |

RES: Orçamento - Governo do Estado de MG - MULTILASER - EPIs https://mail.ca.mg.gov.br/owa/projection.aspx

1 of 3 04/04/2020 12:30
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De: Luana Junqueira de Freitas (CSC) [mailto:luana.freitas@planejamento.mg.gov.br]

Enviada em: sexta-feira, 3 de abril de 2020 16:39

Para: marcel.reno@mul+laser.com.br

Assunto: Orçamento

Boa tarde,

Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de material de EPIs (relação abaixo) com
URGÊNCIA, de forma a atender o interesse do Governo do Estado de Minas Gerais.

A aquisição será realizada por dispensa de licitação, para atender a situação de emergência, conforme
Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020.

Informamos ainda que o quan+ta+vo descrito na planilha abaixo é o desejado, contudo, aceitaremos o
que vocês +verem, sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan+dade dos materiais pronta
entrega, o quan+ta+vo disponível para entrega daqui 1 (um) mês e a forma de pagamento.

EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

COD.
SIAD

PRODUTO
QUANTITATIVO

ESPERADO
EMBALAGEM

QUANTITATIVO
DISPONÍVEL (pronta

entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA

DAQUI  1 MÊS
VALOR UNITÁRIO

238392 Touca 5587405

227846 Avental 30g 10000

570184 Avental 20g 62000

1647385 Mascaras N95 5000

1710273
Mascaras

cirúrgica normal
5746855

1672584
Luvas

cirúrgicas com
látex P

36888

1672592
Luvas

cirúrgicas com
látex M 

68162

1672606
Luvas

cirúrgicas com
látex G 

34888

VALOR TOTAL (GERAL)

Previsão de entrega

Formas de pagamento

As propostas comerciais devem ser encaminhadas o mais breve possível, em resposta a este e-mail.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico |

RES: Orçamento - Governo do Estado de MG - MULTILASER - EPIs https://mail.ca.mg.gov.br/owa/projection.aspx

2 of 3 04/04/2020 12:30
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Atenciosamente,

Luana Junqueira de Freitas Bretas

Central de Compras MG

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Tel.: +55 31 99358-7478

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico |

RES: Orçamento - Governo do Estado de MG - MULTILASER - EPIs https://mail.ca.mg.gov.br/owa/projection.aspx

3 of 3 04/04/2020 12:30
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Ofício 36/2020 – Compras  
Assunto: Relatório inicial de oferta de produtos 

 
Ào  
Grupo de Compras MG 

 
 
 

Vimos por meio deste, encaminhar para vossa apreciação oferta de 
produtos e condições de aquisição, valendo ressaltar que o momento que 
vivemos altera esta realidade de disponibilidade a cada instante, então antes de 
confirmarmos qualquer pedido temos que verificar se ainda existe o estoque no 
distribuidor. Está sendo dado preferência as empresas que efetuam contratos de 
compra e os referidos pagamentos. 

 
Vale ressaltar que estes valores não retratam os valores de rotina 

ofertados em nosso Portal, mas sim são valores informados por industrias e 
distribuidores que estão atendendo demanda especifica de combate ao 
COVID19, forçados pela falta de matéria prima e excesso de demanda. 

 
 
 

1- AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLOGICO - TIPO: DESCARTAVEL, MANGA 
LONGA COM ELASTICO NO PUNHO; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; 
GRAMATURA/COMPOSICAO: 40 G/M QUADRADO; COMPRIMENTO: 110CM 
COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. (especificação técnica em anexo) 

 
Prazo de entrega: 20 dias 300.000 unid. 

              30 dias 300.000 unid. 
              45 dias 300.000 unid. 
              60 dias 300.000 unid. 

Forma de pagamento: 30% no pedido + 70% na entrega 
Distribuidora: ES 
Modalidade: CIF 
Prazo de entrega (logística): 3 dias 
Estoque: 1.500.000 unid. 
Pedido mínimo: 300.000 unid. 
Preço: 9,20 

 
 

2- OCULOS DE PROTECAO USO HOSPITALAR - LENTES: POLICARBONATO; APLICACAO: 
PROTECAO CONTRA RESPINGOS E PARTICULAS VOLANTES; COR: INCOLOR; 
ARMACAO: POLICARBONATO; (especificação técnica em anexo) 
 

Prazo de entrega: Imediata (Pronta entrega) 
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Forma de pagamento: a vista 
Distribuidora: RS 
Modalidade: CIF 
Prazo de entrega (logística): 3 dias 
Estoque: 200.000 unid. 
Pedido mínimo: 100.000 unid. 

 Preço: R$ 9,50 
 

 
 

3- GORRO USO MÉDICO HOSPITALAR - MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO, TECIDO NAO 
TECIDO; TIPO: COM TIRAS; GRAMATURA: 20 G; (especificação técnica em anexo) 
 

Prazo de entrega: 15 dias 
Forma de pagamento: 50% no pedido e 50% na entrega 
Distribuidora: RS 
Modalidade: CIF 
Prazo de entrega (logística): 3 dias 
Estoque: 300.000 unid. 
Pedido mínimo: 100.000 unid. 

 Preço: R$ 9,50 
 
 
 

4- TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO; 
TIPO: DESCARTAVEL; GRAMATURA: 20 A 30 G; MODELO: SANFONADA, COM 
ELASTICO; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN; (especificação técnica em anexo) 
 

Prazo de entrega: 15 dias 
Forma de pagamento: 50% no pedido e 50% na entrega 
Distribuidora: RS 
Modalidade: CIF 
Prazo de entrega (logística): 3 dias 
Estoque disponível: 2.500.000 unid. 
Pedido mínimo: 100.000 unid. 
Preço: R$ 2,90 
 
 
 
5- LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: NITRILO; 

NÃO ESTERIL: TAMANHO: G; BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: 
LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 250 UNIDADES; (especificação técnica em 
anexo) 
 

Prazo de entrega: Imediata (Pronta entrega) 
Forma de pagamento: a vista 
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Distribuidora: RS 
Modalidade: CIF 
Prazo de entrega (logística): 3 dias 
Estoque disponível: 2.900.000 unid. 
Pedido mínimo: 200.000 unid. 
Preço: R$ 0,59 unid. 

 
 

6- LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: NITRILO; 
NÃO ESTERIL: TAMANHO: P; BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: 
LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 350 UNIDADES; (especificação técnica em 
anexo) 
 

Prazo de entrega: Imediata (Pronta entrega) 
Forma de pagamento: a vista 
Distribuidora: RS 
Modalidade: CIF 
Prazo de entrega (logística): 3 dias 
Estoque disponível: 350.000 unid. 
Pedido mínimo: 100.000 unid. 
Preço: R$ 0,59 unid. 

 
 

7- PROTETOR FACIAL - TIPO: FIXAVEL NA CABECA POR MEIO DE CARNEIRA; AJUSTE: 
PINOPLASTICO; ABSORCAO: TIRA ABSORVENTE DE SUOR; LENTE: BOLHA INCOLOR 
EM POLICARBONATO; DIMENSOES: APROXIMADA 200MM(LARG)X190MM(ALT) 
X2MM(ESP); COMPLEMENTAÇÃO: PROTETOR FACIAL COM VISOR FIXADO A COROA 
POR MEIO DE PINOS PLASTICOS; FORMATO ESFERICO TIPO GLOBO; DEVE ATENDER 
A NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA VIGENTE. (especificação técnica em anexo) 

 
Prazo de entrega: 15 dias 
Forma de pagamento: 50% no pedido e 50% na entrega 
Distribuidora: RS 
Modalidade: CIF 
Prazo de entrega (logística): 3 dias 
Estoque disponível: 300.000 unid. 
Pedido mínimo: 100.000 unid. 
Preço: R$  

 
 

8- Máscara descartável de SMS gramatura 50 (especificação técnica em anexo). 
 

Prazo de entrega: Imediata (Pronta entrega) 
Forma de pagamento: a vista 
Distribuidora: SP 
Modalidade: CIF 
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Prazo de entrega (logística): 4 dias 
Estoque disponível: 3.000.000 unid. 
Pedido mínimo: 600.000 unid. 
Preço: R$ 3,10 unid. 
 
 
9- Álcool em gel antisséptico 70% 500ml. 

 
Prazo de entrega: Imediata (Pronta entrega) 
Forma de pagamento: a vista 
Distribuidora: SP 
Modalidade: CIF 
Prazo de entrega (logística): 3 dias 
Estoque disponível: 1.000.000 unid. 
Pedido mínimo: 100.000 unid. 
Preço: R$ 14,40 unid. 

 
 
 
Sem mais para o momento, desde já agradecemos a oportunidade e confiança, e nos 
colocamos a inteira disposição. 
 

Atenciosamente,  
     Vitória, 05 de abril de 2020. 
 
 

 
 

Pharmanexo Intermediação de Negócios Ltda. 
Deivis de Oliveira Guimaraes 
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ITEM
QTDE

Total
ESPECIFICAÇÃO  PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1 1

MASCARA CIRURGICA 03 CAMADAS- TRIPLA

                Tripla confeccionada em TNT – tecido não tecido 100% em 

polipropileno do tipo agulhado com PP60 gr/m².

Dispõe lateralmente de dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão 

ou amarrilhos do mesmo; 

Clipe para ajuste nasal; hipoalergênico e atóxico.

*VALOR UNITÁRIO (POR PEÇA)   

R$ 5,90 A                

R$ 4,50 ( 

DEPENDENDO DO 

VOLUME ) 

R$ 

2 1

MASCARA - PFF2 / N95

MÁSCARA DE PROTEÇÃO  COM FILTRO PFF2
Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras, 

névoas e 

fumos até 10 vezes seu limite de tolerância;

Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça;

Fácil manuseio e colocação;

Confortável;

Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA);

Clipe de material flexível sem memória;

*VALOR UNITÁRIO (POR PEÇA)   

R$ 3,00 A                

R$ 24,00 ( 

DEPENDENDO DO 

VOLUME ) 

                 R$ 

3 1

Product: SAFETY GLASSES FOR MEDICAL USES / 

Oculos de Proteção para uso medico
Features：

． Made from Polycarbonate and Nylon Frame / Produzido em Policarbonato e 

Moldura em Nylon

． Model RG001

． Size: One size / Tamanho Unico

． Anti-splash / Anti-respingo

． Anti-scratch lens / Lente Anti-Risco

． Elastic Band / Banda de Elastico

． Color: transparent / Tranparente

． Size: 3.2 x 6.7 inches / Tamanho: 8,12 cm x 17,00

． Type of accessories: elastic earhook  / Acessório: GANCHO ELASTICO            

*VALOR UNITÁRIO (POR PEÇA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

R$ 29,90     R$

4 1

Alcool Gel 70%

500 ml

*VALOR UNITÁRIO (POR PEÇA)   

R$ 28,00    R$ 

Ansporde Comércio e Representações Eireli, inscrita sobre o CNPJ n° 23.821.029/0001-30 

AV WASHINGTON LUIS, 6675 - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP - CEP 04.627-004    

CNPJ.: 23.821.029/0001-30     

REPRESENTANTE NO ESTADO DE MINAS GERAIS : (35) 9 9859-1997  / (35)  9 8403-0816 

CLIENTE:

Prezado (a) Senhor (a), Atendendo a sua solicitação, estamos enviando a Proposta de fornecimento de MASCARAS a ser fornecido pela 

Ansporde Comércio e Representações Eireli, inscrita sobre o CNPJ n° 23.821.029/0001-30 , conforme descrito abaixo:
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5 1

MEDICAL SURGICAL SUIT/  Avental Cirurgico
Features：

． Made from SMS material melt blown non-woven fabric / Produzido em SMS

． Disposable product / Produto Discartavel

． Size: S / M / L // Tamanho P / M / G

． Color: Blue / cor Azul

． Grammage: 50g/m2 / Gramutra 50g/m2

． Long sleeve / Manga Longa

． Waterproof mesh handle / 

Cabo de malha impermeável 

*VALOR UNITÁRIO (POR PEÇA)   

R$ 47,90       R$

6 1

 Avental Cirurgico
Features：

Produzido em TNT

． Produto Discartavel

． Tamanho  G

． Cor: Branco

． Gramutra 40g/m2

． Manga Longa

． 1400 mm x 1200 mm

Especificação: "Não Estéril; Fabricado em Não tecido 100% polipropileno; Elástico nos 

punhos; Tiras de amarrar para ajuste na cintura e pescoço fixados por costura; Atóxico 

e Apirogênico; Descartável e de uso único. " 

*VALOR UNITÁRIO (POR PEÇA)   

R$ 9,50   R$

7 1

Luva Médica em Vinil
- Fabricada em VINIL

- Produto descartável

- Tamanhos : P / M / G

- Cor: Branca

*VALOR UNITÁRIO (POR PAR)   

R$ 1,75    R$ 

8 1

Luva Médica em NITRILO
- Fabricada em NITRILO

- Produto descartável

- Tamanhos : P / M / G

- Cor: AZUL

*VALOR UNITÁRIO (POR PAR)   

R$ 2,20 R$ 

VALOR TOTAL R$ -R$                           
Condições de pagamento:

50% no pedido . 50% Antes de carregar o carro /// ou no ato da entega do material

Dados bancários: 

BANCO SANTANDER Ag 3618 Cc 13004173-9

Prazo de Execução: 

Conforme especificado por item

Validade da Proposta: 

24  (VINTE E QUATRO)  horas, a contar de sua apresentação

SÃO PAULO, 07 de Abril de 2020.

Ansporde Comércio e Representações Eireli

CNPJ n° 23.821.029/0001-30

Obs: Em função da alta volatilidade de preços e estoque, para agilizar , contacte o representante do seu estado pelo 

Tel/Whats App (35) 9 9859-1997   ou coorporativo  (35) 9 8403-0816                                                                      E-mail: vendas-

governo@hotmail.com 
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04/04/2020 Proposta - Rafael Mayrink Ferreira (CSC)

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGY5ZTA0Y2UyLWMwNDgtNDNiMi1hNmNkLTlhOGQ1ZTc4OGUwOQBGAAAAAADLuahKzbwhTaZdzYvd5xJlBwBfaGLUEgP9SYv7OQy… 1/2

Proposta

Bom dia Rafael, como está?
 
Gostaria de pontuar algumas situações que acho importante, devido a transparência do processo de compra.
Os itens ofertados, estou trabalhando da seguinte forma:
Toda a demanda será feita entregas semanais. Entrega total até 20/05.
 

1-      Avental, tem de 20 gramas a 70 gramas por cm² ( o que é feito no mercado ), o que estou cotando é de 50 gramas, por isso um preço maior. Estou indo a São Paulo justamente para ver um lote de 6
milhões de aventais 25 gramas, onde iremos conseguir um preço melhor. Mas preciso avaliar e na segunda feira já lhe dou retorno defini�vo. Entrega semanal.

2-      Mascaras N95, iremos manter o preço, onde temos um acordo contratual direto com a fábrica. Entregas semanais, em torno de 250 mil por semana.
3-      Mascara tripla, estamos trabalhando com preço que vendemos anteriormente para ESTADO, mas devido à alta demanda do EUA, estou com problemas no embarques de novos container, desde

31/03/2020, estamos buscando opção. Hoje o frete representa 30% a 40% do custo do produto. O que conseguir resolver no frete influencia diretamente no preço. Entrega imediata 50% e após 20
dias 50%

4-      As luvas, tenho contrato com a fábrica, então preciso de parcelar a entrega porque hoje tenho cota mensal da produção dela nacional. 25%. 150 mil a 200 mil caixas mês. Entrega semanal de 35 mil
caixas.

 
EPIs 2 (PARA O ESTADO DE MG INTEIRO)

COD. SIAD PRODUTO QUANTITATIVO
ESPERADO EMBALAGEM

QUANTITATIVO
DISPONÍVEL (pronta

entrega)

QUANTITATIVO
ENTREGA DAQUI  1

MÊS
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

238392 Touca                 
10.000.000    R$             0,2963  R$                    2.963.100,00

1647385 Mascaras N95                  2.000.000    R$           15,0100  R$                 30.020.000,00
765007 Avental 40 gramas                  5.000.000    R$           15,9523  R$                 79.761.500,00

1710273 Mascaras cirúrgica normal                  6.000.000    R$             3,8245  R$                 22.947.000,00

1672584 Luvas cirúrgicas com látex P                       90.000    R$           33,9670  R$                   3.057.030,00

1672592 Luvas cirúrgicas com
látex M                     150.000    R$           33,9670  R$                   5.095.050,00

1672606 Luvas cirúrgicas com látex G                       60.000    R$           33,9670  R$                   2.038.020,00
VALOR TOTAL (GERAL) R$                                                                                                                                                                         145.881.700,00

Bruno Baltazar <diretoriafinanceira@dcb.com.br>
sáb 04/04/2020 11:53

Para:Rafael Mayrink Ferreira (CSC) <rafael.mayrink@planejamento.mg.gov.br>;
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04/04/2020 Proposta - Rafael Mayrink Ferreira (CSC)

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGY5ZTA0Y2UyLWMwNDgtNDNiMi1hNmNkLTlhOGQ1ZTc4OGUwOQBGAAAAAADLuahKzbwhTaZdzYvd5xJlBwBfaGLUEgP9SYv7OQy… 2/2

Previsão de entrega  

Formas de pagamento 5 DIAS APÓS ENTREGA
 
 
 
 
 
 

 

 
Bruno Baltazar
CREA MG 168356/D
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA
Rua Niquelina, 213 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG
Tel:+55(31)3527-1166 
diretoriafinanceira@dcb.com.br
www.dcb.com.br

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o meio ambiente.

Please consider our environment before printing this email.

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você recebeu este e-mail por engano, não deverá, em nenhuma hipótese, usar, copiar ou divulgar as informações nele contidas. Caso você não seja destinatário deste e-mail, por
favor, avise imediatamente ao remetente e, em seguida, apague-o.
 
This message may contain confidential and/or privileged information. If you received this message by mistake, you shall not, in any hypothesis, use, copy or disclose the information contained herein. If you are not the addressee, please, notify the sender

immediately and thereafter deleting it.
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CENTRAL DE COMPRAS
QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS PARA PEDIDO DE COMPRAS

 

Objeto: Luvas de Procedimento P e M

PLANILHA DE PREÇOS - LUVAS DE PROCEDIMENTO M E P

Fornecedor Preço Luva M (Caixa 100
unidades)

Preço Luva P (Caixa 100
unidades)

Difarmig Não tem para fornecer Não tem para fornecer
CBS Não tem para fornecer Não tem para fornecer

Atuante Não tem para fornecer Não tem para fornecer
Triângulo Não tem para fornecer Não tem para fornecer

Foco Não tem para fornecer Não tem para fornecer
Evolution Não tem para fornecer Não tem para fornecer
Biohosp Não tem para fornecer Não tem para fornecer

KSN Não tem para fornecer Não tem para fornecer
Cirúrgica Fernandes Não tem para fornecer Não tem para fornecer

Solar Não retornou o contato Não retornou o contato
Oncolabor Não retornou o contato Não retornou o contato

XCMG R$210,00 R$210,00
Multilaser R$49,00 R$49,00

Pharmanexo Não tem para fornecer R$59,00
AD R$175,00 R$175,00

DCB R$33,97 R$33,97
Atrial R$32,90 R$32,90

   
QUANTIDADE 25000 7000
VALOR TOTAL R$822.500,00 R$230.300,00

VALOR TOTAL DA
CONTRATAÇÃO R$1.052.800,00

CERTIFICO QUE A PESQUISA REALIZADA CORRESPONDE AOS DADOS FORNECIDOS
PELA(S) EMPRESA(S) NESTA DATA

Documento assinado eletronicamente por Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente,
em 07/04/2020, às 19:36, 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
13259755 e o código CRC 1F447A75.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1500.01.0017382/2020-21 SEI nº 13259755
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Compras

Versão v.20.08.2019.

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA Órgão Solicitante
Número do
Pedido de
Compra

Número da
Unidade de
Compra

 
07/04/2020

Governo do Estado
de Minas Gerais

1501562-
02/2020 1501561-18/2020 

 

 

1. OBJETO:
1.1. O presente termo de referência tem por objeto a aquisição emergencial de
luvas de procedimento com látex, visando equipar e proteger os profissionais envolvidos no
atendimento  e combate à pandemia do COVID-19 nos municípios do Estado de Minas
Gerais, em estratégia de centralização de aquisição do Governo do Estado, conforme
especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

 

DESCRIÇÃO
DO ITEM TIPO TAMANHO UNIDADE DE

AQUISIÇÃO ESTOQUE CÓDIGO
SIAD

VALOR
UNITÁRIO
COM ICMS

VALOR
TOTAL

COM ICMS
Luva de

Procedimento Látex  Media  caixa 100
unidades 25.000 1672592 32,90 R$

822.500,00
Luva de

Procedimento Látex  Pequena  caixa 100
unidades 7.000 1672584 32,90 R$

230.300,00

TOTAL    32.000   R$
1.052.800,00

 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
A Pandemia do Corona Vírus, para além da questão de saúde pública, trouxe

também uma severa crise na logística mundial e na capacidade de os Governos viabilizarem
suas aquisições para os itens relacionados ao combate do COVID-19. Pela característica
exponencial de contágio, a doença criou uma demanda mundial igualmente exponencial por
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, aparelhos de suporte a vida em unidades de terapia
intensiva, notadamente os respiradores e seus componentes, bem como os insumos e
materiais destinados a realização de testes laboratoriais.

Anualmente a China detém mais de 90% da indútria mundial destes insumos e
materiais e este fenômeno fez com que o acesso a estes produtos fosse extremamente
dificultado, quer seja em função da competição entre os países, ou mesmos entre os Estados
Brasileiros, quer seja pela dificuldade de produção dos fabricantes em função da pressão de
demanda na cadeia de insumos à montante da linha de produção. O que se verifica é um
quadro de escassez de produtos associada a elevação estratosférica de preços e imposição
de cláusulas contratuais não convencionais no universo da gestão pública, de modo especial a
obrigatoriedade de pagamento 100% antecipado para alguns itens. 

Com efeito, os municípios mineiros e os hospitais filantrópicos tem sentido
também esta dificuldade, inclusive de modo mais acentuado, uma vez que a demanda individual
não comporta, por exemplo, um volume suficiente para encerrar uma carga completa em
aeronave comercial. Neste contexto, ou a municipalidade aguarda a composição de carga com
demanda de outras unidades, ou se predispõe a pagar um preço ainda mais elevado em função

PADRÃO - Termo de Referência de Bem SEPLAG/CECOMP 13071679         SEI 1500.01.0017382/2020-21 / pg. 130



do frete, além do valor já perverso praticado como preço de venda do produto. 

Este movimento tem chegado ao Governo Estadual como pleito de apoio por
prefeitos, diretores de hospitais e Deputados, dentre outras autoridades, que solicitam
diretamente ao Governador ou por intermédio dos Secretários de Estado a interveniência no
tratamento da questão, de modo direto, na aquisição destes itens para fornecimento a eles. Em
reunião recentemente realizada (01/04/2020) no gabinete da Secretaria Geral, ficou decidido
que o Governo de Minas Gerais providenciará um estoque para apoiar estes pleitos e regular a
demanda por estes insumos de modo a garantir, por meio de compras centralizadas, o acesso
a estes materiais da maneira mais econômica possível para os pleiteantes.

No modelo operacional caberá ao Gabinete Militar do Governador, pela expertise,
a tratativa da logística da operação de armazenamento e dispensação dos materiais. À AGE foi
demando a iniciativa de conduzir os estudos para que juridicamente possa ser estabelecido o
modelo de pagamento/restituição que os municípios ou hospitais deverão fazer ao Estado, em
outras palavras, o Governo Mineiro disporá dos materiais, mas os interessados deverão custear
as despesas, recolhendo ao Tesouro Estadual os valores praticados na operação conforme os
preços de notas fiscais de aquisição. À SEPLAG caberá o papel de processamento
das compras, formalizando os instrumentos contratuais ou congêneres ao final. Restou definir
de quem seria a responsbilidade por elaborar a requisição de compras, ordenar as despesas e
realizar a gestão e fiscalização dos referidos instrumentos, desde o momento da entrega dos
materiais até sua transferência em sistema para as unidades de almoxarifado do Gabinete
Militar do Governador. 

A decisão colegiada foi de que a SEPLAG também se responsabilizasse por
isso, de modo especial pela expertise no trato das compras públicas, atuação em logística e
compreensão dos elos necessários para criar pontes mais céleres e juridicamente seguras
entre elas, como requer o caso, inclusive no aspecto formal em consonância com o decreto
estadual 47.727/2019, em especial nos itens abaixo grifados:

Art. 54 – O Centro de Serviços Compartilhados – CSC tem como competência
planejar e coordenar a formulação, execução, avaliação e orientação técnica, em
nível central, das políticas e ações de gestão logística e patrimonial e gestão de
compras públicas, no âmbito dos órgãos, autarquias e fundações do Poder
Executivo, visando à sustentabilidade, eficiência administrativa e qualidade na
realização do gasto público, com atribuições de:

I – coordenar a proposição e a implementação de políticas, ações e diretrizes
voltadas à inovação, à modernização e ao aperfeiçoamento da gestão logística e
patrimonial e da gestão de compras públicas;

II – promover a desburocratização, a transparência e a simplificação dos processos e
atos normativos nas matérias relativas à gestão logística e patrimonial e à gestão de
compras públicas;

III – fomentar a articulação interinstitucional com as esferas federativas visando
ao compartilhamento de conhecimento e disseminação de informações,
diretrizes e melhores práticas;

IV – promover a orientação, a supervisão técnica, a fiscalização, a execução e o
controle dos procedimentos licitatórios realizados no seu âmbito de atuação;

V – coordenar a gestão dos sistemas corporativos de gestão logística e patrimonial,
em conformidade com as diretrizes da Subsecretaria de Governança Eletrônica e
Serviços;

VI – coordenar as atividades relativas a protocolo, mensageria, guarda de
documentos e gestão da frota, no âmbito da Cidade Administrativa;

VII – promover a avaliação e a divulgação dos resultados e do desempenho das
ações, em seu âmbito de atuação.

Art. 55 – A Superintendência Central de Compras Governamentais tem como
competência propor e implementar políticas e ações relativas à gestão de compras
governamentais no âmbito dos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo,
bem como realizar aquisições e contratações, com atribuições de:

I – propor, formular e implementar políticas e estratégias para potencializar o uso
do poder de compras do Estado, a fim de alcançar melhores preços e apoiar o
desenvolvimento de mercados;

II – promover e fomentar as políticas de compras sustentáveis, da agricultura familiar
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e de microempresas e empresas de pequeno porte;

III – propor e implementar política de centralização do processamento das
contratações;

IV – propor e formular a política de utilização do sistema de registro de preços para
as aquisições e contratações para atendimento da demanda dos órgãos e entidades;

V – mensurar, monitorar, avaliar e divulgar os resultados e o desempenho das
políticas e ações de compras governamentais e gestão de contratos.

Art. 56 – A Central de Compras tem como competência realizar aquisições e
contratações em atendimento à demanda dos órgãos, autarquias e fundações do
Poder Executivo, com atribuições de:

I – elaborar os termos de referências para as aquisições e contratações
centralizadas e para as processadas por meio de sistema de registro de preços;

II – planejar, coordenar e executar atividades para a realização de procedimentos
licitatórios e de contratação direta relativos a:

a) compras centralizadas de bens e serviços de uso comum pelos órgãos e
entidades;

b) processados por meio do sistema de registro de preços;

c) pedido de processamento de aquisição ou contratação efetuado por órgão ou
entidade.

III – realizar a celebração dos instrumentos contratuais e atas de registros de
preços oriundos dos procedimentos licitatórios realizados pela central de compras;

IV – orientar e executar as atividades necessárias ao recebimento de doações de
bens e serviços sem ônus ou encargos, e bens em comodato, sob a
responsabilidade da Seplag.

Art. 57 – A Central de Contratos tem como competência gerir os
contratos corporativos oriundos de aquisição ou contratação centralizada e as atas
de registro de preços decorrentes dos procedimentos licitatórios realizados pela
Central de Compras, com atribuições de:

I – orientar os órgãos e entidades no tocante à execução contratual das contratações
centralizadas;

II – formalizar as alterações dos instrumentos contratuais previstos
no caput necessárias a sua adequada execução;

III – acompanhar, mensurar e analisar os resultados das contratações sob sua
gestão.

 

Considerando, então as razões supracitadas e as competências elencadas, a
equipe da Central de Compras passa para a instrumentalização das compras. Conforme
Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 13059023, que dispõe sobre medidas
de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais, devido a pandemia mundial de doença infecciosa viral
respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a  necessidade do emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde
pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020, evento SEI! 13058842,
faz-se necessária a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs que garantam aos
profissionais de saúde, segurança pública e demais agentes de todos os municípios mineiros
envolvidos condições adequadas de trabalho, de forma a preveni-los de contaminações.

Até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde têm notificados 559 casos
confirmados, 49.652 de suspeitos para COVID-19 e 100 óbitos em investigação, 11 óbitos
confirmados, todos monitorados pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
– COES-MINAS (SARS-CoV-2), em conjunto com o Ministério da Saúde. No Brasil, já são
13.377 casos, com 582 mortos confirmados, e uma previsão de crescimento exponencial ao
longo do mês de abril de 2020, sendo que o pico de casos deve ocorrer entre meados e final de
abril. Diante do gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, equipamentos tais como
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máscaras, luvas, aventais primeiro tiveram grande aumento de demanda e com consequente
aumento de preços, como demonstrado no evento SEI! 13059449, em seguida esgotaram-se
rapidamente, conforme demonstrado em reportagens diversas, evento SEI! 13059462,
ocasionando problemas no mercado, conforme demonstrado no evento SEI! 13061382,
expondo assim os agentes públicos ao risco de contaminação.

Considerando, então, a declaração do Estado de Calamidade Pública pelo
governador Romeu Zema e também o grave risco de morte para milhões de pessoas, a
Administração Estadual, pautada pelas deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19,
decidiu pela aquisição total dos insumos disponíveis deste e de outros fornecedores que surjam
e que possam garantir a proteção à vida de quem se arrisca a combater uma doença que tem
causado estragos de repercussão mundial. Desta forma, a aquisição será realizada de forma
centralizada, e a distribuição ocorrerá pela equipe da Defesa Civil, de forma a atender
municípios mineiros e hospitais filantrópicos Trata-se de estratégia estadual para garantir a
compra e o ganho em escala na negociação de forma a constituir estoque de EPIs essenciais
ao enfrentamento do COVID-19. A centralização garantirá aos municípios acesso aos EPIs de
forma que obtenham os produtos por meio de restituição ao Estado dos valores pagos junto aos
fornecedores. 

Após diversos e emails e contatos com fornecedores, verificou-se que inúmeros
fornecedores não possuíam as luvas, conforme demonstrado nos eventos
SEI! 13059881, 13110198, 13112139, 13118216, 13118242, 13120739, 13124329, 13140591, 13149768 e 13155100.
Outros fornecedores, sequer responderam às tentativas de requisição, como nos casos dos
eventos SEI! 13236359 e 13236313. Diante, então das propostas recebidas, e após grande
esforço das equipes de compras com os fornecedores dos documentos
SEI! 13142272, 13157912, 13214944, 13229542, 13157801, conseguiu-se a negociação junto
à empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. Grupo Atrial) , evento SEI! 13236726,
que contemplava a entrega de alguns insumos de forma imediata , nos termos, então, do inciso
II do art. 26 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, atendendo a pronta demanda do
Estado e fomentando o abastecimento municipal mineiro.

 

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento

SEI! 13058842:
"Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição."

Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando
em consideração a complementação realizada pela Medida Provisória nº 926 de de 20 de
março de 2020, que trouxe a seguinte redação:

"Art 4º b Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da
situação de emergência.” 

pode-se caracterizar a situação atual como situação de emergência com
necessidade de pronto atendimento ou enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos, com risco
de segurança e de morte para os profissionais da linha de enfrentamento ao COVID-19 e com
clara limitação da contratação para atendimento da demanda existente.

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e
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respeitados, atendendo a todos os normativos pertinentes à matéria da contratação.

4. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
4.1. Prazo de Entrega: 

4.1.1. Imediata, contada do dia seguinte ao recebimento da Nota de
Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, nos termos da
proposta comercial, evento SEI! 13236726.

4.2. Do Local e Horário de Entrega:
4.2.1. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Galpão de
armazenamento da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais -
Avenida Amazonas, 6455. Complexo Gameleira- Belo Horizonte/MG, no horário de
08:00 às 17:00.

 

4.3. Condições de recebimento:
4.3.1. Os produtos serão recebidos:

4.3.1.1. 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;

4.3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 2 (dois) dias
úteis, contados a partir do recebimento provisório.

4.3.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo
ser providenciada a mão-de-obra necessária.

4.3.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão 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.

 

5. DO PAGAMENTO:
5.1. O pagamento de cada um dos pedidos de compras será efetuado através do
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária
emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir da entrega única, com
base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE,
em função da urgência e da excepcionalidade que as aquisições de equipamentos de
proteção individual - EPIs requerem para enfrentamento da pandemia mundial de COVID-
19, coronavírus.

 

6. DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO:
6.1. O representante legal  será convocado a aceitar ou retirar a autorização de
fornecimento, de acordo com o art. 62, da Lei 8.666/93.

 

7. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

7.1. 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.

7.1.1. Será designado servidor da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão  para fiscalizar a execução deste objeto.

7.2.  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.

7.3. 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.
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7.4. 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.

7.5. 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. 

7.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do contrato.

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
8.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei 23.579, de 15 de janeiro 2020:

1501 04 122 075 4170 0001 33 90 30 10    Fonte 0.95.1
 

Valor Total:  R$ 1.052.800,00

9. DAS GARANTIAS:
9.1. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional

9.1.1.  Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis) ;(90 dias - produtos duráveis) a partir da
data de recebimento do produto,sem prejuízo de outra garantia complementar
fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

 

10.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
10.1. É vedada a CONTRATADA Subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do
objeto ora ajustado.

11.     OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
11.1. Da Contratada: 

11.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas,
de acordo com as exigências constantes neste documento.

11.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.

11.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.

11.1.4. 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.

11.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE 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.

11.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.

11.1.7. 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.

11.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

11.1.9. 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.

11.1.10. 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.

11.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.

11.1.12. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
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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;

11.2. Da Contratante: 
11.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

11.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.

11.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.

11.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.

11.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

11.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

11.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

11.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

11.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.

11.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.
 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. 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:

12.1.1. advertência por escrito;

12.1.2. multa de até:

12.1.2.1. 0,3 % (três por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor do objeto não executado;

12.1.2.2. 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
contratadas ;

12.1.2.3. 2 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

12.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

12.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;

12.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

12.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. 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.

12.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

12.6. 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.

12.7. As sanções relacionadas nos itens 12.1.3, 12.1.4 e 12.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

12.8. 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:

12.8.1. Retardarem a execução do objeto;

12.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

12.8.2.1. 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.

12.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

12.9. 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.

 

 
 

Rafael Mayrink Ferreira
Superintendência Central de Compras Governamentais

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 
 
 
 

Rodrigo Ferreira Matias
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente,
em 08/04/2020, às 09:48, 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 08/04/2020, às 09:58, 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
13071679 e o código CRC 770F5FA8.

Referência: Processo nº 1500.01.0017382/2020-21 SEI nº 13071679
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Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJI48933-1GU3;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34791111191718080196-2; Data: 11/11/2019 17:18:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJI48932-JRK4;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34791111191718080196-3; Data: 11/11/2019 17:18:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJI48931-U9PM;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de
autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi
autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a
Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo
Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/11/2019 17:31:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e
seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser
solicitado diretamente a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1391862

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/11/2020 17:18:43 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34791111191718080196-1 a 34791111191718080196-3 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei
Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf03743eec0386d6276510ab7582242f569062b898ea9cd4e5f5dfaa9922235c06950aa02ae8613af620668146dd1184015343045226fc176
3da08f0aee1cdeab 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34790104200949290791-1; Data: 01/04/2020 09:49:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJY63926-VCCH;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos,
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em
virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação
Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção
de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único
(por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR S.A tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada,
sendo da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/04/2020 09:54:52 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo
Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado
contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NACIONAL
COMERCIAL HOSPITALAR S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta
desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1495079

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 01/04/2021 09:49:41 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34790104200949290791-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº
13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb8b0c0b1842373564e7da0bcbf314a61266fa6be8d38bd57558ebd954f7dffaa6950aa02ae8613af
620668146dd11840b643146a69dadf63c4af12578a66cde1 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34790104200949050994-1; Data: 01/04/2020 09:49:28

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJY63924-5GA4;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

RG e CPF - Ricardo Novas (13256951)         SEI 1500.01.0017382/2020-21 / pg. 144

https://azevedobastos.not.br/documento/34790104200949050994
http://www.tcpdf.org


01/04/2020 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/34790104200949050994

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/34790104200949050994 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos,
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em
virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação
Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção
de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único
(por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR S.A tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada,
sendo da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/04/2020 10:01:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo
Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado
contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NACIONAL
COMERCIAL HOSPITALAR S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta
desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1495077

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 01/04/2021 09:49:28 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34790104200949050994-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº
13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb8b0c0b1842373564e7da0bcbf314a612e53b97b43883614216d256f62bc56616950aa02ae8613
af620668146dd1184083a71f0e791a22891314e83f397a9947 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 34790104200949050093-1; Data: 01/04/2020 09:49:26

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJY63923-4F7X;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos,
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em
virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação
Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção
de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único
(por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR S.A tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada,
sendo da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/04/2020 10:03:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo
Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado
contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NACIONAL
COMERCIAL HOSPITALAR S.A ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta
desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1495076

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 01/04/2021 09:49:26 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 34790104200949050093-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº
13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb8b0c0b1842373564e7da0bcbf314a617d5740bbe7fea4e8a9a87e80c09068b56950aa02ae8613
af620668146dd1184021215a67b6f461ab90153ca81b9260bd 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 52.202.744/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:07:01 do dia 22/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2020.
Código de controle da certidão: BFBB.80F9.5B67.4CD2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 52.202.744/0001-92
Razão Social: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
Endereço: AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 / JARDIM MANOEL PENNA / RIBEIRAO PRETO / SP /

14098-515

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.

Validade:13/03/2020 a 10/07/2020 

Certificação Número: 2020031301584588796130

Informação obtida em 27/03/2020 15:45:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

N° DO CADASTRO: 63287 SITUAÇÃO: Ativo VALIDADE: 23/03/2021

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 52.202.744/0001-92 Data de Abertura 12/01/1983

Nome Empresarial Nacional Comercial Hospitalar S.A

Nome Fantasia Nacional Comercial Hospitalar

Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada Porte da Empresa Outro

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone Telefone

Principal (16)3963-9090

Página de Internet http://www.nacionalhospitalar.com.br

E-mail Principal cotacao@nacionalhospitalar.com.br

Representante(s) Legal(is)

CPF Nome Tipo de Assinatura

062.578.378-63 NEUSA NOVAS CABRERA Isoladamente

375.428.778-87 JOSE CABRERA Isoladamente

ENDEREÇO

AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI, 7500, Jardim Manoel Penna, RIBEIRAO PRETO, SP, CEP: 14.098-515

CONTRATO SOCIAL

Objetivo Social
Comércio atacadista de medicamentos farmacêuticos, materiais hospitalares, médico, odontológico, ortopédico e produtos saneantes
domissanitários.

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

5250 SUPRIMENTOS PARA ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA

5265 EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA

5310 MEDICAMENTOS ALOPATICOS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 07/04/2020 às 13:29:54 Versão 1.0
Página 1 de 3
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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

Habilitação Jurídica 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

Regularidade Fiscal Básica Validade Situação

Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS) 11/04/2020 Vigente

Inscrição no CNPJ - Aceito

Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa
jurídica

16/04/2020 Vigente

Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista Validade Situação

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG) 28/06/2020 Vigente

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT) 25/07/2020 Vigente

Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a
pessoa jurídica

- Aceito

Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional-Dívida Ativa)

18/08/2020 Vigente

Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa
jurídica

26/07/2020 Vigente

Qualificação Econômico-Financeira Validade Situação

Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente,
na forma da lei

30/04/2020 Vigente

BALANÇO PATRIMONIAL

Ano de Referência 2018

Índice:

Liquidez Geral 1.74 Liquidez Corrente 2.05 Solvência Geral 1.94

DADOS DA UNIDADE CADASTRADORA

Sigla CAGEF/SEPLAG Nome CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP

Endereço RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001

Telefone 3916-9755

A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autencidade no sítio www.compras.mg.gov.br

Código de verificação: 1336333610

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 07/04/2020 às 13:29:54 Versão 1.0
Página 2 de 3
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
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2017519 Consultas  Agência Nacional de Vigilância Sanitária

http://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351068473200497/?numeroRegistro=80105840002 1/1

Consultas  /  Produtos para Saúde  /  Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A

CNPJ 04.214.934/0001-87 Autorização 8.01.058-4

Produto LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - SUPERMAX

Modelo Produto Médico

Aurélia Micro Texturizada; Aurélia Select Micro Texturizada; Supermax Premium Quality; Supermax Premium Quality Anti-derrapante; Supermax Premium
Quality Anti-derrapante mentolada; Supermax Premium Quality Micro Texturizada; Supermax Select (Tamanhos: Extra-pequena, Pequena, Média, Grande e
Extra-grande).

Nome Técnico Luvas Descartaveis

Registro 80105840002

Processo 25351.068473/2004-97

Origem do Produto FABRICANTE: MAXTER GLOVE MANUFACTURING SDN BHD - MALÁSIA
FABRICANTE: SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD - MALÁSIA

Classificação de Risco I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

Voltar
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25/04/2019 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351320873201601/?numeroRegistro=80748910009 1/1

Consultas  /  Produtos para Saúde  /  Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 12.936.659/0001-33 Autorização 8.07.489-1

Produto Luva para procedimento não cirúrgico de látex com pó – marca NUGARD

Modelo Produto Médico

Luva para Procedimento Não Cirúrgico Marca: Nugard - Tamanho G - Não Estéril - Com Pó - Tipo 1 - Lisa - Ambidestro - Cor: Natural

Luva para Procedimento Não Cirúrgico Marca: Nugard - Tamanho M - Não Estéril - Com Pó - Tipo 1 - Lisa - Ambidestro - Cor: Natural

Luva para Procedimento Não Cirúrgico Marca: Nugard - Tamanho P - Não Estéril - Com Pó - Tipo 1 - Lisa - Ambidestro - Cor: Natural

Luva para Procedimento Não Cirúrgico Marca: Nugard - Tamanho PP - Não Estéril - Com Pó - Tipo 1 - Lisa - Ambidestro - Cor: Natural

Nome Técnico Luvas Descartaveis

Registro 80748910009

Processo 25351.320873/2016-01

Origem do Produto FABRICANTE: SENTIENX SND. BHD - MALÁSIA

Classi�cação de Risco I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

Voltar
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CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.904  
VÁLIDO

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Validade: 23/02/2021 Nº. do Processo: 46017.001879/2017-85
Produto: Importado
Equipamento: LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição:  Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em látex, lisa, ambidestra, não estéril,  com pó. ESTE
EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Aprovado para:   PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 332, DE 26 DE JUNHO
DE 2012, E PORTARIA Nº 451, DE 31 DE AGOSTO DE 2012. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no
link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar
como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: No punho
Referências: Luva para procedimento não cirúrgico com pó - Supermax Premium Quality
Tamanhos: PP, P, M, G
Normas técnicas: NBR ISO 11193-1:2009
Laudos:
Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº 03970-1/2017
Laboratório: OCP: Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
 
Empresa: SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A

CNPJ: 04.214.934/0001-87 CNAE:  4645 -  Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,
ortopédico e odontológico

Endereço: CURITIBA - PONTA GROSSA BR 277 1355
Bairro: MOSSUNGUE CEP: 82305100
Cidade: CURITIBA UF: PR
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CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.389  
VÁLIDO

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Validade: 16/07/2023 Nº. do Processo: 12600.112771/2019-87
Produto: Importado
Equipamento: LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição: Luva para procedimento não-cirúrgico, tipo 1, não estéril, com pó, lisa, ambidestra. Marca: NUGARD. Fabricante:
SENTIENXSDN.BHD/ Malásia. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Aprovado para:   PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.
Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 332, DE 26 DE JUNHO
DE 2012, PORTARIA Nº 451, DE 31 DE AGOSTO DE 2012 E PORTARIA Nº 194, DE 20 DE ABRIL DE 2018. II) Verifique a
manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp. III) Para
consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a
referência do EPI indicada no campo referência deste CA. IV) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o
disposto no Comunicado XXXII, disponível no link http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-
protecao-individual-epi/comunicados-importantes.

Marcação do CA: No punho
Referências: NUGARD.
Tamanhos: PP, P, M, G Cores: Natural.
Normas técnicas: ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Laudos:
Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº CE-LVL/ICEPEX-I 00063-33-2
Laboratório: OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
 
Empresa: KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 12.936.659/0001-33 CNAE:  4645 -  Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,
ortopédico e odontológico

Endereço: ANTONIO HEIL 1001 KM 01 SALA 203
Bairro: ITAIPAVA CEP: 88316001
Cidade: ITAJAI UF: SC
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

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 contratação para
aquisição emergencial de materiais médico hospitalares para atendimento a demanda
crescente provocada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Estado de Minas
Gerais (Equipamento de EPI - Luvas Tamanho P e M), 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, declaro que esta Secretaria
possui disponibilidade orçamentária e financeira para cobrir as despesas.

 

A despesa será custeada pela dotação orçamentária 1501 04 122 075 4170 0001 33 90 30 10
   Fonte 0.95.1 ─ tendo esta saldo suficiente para cumprir o valor total de R$ 1.052.800,00 (Um
milhão, cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

 

                                                         

Documento assinado eletronicamente por Robson Pinho da Matta, Superintendente,
em 08/04/2020, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13265214 e o código CRC 32CA2EBB.

Referência: Processo nº 1500.01.0017382/2020-21 SEI nº 13265214
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRAL DE COMPRAS

 

Belo Horizonte, 07 de abril de 2020.

REFERÊNCIA: ESCLARECIMENTOS  SOBRE PARECER JURÍDICO REFERENCIAL 
AGE

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio do Centro de
Serviços Compartilhados, emite esta nota explicativa com o objetivo de elucidar sobre a
utilização do Parecer Jurídico  Referencial (13235535), referente à aquisição para COVID-19,
emitido pela Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais.

Considerando a necessidade de celeridade do processo e de segurança jurídica
para a instrução processual nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
do Decreto Estadual NE nº 113 de 13 de março de 2020, a Central de Compras do Centro de
Serviços Compartilhados, alinhado com seu núcleo de assessoramento jurídico, adota
o  Parecer Referencial ESP/MG nº 01/2020; Parecer Referencial n. 00011/2020/CONJUR-
MS/CGU/AGU, também presente no processo 1500.01.0014225/2020-94, para aquisição
Emergencial de EPIs para Enfrentamento ao COVID-19, como documento referencial de
balizamento legal de seus atos e instrução.

O presente processo 1500.01.0017382/2020-21, tem como objeto aquisição
emergencial de luvas de procedimento, para garantir aos municípios mineiros a possibilidade
de dispor de EPIs visando o enfrentamento da pandemia de coronavírus e a proteção de seus
agentes e cidadãos. Trata-se da mesma finalidade, dos mesmos normativos, mesmas
modalidades de contratação e mesmas dificuldades mercadológicas, conforme demonstrado
amplamente ao longo da condução deste processo.

Sendo assim, o mesmo documento referencial balizará esta aquisição, sendo
respeitados todos os pontos ressalvados e cumpridas todas as obrigações legais, inerentes
aos atos da Administração Pública.

 

Atenciosamente,

 

Rafael Mayrink Ferreira
Superintendência Central de Compras Governamentais

Centro de Serviços Compartilhados - SEPLAG

Documento assinado eletronicamente por Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente,
em 07/04/2020, às 19:34, 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
13260540 e o código CRC 92B158BE.
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Central de Compras - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Rodovia Papa João
Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1500.01.0017382/2020-21 SEI nº 13260540
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Procedência: Central de Compras do Centro de Serviços Compartilhados –  CSC/SEPLAG

Interessado: Secretaria de Estado de Saúde – SES/MG

Número: 16.198
Data: 22/03/2020

PROCESSO SEI nº: 1500.01.0014225/2020-94

Classificação Temática: Dispensa de licitação – Coronavírus.

Referência: Parecer Referencial ESP/MG nº 01/2020; Parecer Referencial n.
00011/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU.

DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÕES E CONTRATOS – DISPENSA DE LICITAÇÃO
– AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS DE SAÚDE – CORONAVÍRUS – ART. 4º DA LEI
13.979/2020 (COM REDAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE
2020) – PANDEMIA – PARECER REFERENCIAL.
 

CONSULTA

 

1. Por meio do Memorando.SEPLAG/CECOMP.nº 52/2020 (12589866), a Superintendência
Central de Compras Governamentais submeteu, a este Núcleo de Assessoramento
Jurídico, consulta acerca do ‘processo para compra direta de Equipamentos de Proteção
Individual de agentes públicos para enfrentamento ao COVID-19, em atendimento à
demanda de vários órgãos e entidades que repassaram suas demandas ao Comitê
Extraordinário COVID-19’.

2. A área técnica solicitou, ainda, “emissão de parecer jurídico referencial junto à Advocacia
Geral do Estado de Minas Gerais, para tratar demandas e entregas como a constante no
processo SEI! 1500.01.0014225/2020-94, uma vez que para garantir a proteção dos
profissionais agentes públicos envolvidos no combate ao coronavírus e levando em conta
à atual oferta reduzida de produtos no mercado, serão necessários recorrentes processos
por dispensa enquanto persistir a pandemia mundia de COVID-19. Ressalta-se que tal
parecer ainda neste processo deve ser avaliado quanto à tempestividade que o caso
requer, de real risco de morte aos cidadãos mineiros.”.

3. Os autos estão instruídos com os seguintes documentos:

4. Salientamos que a presente manifestação diz respeito tão somente às hipóteses de
aquisição de bens e insumos de saúde, destinados ao atendimento da emergência
prevista na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, não albergando a prestação de
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serviços. Caso a área técnica tenha interesse na emissão de parecer referencial que trate
de serviços, deverá enviar processo específico com esse objeto.

5. É o relatório, no essencial.

 

DO ÂMBITO DE ATRIBUIÇÃO DO ASSESSORAMENTO JURÍDICO

 

6. Nos termos do art. 17, §3º, da Resolução AGE n. 26, de 23 de junho de 2017, a nota
jurídica ou parecer jurídico deve se restringir à análise jurídica da questão submetida à
consulta, sem adentrar em análises de cunho técnico, financeiro ou econômico. Vejamos:

Art. 17 - As minutas de editais de licitação, bem como as de contratos,
convênios, parcerias, acordos ou ajustes sujeitas ao exame da Consultoria
Jurídica ou de assessorias e procuradorias jurídicas do Estado, devem ser
encaminhadas com, no mínimo, 12 (doze) dias de antecedência em
relação à data preestabelecida para sua publicação ou celebração, nos
termos do Decreto nº 43.224, de 21 de março de 2003.
(...)
§ 3º - A nota jurídica ou parecer jurídico deve se restringir à análise jurídica
da questão submetida à consulta, sendo defeso ao Procurador adentrar na
análise de aspectos técnicos, econômicos e financeiros, bem como nas
questões adstritas ao exercício da competência e da discricionariedade
administrativa, a cargo das autoridades competentes.

7. Nessa linha, não compete ao órgão de assessoria e consultoria jurídica apontar ou definir
a medida administrativa 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 administrativos de sua competência.

8. Por exemplo, a presente licitação dispensável possui como pressuposto a sua utilização
de modo subsidiário, ou seja, se houver outros meios possíveis para solução do
problema, estes deverão ser utilizados primariamente. Ora, cabe exclusivamente à área
técnica tal consideração. E mais, se a área não está diligenciando de modo suficiente na
busca de novos meios, a única atribuição do assessoramento jurídico é recomendar
melhor empenho. Essa Assessoria Jurídica não tem capacidade técnica para realizar esta
verificação, cabe exclusivamente à área técnica verificar a existência de outras opções.

9. Esclarece-se, assim, que a presente manifestação é dotada de caráter eminentemente
opinativo, a refletir 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 administrativo de gestão
ou mesmo um ato decisório.

 

DA ANÁLISE JURÍDICA

 

10. Acerca da possibilidade de se adotar manifestações referenciais, tem-se que, com
fundamento nos Princípios da Eficiência e Proporcionalidade, são um instrumento
facilitador da atividade gerencial no âmbito da Administração Pública, encontrando
guarida em normas e precedentes do TCU.

11. Sendo previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica do órgão, a
aplicação das minutas padronizadas é recomendada, com as devidas cautelas, nos
procedimentos rotineiros, sem variações, que não exijam tratamento diferenciado. 

12. Nesta acepção, a Corte de Contas Federal manifestou-se favoravelmente à viabilidade de
manifestações padronizadas em caso de procedimentos licitatórios idênticos, cabendo ao
gestor a verificação da conformidade entre o procedimento em curso e aquele já
albergado por manifestação jurídica referencial:

13. Em seu voto, discorreu o Ministro Relator Walton Rodrigues:

“Assim, admitindo-se a existência de procedimentos licitatórios
idênticos tanto em relação ao objeto quanto em relação às quantidades
ou, então, quanto à modalidade licitatória, a utilização de minutas-
padrão não fere o dispositivo legal que impõe a prévia manifestação da
assessoria jurídica sobre a regularidade das minutas dos editais e dos
contratos. (...)
Dessa forma, ao aprovar minutas-padrão de editais e/ou contratos, a
assessoria jurídica mantém sua responsabilidade normativa sobre
procedimentos licitatórios em que tenham sido utilizadas. Ao gestor
caberá a responsabilidade da verificação da conformidade entre a
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licitação que pretende realizar e a minuta-padrão previamente
examinada e aprovada pela assessoria jurídica. Por prudência,
havendo dúvida da perfeita identidade, deve-se requerer a manifestação
da assessoria jurídica, em vista das peculiaridades de cada caso
concreto.                                                                        
A despeito de haver decisões do TCU que determinam a atuação da
assessoria jurídica em cada procedimento licitatório, o texto legal -
parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93 - não é expresso quanto a essa
obrigatoriedade. Assim, a utilização de minutas-padrão, guardadas as
necessárias cautelas, em que, como assevera o recorrente (fl. 8/9 do
anexo 1), limita-se ao preenchimento das quantidades de bens e
serviços, unidades favorecidas, local de entrega dos bens ou
prestação dos serviços, sem alterar quaisquer das cláusulas desses
instrumentos previamente examinados pela assessoria jurídica,
atende aos princípios da legalidade e também da eficiência e da
proporcionalidade.”(Acórdão 1.504/2005 – TCU – Plenário) (g.n)

14. Apesar de admitir a utilização de documentos referenciais, o Relator manteve intacta a
responsabilidade normativa de aprovação do instrumento pela Assessoria Jurídica do
órgão (desde que, evidentemente, não haja alteração na minuta previamente aprovada
nem existam outras questões específicas a serem analisadas). Incumbiu ao gestor público
a responsabilidade de adequação do caso concreto ao instrumento padrão.

15. A despeito de o Acórdão em comento se referir aos procedimentos licitatórios, não há
óbice para sua aplicação, mutatis mutandis, à demanda sob análise, a qual trata de
licitação dispensável.

16. Ademais, guardam especial semelhança quanto à natureza corriqueira das circunstâncias
de aplicação, restringindo o preenchimento pelo gestor público aos itens como
qualificação das partes, objeto da dispensa, razão de escolha do fornecedor, pesquisa de
preços, entre outros requisitos que serão abaixo explorados.

17. Neste sentido, temos ainda:

“(...) Desse modo, a despeito de não pairar obscuridade sobre o acórdão
ora embargado, pode-se esclarecer à AGU que o entendimento do TCU
referenciado nos Acórdãos 748/2011 e 1.944/2014, ambos prolatados por
este Plenário, não impede a utilização, pelos órgãos e entidades da
administração pública federal, de um mesmo parecer jurídico em
procedimentos licitatórios diversos, desde que envolvam matéria
comprovadamente idêntica e sejam completos, amplos e abranjam
todas as questões jurídicas pertinentes.” (Acórdão 2.674/2014, TCU –
Plenário)
“(...) a sistemática consistente na aprovação prévia de minutas-
padrão por parte de assessoria jurídica somente é admitida em
caráter de exceção, em se tratando de licitações ou contratações de
objetos idênticos, corriqueiramente conduzidas pela entidade. As
alterações permitidas são aquelas estritamente necessárias à adequação
formal do objeto (v.g. quantidades, nomes dos contratantes, local de
entrega do produto ou de prestação do serviço), em cada caso concreto,
às cláusulas predefinidas e aprovadas pela correspondente área jurídica.
Em tais hipóteses, há de se convir que o gestor público assume
responsabilidade maior quando comparada com aquela advinda da
regra elucidada em linhas anteriores, notadamente porque dele
demandar-se-á avaliação inequívoca acerca da adequação das
cláusulas exigidas no edital de licitação e no contrato pretendido às
cláusulas previamente estabelecidas nas minutas-padrão. Qualquer
dúvida sobre a aplicabilidade da minuta padronizada deve ensejar a
submissão da matéria à assessoria jurídica da entidade, sob pena de a
condução do procedimento resultar em violação ao parágrafo único do art.
38 da Lei de Licitações”. (Acórdão 3.014/2010, TCU – Plenário)

18. A Advocacia-Geral da União, de há muito, vem adotando as manifestações referencias,
prática consolidada a partir da edição da Orientação Normativa nº 55, de 23 de maio de
2014[1].

19. No âmbito do Estado de Minas Gerais, o artigo 12, da Resolução AGE nº 26, de 23 de
junho de 2017, que dispõe sobre a organização, competências e procedimentos da
Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, autoriza a adoção de pareceres
referenciais, escusando nova análise jurídica desde que a área técnica ateste que o caso
concerto se amolda aos termos da prévia manifestação, senão vejamos:

Art. 4º - Para fins desta Resolução considera-se:
IV - parecer referencial: parecer do NCCJ, aprovado pelo Advogado-Geral
do Estado, que visa analisar todas as questões jurídicas que envolvam
matérias idênticas e recorrentes dos órgãos e entidades estaduais.
(...)
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Art. 12 - Os pareceres referenciais devem ser observados pelos órgãos e
entidades do Estado, bem como pelas unidades setoriais da AGE,
estando dispensada nova análise individualizada pelos órgãos consultivos,
devendo a área técnica atestar, de forma expressa, que o caso concreto se
amolda aos termos da citada manifestação.
§ 1º - Para a elaboração de manifestação jurídica referencial devem ser
observados os seguintes requisitos: I - o volume de questionamentos ou
consultas em matérias idênticas e recorrentes impactar, justificadamente, a
atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos; II
- a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das
exigências legais a partir da simples conferência de documentos.
§ 2º - O Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica poderá converter nota
jurídica da Assessoria Jurídica, Procuradoria Jurídica ou NAJ em parecer
referencial, que receberá a respectiva numeração e será incluída no Banco
de Pareceres.

20. Assim, para a utilização das minutas-padrão já aprovadas por pareceres referenciais,
devem ser observadas as diretrizes do TCU e da Resolução AGE nº 26/2017.

 

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

21. É cediço que as compras públicas deverão se realizar mediante o devido procedimento
licitatório (art. 37, inc. XXI, da CF/88 e art. 2º  da Lei nº 8.666, de 1993), sendo que os
casos de contratação direta estão exaustivamente dispostos na Lei nº 8.666, de 1993, e
em lei extravagantes.

22. A presente aquisição fundamenta-se no art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020 (com redação dada pela MPV 926, de 20 de março de 2020), que
‘dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019’, a
saber:

Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de
que trata esta Lei.         (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de
2020)
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição.

23. Importante ressaltar que a Lei nº 13.979/2020 prevê, em seu artigo 4º-B, que, nas
contratações ao seu abrigo, presumem-se atendidas: I - ocorrência de situação de
emergência; II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; III -
existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos
e outros bens, públicos ou particulares; e  IV - limitação da contratação à parcela
necessária ao atendimento da situação de emergência.

24. Resta evidenciado que a lei exige a estrita correlação da hipótese de aquisição
direta de bens e serviços com “enfrentamento da emergência de saúde pública”
decorrente do surto viral. Conforme assenta Marçal Justen Filho, no artigo denominado
“Efeitos Jurídicos da Crise Sobre As Contratações Administrativas” [2], ‘A hipótese
normativa não abrange contratações que versem sobre satisfação de necessidades de
outra ordem’.

25. Nesse sentido, também é o magistério de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes[3], ao
discorrer acerca de dispensa por emergência ou calamidade pública:

A redação do dispositivo indica que não é possível ao administrador
pretender utilizar uma situação emergencial ou calamitosa para dispensar
a licitação em aquisições que transcendam o objeto do contrato, que,
nesses casos emergenciais, deve ser feito tão somente no limite
indispensável ao afastamento do risco. Haverá, assim, profunda correlação
entre o objeto pretendido pela Administração e o interesse público a ser
atendido.
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26. Assim, deve restar plenamente demostrado o nexo causal entre a contratação direta e o
enfretamento do risco de dano (ou de seu amortecimento) decorrente da pandemia.

27. É importante perceber que, a despeito da lei trazer consigo uma presunção de
emergência, não seria possível usar o permissivo para situações obrigacionais que se
protraiam demasiada e injustificadamente no tempo (v.g. execução de serviços e
fornecimento parcelado de produtos, indistintamente, ao longo de 12 meses), admitindo
cabível, todavia, construções hospitalares indispensáveis ao tratamento dos enfermos[4]. 

28. A própria Lei nº 13.979/2020 já prevê, no art. 4º-G, que os contratos regidos por ela ‘terão
prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública’. 

29. Encontramo-nos, certamente, diante de uma situação anormal que compromete a
capacidade de resposta, tanto do poder público quanto do direito administrativo.

30. O Estado de Minas Gerais publicou o Decreto NE 113, de 12 de março de 2020, o qual
declara situação de emergência em saúde pública em âmbito estadual. O art. 3º reitera a
hipótese legal de dispensa de licitação, nos seguintes termos:

Art. 1º – Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública
no Estado, em razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória –
COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2 –
1.5.1.1.0.
(...)
Art. 3º – Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços
e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus de que trata este decreto, nos termos do art. 4º da Lei
Federal nº 13.979, de 2020. (grifamos)

31. A justificativa da contratação (requisito indispensável, mesmo em casos excepcionais
como o presente) foi exposta no Termo de Referência (12586008), onde ficou
consignado:

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento
SEI! 12587878, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de
enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo do
Estado de Minas Gerais, devido a pandemia mundial de doença infecciosa
viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando
a  necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, em observância a
Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020, faz-se necessária a aquisição
de equipamentos de proteção individual - EPIs que garantam aos
profissionais de saúde, segurança pública e demais agentes envolvidos
condições adequadas de trabalho, de forma a preveni-los de
contaminações.
Entretanto, diante do gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo,
sendo que em 21/03/2020, há mais de 245 mil pessoas infectadas e mais
de 10 mil mortes, equipamentos tais como máscaras, luvas, aventais
primeiro tiveram grande aumento de demanda e com consequente
aumento de preços, como demonstrado no evento SEI! 12588665, em
seguida esgotaram-se rapidamente, conforme demonstrado em
reportagens diversas, evento SEI! 12587731, expondo os agentes públicos
ao risco de contaminação. No Brasil, já ão 905 casos e uma previsão de
crescimento exponencial ao longo dos meses de março e abril de 2020.
Considerando então o quadro de escassez de disponibilidade de EPIs,
que levou ao desabastecimento dos diversos órgãos e entidades
estaduais, tais como FHEMIG, SES, IPSEMG, SEJUSP, PMMG, PCMG,
CBMMG, o Comitê Tático de combate ao corona consolidou as demandas
destes órgãos e entidades, conforme demonstrado no evento
SEI! 12588068, para tentativas de realização de compras diretas com
algumas empresas.
Após diversos e emails e contatos com fornecedores, conforme
demonstrado nos eventos SEI!12587890, 12587724, 12587945 (nenhum
dos outros se quer respondeu), e tentativas infrutíferas de requisição
administrativa (uma vez não haver empresas com estoque dos insumos),
foram obtidas as propostas apenas da empresa DCB, com entrega
Imediata e com Entrega Parcelada, eventos SEI!12587620 e 12587622,
que contemplava a entrega de alguns insumos de forma imediata e outros
de forma parcelada, nos termo, então, do inciso II do art. 26 da Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993.
Considerando, então, a declaração do Estado de Calamidade Pública pelo
governador Romeu Zema e também o grave risco de morte para milhões
de pessoas, a Administração Estadual, pautada pelas deliberações do
Comitê Extraordinário COVID-19, decidiu pela aquisição total dos insumos
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Comitê Extraordinário COVID-19, decidiu pela aquisição total dos insumos
disponíveis deste e de outros fornecedores que surjam e que possam
garantir a proteção à vida de quem se arrisca a combater uma doença que
tem causado estragos de repercussão mundial. 
Desta forma, a aquisição será realizada de forma centralizada, e a
distribuição ocorrerá de acordo com as necessidades e prioridades
definidas no âmbito do comitê. Fato é que, neste momento, há a
necessidade de obtenção dos insumos, cada vez mais escassos em todo
território brasileiro e no resto do mundo.

32. Segundo informa a área técnica, a presente aquisição representa as demandas
consolidadas dos seguintes órgãos e entidades FHEMIG, SES, IPSEMG, SEJUSP,
PMMG, PCMG, CBMMG (12588068). Na instrução processual, todavia, apesar de
consolidada a demanda, não há justificativa de como foram apurados os quantitativos de
cada um deles.

33. O Tribunal de Contas da União já se manifestou quanto à irregularidade na ausência
precisa da definição dos quantitativos a serem licitados, senão vejamos:

A ausência de definição precisa de quantitativos 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 contidos no art. 47 e no inc. II, § 2º, do art. 7º
da Lei 8.666/1993 e justificam, 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)

34. Assim, deverá ser juntada a justificativa de como foram estimados os
quantitativos.

35. Conforme Parecer Referencial nº 01, de 2020, da Assessoria Jurídica da Escola de
Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP/MG, de 17 de março de 2020, de lavra
da eminente Procuradora do Estado Raquel Melo Urbano de Carvalho, a existência da
norma especial autorizativa de contratação direta, relativa ao surto de coronavírus,
implica sua prevalência sobre a regra de dispensa de licitação por emergência,
prevista no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, senão vejamos:

O fato de se tratar de norma específica e de vigência transitória,
veiculadora de hipótese excepcional de licitação dispensada, exige a sua
prevalência como regra especial, a afastar as normas de caráter geral
previstas nos artigos 24, 25 e 17 da Lei Federal nº 8.666/93. Afinal, o
critério da especialidade (lex specialis) implica que, diante de duas normas
– uma geral e outra especial (ou excepcional) –, prevalece a regra especial
(Lex specialis derogat generali), o que implica, neste caso, em fazer
prevalecer a opção legal do artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, com
exclusão das hipóteses dispensa de licitação como, p. ex., a do artigo 24,
IV da Lei Federal nº 8.666.

36. Com efeito, ainda que se trate de situação em que é dispensável ou inexigível a prévia
licitação, a Lei Federal nº 8.666/93, no art. 38, inciso VI e no art. 26, parágrafo único,
exige que a contratação seja precedida de processo administrativo que assegure
a legalidade e a legitimidade do contrato administrativo. Vejamos:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
(...)VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa
ou inexigibilidade;
 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e nos incisos III a
XXIV do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8º, deverão ser comunicados dentro de três dias a
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
 Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a
dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço;
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens
serão alocados”.
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37. A crise pandêmica e o verdadeiro estado de excepcionalidade que a acompanha não
autorizam que sejam descumpridas as normas gerais procedimentais referentes às
compras públicas. Mesmo no caso de licitação dispensada por lei esparsa, tal como o
caso, é imprescindível a correta motivação, com as razões de escolha do
fornecedor e do preço, conforme assentado no art. 26, II e III, da Lei nº 8.666/93.

38. Essa é a conclusão a que chegou Raquel Melo Urbano de Carvalho, ao aduzir que
“entende-se que incidem as exigências do parágrafo único do artigo 26 da Lei Federal nº
8.666 como as que requerem seja instruída a contratação com a razão da escolha do
fornecedor ou executante (inciso II) e justificativa do preço (inciso IV). Referido dispositivo
incide na hipótese da Lei Federal nº 13.979, por se tratar de norma geral do Estatuto das
Licitações que incide na ausência de regra procedimental específica do diploma

veiculador da hipótese excepcional de licitação dispensada”
[5]

.

39. Na mesma toada, Jacoby Fernandes preleciona que, mesmo para contratação por
emergência ou calamidade pública, é necessário justificar o preço, à vista do art. 26,
parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/1993 e observar os princípios basilares,
impostos pela Lei de Licitações, mantendo-se coerência em relação à situação e ao
contrato firmado[6].

40. O TCU segue no mesmo sentido:

Mesmo no caso de dispensa de licitação por situação emergencial, é
dever da instituição contratante formalizar o respectivo processo,
caracterizando a situação, a razão da escolha do prestador de
serviço e a justificativa do preço, e publicar o ato de dispensa na
imprensa oficial, sendo vedada a prestação de serviços sem a cobertura
de contrato devidamente formalizado, por expressa previsão do art. 60,
parágrafo único, da Lei 8.666/1993.
TCU, Acórdão nº 3083, de 2007, 1ª Câmara.

41. A escolha do fornecedor deve ser feita com observância do princípio da
impessoalidade, moralidade e isonomia. É indispensável a consulta ao maior número
possível de fornecedores para o integral atendimento dos incisos II e III do parágrafo único
do art. 26 da Lei nº 8.666/93, a fim de que efetivamente possa ser selecionada a proposta
mais vantajosa para a Administração (TCU, Acórdão 955/2011, Plenário).

42. O gestor deve sempre buscar o atendimento da demanda com o menor dispêndio de
recursos possível. Por isso, deve-se ampliar, ao máximo viável, o número de possíveis
fornecedores, para a tentativa de obtenção de propostas mais vantajosas para o poder
público.

43. Quanto à justificativa da escolha do fornecedor, disserta a área técnica (12586008):

Após diversos e emails e contatos com fornecedores, conforme
demonstrado nos eventos SEI!12587890, 12587724, 12587945 (nenhum
dos outros se quer respondeu), e tentativas infrutíferas de requisição
administrativa (uma vez não haver empresas com estoque dos insumos),
foram obtidas as propostas apenas da empresa DCB, com entrega
Imediata e com Entrega Parcelada, eventos SEI!12587620 e 12587622,
que contemplava a entrega de alguns insumos de forma imediata e outros
de forma parcelada, nos termo, então, do inciso II do art. 26 da Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993.
Considerando, então, a declaração do Estado de Calamidade Pública pelo
governador Romeu Zema e também o grave risco de morte para milhões
de pessoas, a Administração Estadual, pautada pelas deliberações do
Comitê Extraordinário COVID-19, decidiu pela aquisição total dos insumos
disponíveis deste e de outros fornecedores que surjam e que possam
garantir a proteção à vida de quem se arrisca a combater uma doença que
tem causado estragos de repercussão mundial. 

44. A área técnica deve juntar aos autos os e-mails enviados também aos
fornecedores que não responderam à solicitação de cotação.

45. As razões de escolha do fornecedor igualmente envolvem aspectos técnicos que devem
ser ponderados e mensurados, mantendo a recomendação para que não haja qualquer
subjetivismo na decisão, de modo a tentar espelhar ao máximo transparência e seriedade
na decisão.

46. ‘A necessidade da justificativa do preço decorre dos princípios da motivação, da
economicidade, legalidade, legitimidade e da razoabilidade, bem como da imperiosa
necessidade de se bem atender o interesse público, por meio de uma gestão eficiente e
proba dos recursos públicos. Trata-se de dever da Autoridade assessorada, responsável
pela gestão dos recursos públicos a ela confiados. Ou seja, por força do previsto no art.
25, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, deve ser evitada a qualquer custo a configuração
de superfaturamento de preços’[7].

47. Quanto ao preço, a Lei nº 13.979/2020, art. 4º-E, VI, prevê que estimativas dos preços
devem ser obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:

Parecer Jurídico 16.198/2020 (12592235)         SEI 1500.01.0014225/2020-94 / pg. 7Parecer Jurídico Referencial da AGE- Aquisição para COVID-19 (12746476)         SEI 1500.01.0014717/2020-02 / pg. 7Parecer Jurídico AGE Referencial - Aquisição para COVID-19 (13235535)         SEI 1500.01.0017382/2020-21 / pg. 166



a) Portal de Compras do Governo Federal;            (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)
b) pesquisa publicada em mídia especializada;             (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;            (Incluído
pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
d) contratações similares de outros entes públicos; ou         (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores;

48. Segundo a área técnica, somente foi possível a obtenção de proposta de uma empresa:

Após diversos e emails e contatos com fornecedores, conforme
demonstrado nos eventos SEI!12587890, 12587724, 12587945 (nenhum
dos outros se quer respondeu), e tentativas infrutíferas de requisição
administrativa (uma vez não haver empresas com estoque dos insumos),
foram obtidas as propostas apenas da empresa DCB, com entrega
Imediata e com Entrega Parcelada, eventos SEI!12587620 e 12587622,
que contemplava a entrega de alguns insumos de forma imediata e outros
de forma parcelada, nos termo, então, do inciso II do art. 26 da Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993.

49. Em que pese o permissivo de pesquisa de preços com apenas um parâmetro (art. 4º-E,
VI, ‘a’, da Lei 13.979/2020), a área técnica não logrou êxito em obter preços junto aos
potencias fornecedores, sem justificar a não utilização dos outros parâmetros, o que deve
ser saneado.

50. Por fim, a recentíssima Medida Provisória nº 926/2020 previu, (art. 4º-E, § 2º), que,
‘Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a
estimativa de preços’. Tal dispositivo deve ser visto com extrema cautela pelo
gestor e, se usado, deve restar demonstrada e atestada a excepcionalidade, bem como
que foram esgotadas todas as tentativas que estão ao seu alcance.

51. Este subscritor não tem conhecimento técnico para análise dos preços, cabe
exclusivamente à área um juízo meritório quanto aos preços encontrados para verificar
aquele que melhor reflete valores exequíveis e factíveis para a Administração. Os
aspectos técnicos da contratação, as razões de escolha do fornecedor e o preço, as
questões de preços são de exclusiva atribuição da área conhecedora do objeto, cabendo
ao assessoramento jurídico apenas observar a presença nos autos com o mínimo de
razoabilidade.

52. É indispensável, entrementes, que a área técnica instrua os autos com as tentativas de
obtenção de outros preços, dentro do possível.

53. ‘Destarte, deverá constar dos autos da licitação dispensada a justificativa do preço, com
base em prévia pesquisa de mercado, de modo que a Administração declare a
razoabilidade dos preços que, se presente, autoriza a contratação. É preciso que se
compreenda, definitivamente, que o fato de se tratar de uma situação de emergência,
ainda que de saúde pública mundial, não deixa a sociedade (que necessita dos bens para
proteção de vidas) refém de comportamentos eventualmente abusivos do mercado. Não
raras vezes a Administração Pública depara-se com a prática de empresas que,
aproveitando-se dos bens em jogo na situação de emergência (vida humana e saúde dos
cidadãos), pratica preços excessivos, em comportamento enquadrável até mesmo em
crime contra a economia popular, sentindo-se o gestor sem saída dos preços cobrados
em face da necessidade pública premente’[8].

 

DA REGULARIDADE DO FORNECEDOR

 

54. Mesmo nas contratações diretas deverão ser juntados aos autos os requisitos de
habilitação, em especial a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, regularidade de
representação e demais pertinentes.

55. No manual de compras diretas do TCU, assim consta
[9]

:

Como medida de precaução, antes de contratar diretamente, é importante
reavaliar a documentação exigida para habilitação (se for o caso),
mas, principalmente, reconsiderar os critérios de aceitabilidade da
proposta, verificando a metodologia de apuração da estimativa de preços,
se este baseou-se numa quantidade insuficiente de propostas, ou as
propostas foram muito discrepantes (o que tornaria a média imprecisa), ou
ainda as propostas foram obtidas há um período considerável de tempo, o
que as tornou defasadas (inclusive por características próprias do
mercado); por fim, pode-se ainda complementar a pesquisa de preços
realizada.
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56. São necessárias: (i) consulta prévia ao CADIN Estadual (Lei Estadual nº 14.699, de 06 de
agosto de 2003 (artigos 23 a 27), regulamentada pelo Decreto Estadual nº 44.694, de 28
de dezembro de 2007; (ii) Previamente à celebração da avença, também devem ser
consultados o “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no
endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, e o Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do
Conselho Nacional de Justiça
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser
consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário (artigo
12 da Lei Federal n° 8.429/1992).

57. No presente caso, foi juntado aos autos o Certificado de Registro Cadastral do
Fornecedor – CRC (12587434), com as certidões de regularidade vigentes.

58. Vale lembrar que a Lei nº 13.979/2020, no art. 4º-F, dispõe, ainda,  que na hipótese de
haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente,
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de
documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um
ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de
regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do caput do art. 7º da Constituição.

59. Nesse ponto reforçamos que as duas grandes exceções à regra constantes da Medida
Provisória nº 926/2020 (dispensa da estimativa de preços e da apresentação de
documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um
ou mais requisitos de habilitação) são possibilidades excepcionalíssimas. Caso a
autoridade se veja obrigada a lançar mão de tais ‘recursos’, deverá consignar, nos autos,
robusta motivação, com a comprovação documental das tentativas de se esgotar todos
os meios disponíveis para obtenção de preços e de empresas regulares disponíveis no
mercado.

60. Caso seja faticamente inviável a estimativa de preço e contratação de empresa regular, é
indispensável a manifestação da área técnica quanto à explicitação da situação fática,
atrelada à ausência de tempo disponível para ultimar o procedimento formal. ‘Tudo com a
estrita observância da relação dos atos administrativos com a proporcionalidade e
razoabilidade que se espera diante do singular contexto’[10].

 

DO PARCELAMENTO DO OBJETO

 

61. Conforme se vê nos autos, a dispensa de licitação, oriunda da demanda de diversos
órgãos e entidades por diversos bens e insumos, ocorrerá com uma só empresa.

62. A Advocacia-Geral da União, no Parecer Referencial n. 00011/2020/CONJUR-
MS/CGU/AGU, bem assentou que ‘o órgão assessorado deverá na aquisição de bens e
insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus priorizar o parcelamento do objeto.
Nos casos em que não for possível pela natureza da contratação, deverá justificar
demonstrando a inviabilidade técnica e/ou econômica do parcelamento’.

63. Assim, a área técnica deve justificar a razão da inviabilidade técnica de eventual
parcelamento do objeto.

 

PUBLICAÇÃO EM SÍTIO OFICIAL

 

64. Ainda, conforme preconiza o art. 4º, § 2º, da Lei 13.979/2020, deve haver a
disponibilização, em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação ou aquisição.

 

DO TERMO DE REFERÊNCIA

 

65. A Lei 13.979 dispõe, em seu art. 4º-E, que nas contratações para aquisição de bens,
serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata da Lei, será
admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico
simplificado.     
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66. A área técnica juntou aos autos o Termo de Referência (12586008), em que constam a
descrição do objeto, a justificativa da contratação, justificativa da modalidade eleita,
condições de execução do objeto, condições de pagamento, condições contratuais,
procedimentos de fiscalização e gerenciamento da relação jurídica, dotação
orçamentária,  garantias, vedação de subcontratação, obrigações das partes e sanções.

67. Subitens 6.1 e 12.1.4: suprimir a referência à Lei nº 10.520/2002.

68. Subitem 7.4: suprimir a palavra ‘edital’.

69. Item 12.1: suprimir a referência à Lei nº 10.520/2002 e à Lei Estadual nº 14.167/2002.

 

DA ANÁLISE DA MINUTA CONTRATUAL

 

70. No preâmbulo constam as qualificações da Contratante e Contratada, além da referência
à Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e Medida Provisória 926/2020.

71. A Cláusula Primeira trata do objeto qual seja, ‘aquisição de materiais médico
hospitalares para atendimento a demanda crescente provocada pela pandemia do
Coronavírus’ (luvas, toucas, aventais e máscaras).

72. Na Cláusula Segunda consta o prazo de vigência do contrato de dispensa, qual seja, 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado, nos termos dos art. 4 -H da Lei 13.979/2020.

73. A Cláusula Terceira estabelece o valor do contrato, quanto a Cláusula Quarta
especifica as dotações orçamentárias. Essas dotações precisam ser ajustadas com
aquelas previstas na Declaração de Disponibilidade Orçamentária (12589114).

74. A Clausula Quinta cuida do pagamento. Deve ser alterada a referência a ‘edital’ para
constar a referência ao ‘Termo de Referência’.

75. A Cláusula Sexta trata do reajuste e a Sétima, das condições de entrega e recebimento.

76. A Cláusula Oitava diz respeito à fiscalização.  Gestor e Fiscal do contrato devem ser
‘escolhidos com fundamento na sua qualificação, conhecimento e capacidade técnica
para acompanhar a prestação dos serviços’ (§1º do art. 10 do Decreto 46.559/2010).

77. Nesse ponto, vimos que, no Termo de Designação de Fiscal e Gestor do Contrato
(12587217), foi designada a mesma pessoa para as duas funções. O documento deve ser
assinado, também, por uma autoridade superior à pessoa designada. Ainda, ressaltamos
que, em regra, as funções de fiscalização e gestão do contrato devem recair sobre
pessoas distintas, no intuito de preservar o princípio da segregação de funções. Somente
‘poderão recair sobre a mesma pessoa, desde que não haja prejuízo ao
acompanhamento da execução contratual’ (art. 10, § 2, do Decreto nº 46.559/2014), o que
deve ser justificado nos autos.

78.  A Cláusula Nona faz referência ao regime de execução dos serviços. A palavra ‘edital’
deve ser substituída por ‘termo de referência’.

79. A Clausula Décima trata das obrigações; a Décima Primeira, da Fraude e Corrupção.

80. A Cláusula Décima Segunda diz respeito às Sanções Administrativas.

81. Cláusula Décima Terceira trata da rescisão; Cláusula Décima Quarta, das alterações.
A Cláusula Décima Quarta precisa ser adaptada para ficar de acordo com o art. 4º-I da
Lei 13.979/2020, que prevê a possibilidade de alteração em até 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.    

82. Cláusula Décima Quinta trata dos casos omissos.

83. Cláusula Décima Sexta cuida da publicação; Cláusula Décima Sétima, do foro.

84. Sugerimos a inserção, na minuta do contrato a ser firmado, de cláusula resolutiva
(condição resolutiva: fim da emergência fundada na pandemia de coronavírus).

 

SÍNTESE DOS REQUISITOS

 

85. Em síntese, temos os seguintes requisitos formais a serem seguidos:

a. justificativa da dispensa (art. 26, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93) - 
emergência em razão da pandemia do coronavírus (artigo 4º da Lei
Federal nº 13.979);

b. razão da escolha do fornecedor (art. 26, II da Lei Federal nº 8.666);

c. justificativa do preço, evidenciada sua razoabilidade (art. 26, III da Lei
Federal nº 8.666, c/c art. 4º-E, §§ 1º e 2º, da Lei 13.979/2020).

d. adequação orçamentária (art. 4º-E, § 1º, VII, da Lei 13.979/2020);
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e. comunicação, à autoridade superior, da (motivada) decisão sobre a
contratação direta, pela autoridade competente, para ratificação (art. 26,
“caput” da Lei Federal nº 8.666);

f. emissão de parecer jurídico (ou juntada de manifestação referencial
aprovada pelo Advogado-Geral do Estado, com o ateste, pela
autoridade competente, de que o caso se amolda à manifestação
referencial);

g. publicação da decisão ratificadora (art. 26, “caput” da Lei Federal nº
8.666);

h. disponibilização, em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações
previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,
o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do
Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação
ou aquisição (art. 4º, § 2º, da Lei 13.979/2020);

i. regularidade fiscal, trabalhista, seguridade social e habilitatória
(ressalvado o disposto no art. 4º-F da Lei 13.979/2020).

86. Enfim, considerando a manifestação técnica, entendo que há juridicidade para o
prosseguimento da contratação direta, Dispensa de Licitação nº 1501561-05/2020,
‘para compra direta de Equipamentos de Proteção Individual de agentes públicos para
enfrentamento ao COVID-19, em atendimento à demanda de vários órgãos e
entidades que repassaram suas demandas ao Comitê Extraordinário COVID-19’, desde
que cumpridas as recomendações e ressalvas descritas no parecer, em especial:

Quanto à Instrução:

a. Deverá ser juntada a justificativa de como foram estimados os
quantitativos de cada demandante.

b. A área técnica deve juntar aos autos os e-mails enviados também
aos fornecedores que não responderam à solicitação de cotação.

c. Em que pese o permissivo legal de pesquisa de preços com
apenas um parâmetro (‘fornecedores potencias’ - art. 4º-E, VI, ‘a’,
da Lei 13.979/2020), a área técnica não logrou êxito em obter
preços junto aos potencias fornecedores, sem justificar a razão da
não utilização dos outros parâmetros legais previstos na Lei
13.979/2020 (Portal de Compras, mídia especializada, sítios
eletrônicos especializados, contratações similares), o que deve ser
saneado, uma vez que, ‘Excepcionalmente, mediante justificativa
da autoridade competente, será dispensada a estimativa de
preços de que trata o inciso VI do caput’ (art. 4º-E, § 2º, da Lei nº
13.979/2020).

d. A área técnica deve justificar a razão da inviabilidade técnica de
eventual parcelamento.

 

No Termo de Referência:

e. Subitens 6.1 e 12.1.4: suprimir a referência à Lei nº 10.520/2002.

f. Subitem 7.4: suprimir a palavra ‘edital’.

g. Item 12.1: suprimir a referência à Lei nº 10.520/2002 e à Lei
Estadual nº 14.167/2002.

 

Na Minuta Contratual:

h. Cláusula Quarta: as dotações orçamentárias precisam ser
ajustadas com aquelas previstas na Declaração de
Disponibilidade Orçamentária (12589114).

i. Clausula Quinta: deve ser alterada a referência a ‘edital’ para
‘Termo de Referência’.

j. A Cláusula Oitava: Gestor e Fiscal do contrato devem ser
‘escolhidos com fundamento na sua qualificação, conhecimento e
capacidade técnica para acompanhar a prestação dos serviços’
(§1º do art. 10 do Decreto 46.559/2010).

Nesse ponto, vimos que, no Termo de Designação de Fiscal e Gestor
do Contrato (12587217), foi designada a mesma pessoa para as
duas funções. O documento deve ser assinado, também, por
uma autoridade superior à pessoa designada. Ainda,
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ressaltamos que, em regra, as funções de fiscalização e gestão do
contrato devem recair sobre pessoas distintas, no intuito de preservar
o princípio da segregação de funções. Somente ‘poderão recair
sobre a mesma pessoa, desde que não haja prejuízo ao
acompanhamento da execução contratual’ (art. 10, § 2, do Decreto nº
46.559/2014), o que deve ser justificado nos autos.

k. Cláusula Nona: a palavra ‘edital’ deve ser substituída por ‘termo
de referência’.

l. A Cláusula Décima Quarta precisa ser adaptada para ficar de
acordo com o art. 4º-I da Lei 13.979/2020, que prevê a
possibilidade de alteração, para mais ou para menos, em até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

m. Sugerimos a inserção, na minuta do contrato a ser firmado, de
cláusula resolutiva (condição resolutiva: fim da emergência fundada
na pandemia de coronavirus).

87. Caso a área técnica competente discorde das orientações ou posicionamentos
emanados deste pronunciamento, deverá carrear aos autos as justificativas necessárias
para embasar o feito, sem a necessidade do retorno do processo 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).

88. Dada a relevância do tema e a vindoura multiplicidade de situações análogas, submeto a
presente manifestação ao Núcleo Central da Consultoria Jurídica – NCCJ da Advocacia-
Geral do Estado, para aprovação como parecer referencial, nos termos do artigo 4º e 12
da Resolução AGE nº 26, de 23 de junho de 2017.

 

À consideração superior.

Belo Horizonte, 22 de março de 2020.

 

EDUARDO GROSSI FRANCO NETO
Procurador-Chefe do CSC/SEPLAG

OAB/MG nº 143.510 - MASP. 1.327.119-2

 

De acordo,

 

WALLACE ALVES DOS SANTOS
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica

OAB/MG nº 79.700 – MASP n. 1.083.139-4

 

 

Aprovado pelo Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais
Sérgio Pessoa de Paula e Castro

 

[1] Disponível em <http://www.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/1278275>, acesso em
20/03/2020.

[2] Justen Filho, Marçal. Efeitos Jurídicos Da Crise Sobre As Contratações Administrativas. 2020.
Disponível em http://jbox.justen.com.br/s/Ynd6jfdCnWFwX32#pdfviewer, acesso em 20/03/2020.

[3] Jacoby Fernandes, J.U. Contratação direta sem licitação. 10. ed. rev. atual. ampl. Belo
Horizonte: Fórum, 2016.

[4] Idem.

[5] Parecer Referencial ESP/MG nº 01/2020. Raquel Melo Urbano de Carvalho.
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[7] Advocacia-Geral da União, no Parecer Referencial n. 00011/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU.

[8] Parecer Referencial ESP/MG nº 01/2020. Raquel Melo Urbano de Carvalho.

[9] http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?
fileId=8A8182A24D6E86A4014D71A8CEA96335 , acesso em 21/03/2020.

[10] Raquel Melo Urbano de Carvalho. Parecer Referencial ESP/MG nº 01/2020.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Grossi Franco Neto, Procurador(a)
do Estado, em 22/03/2020, às 14:48, 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 Wallace Alves dos Santos, Procurador(a) do
Estado, em 22/03/2020, às 14:56, 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 Sergio Pessoa de Paula Castro, Advogado
Geral do Estado, em 22/03/2020, às 15:01, 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
12592235 e o código CRC 286B3350.

Referência: Processo nº 1500.01.0014225/2020-94 SEI nº 12592235
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1501562 000002/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1501562 - SUPERINT/CENTRAL/COMP/GOVERNAMENTAIS

Aprovado

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Data de criação: 07/04/2020

Autor(a): RAFAEL MAYRINK FERREIRA

Unidade de compra: 1501561 - CENTRAL DE COMPRAS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO

Belo Horizonte

Cidade: Belo Horizonte

Justificativa de aquisição:

Aquisição de luvas, para atendimento a pandemia do COVID-19

Não

Unidade contábil: 1500054

1501 - SEPLAGUnidade orçamentária:

Centralizado:

R$ 1.052.800,00Valor total previsto do pedido:

Situação do processo:1501561 000018/2020 Em andamentoNúmero do processo:

Valor total homologado (*): R$ 0,00

Dotações orcamentárias:

UO FUN PRGSUBF ID P/A C/A
Natureza de despesa

C GD EDM
ITEM IPG F IPU

1501 04 122 075 4170 0001 3 3 90 30 10 0 10 1

927.943.356-34 - M1261391 - RODRIGO FERREIRA MATIASResponsável pela aprovação:

07/04/2020

Itens do Pedido

Número:

Especificação do item de material ou serviço:

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA
NATURAL; TAMANHO: M; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA;

Código do item de material ou serviço: 0016725921501562 000002/2020 - 2

Processo de compra / SIAD

07/04/2020   21:12
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APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Quantidade: 25000,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

CAIXA

Valor do preço de referência: R$ 32,9000

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 822.500,00

Aceita similar: Sim Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

25000,0000Quantidade:

1501562 000001/2020

Unidade solicitante: 1501562 - SUPERINT/CENTRAL/COMP/GOVERNAMENTAIS

Justificativa:

Aquisição de luvas, para atendimento a demanda de pandemia do COVID-19, no Estado de Minas
Gerais.

Solicitações

Número:

Especificação do item de material ou serviço:

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA
NATURAL; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA;
APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;

Código do item de material ou serviço: 0016725841501562 000002/2020 - 1

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Quantidade: 7000,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

CAIXA

Valor do preço de referência: R$ 32,9000

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 230.300,00

Aceita similar: Sim Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

7000,0000Quantidade:

1501562 000001/2020

Unidade solicitante: 1501562 - SUPERINT/CENTRAL/COMP/GOVERNAMENTAIS

Justificativa:

Aquisição de luvas, para atendimento a demanda de pandemia do COVID-19, no Estado de Minas
Gerais.

Solicitações

(*) 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
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Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1501561 000018/2020

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

CENTRAL DE COMPRAS

Em andamento

Dispensa de Licitação - Casos de emergência/calamidade pública

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Condições de Pagamento: Imediato

Objeto do processo:

Aquisição de luvas, para atendimento a demanda da pandemia do COVID-19, no Estado de Minas Gerais.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 07/04/2020

Por preço global

Valor total previsto: R$ 1.052.800,00

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

4 122 75 4170 11501 3 3 90 30 10 10 10

Parecer Jurídico: Nº 016198/202007/04/2020

Decisão: Aprovado

Observações:

Parecer Jurídico Referencial nº 16.198/ 2020.

Número do item: Código do item:1 001672592

Especificação do item de material ou serviço:

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE
BORRACHA NATURAL; TAMANHO: M; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA:
LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD
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Prazo de entrega: 1

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Aquisição de luvas, para atendimento a demanda da pandemia do COVID-19, no Estado de Minas
Gerais.

Quantidade: 25000,0000

CAIXAUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 32,9000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Em Processo de Compra

Frequência de entrega: Diária

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1501562 000002/2020 Quantidade: 25000,0000

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Preço de referência: Origem:32,9000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1501562 - SUPERINT/CENTRAL/COMP/GOVERNAMENTAIS

1500054

1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI

Justificativa da aquisição:

Aquisição de luvas, para atendimento a pandemia do COVID-19

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1501562 000001/2020

25000,0000

SUPERINT/CENTRAL/COMP/GOVERNAMENTAIS

Justificativa:

Aquisição de luvas, para atendimento a demanda de pandemia do COVID-19, no Estado de Minas
Gerais.

Número do item: Código do item:2 001672584

Especificação do item de material ou serviço:

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE
BORRACHA NATURAL; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA:
LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Processo de compra / SIAD
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Prazo de entrega: 1

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Aquisição de luvas, para atendimento a demanda da pandemia do COVID-19, no Estado de Minas
Gerais.

Quantidade: 7000,0000

CAIXAUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 32,9000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Em Processo de Compra

Frequência de entrega: Diária

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1501562 000002/2020 Quantidade: 7000,0000

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Preço de referência: Origem:32,9000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1501562 - SUPERINT/CENTRAL/COMP/GOVERNAMENTAIS

1500054

1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Belo Horizonte

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI

Justificativa da aquisição:

Aquisição de luvas, para atendimento a pandemia do COVID-19

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1501562 000001/2020

7000,0000

SUPERINT/CENTRAL/COMP/GOVERNAMENTAIS

Justificativa:

Aquisição de luvas, para atendimento a demanda de pandemia do COVID-19, no Estado de Minas
Gerais.

Processo de compra / SIAD
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

 

Em atendimento às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei
nº. 8.666 de 1993, ficam designados os  servidores Robson Pinho da Matta , MASP:
1.318.883-4, lotado na Superintendência Central de Logística  para ser o gestor representante
da Administração, e a servidora , Nildislene Coelho, MASP: 904.053-6, lotado na Diretoria
Central de Gestão Logística , para ser fiscal da Dispensa de Licitação nº 1501561-18/2020 ,
que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A,
CNPJ:52.202.744/0001-92.

 

 

 

Rodrigo Ferreira Matias
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

 

 

Cientes do Gestor/Fiscal: 

Robson Pinho da Matta
Superintendente Central de Logística

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

 

 

Nildislene Coelho�
Coordenadora da Bolsa de Materiais

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

 

 

Belo Horizonte, 26 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Robson Pinho da Matta, Superintendente,
em 08/04/2020, às 08:34, 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 Nildislene Coelho, Servidor(a) Público (a),
em 08/04/2020, às 09:02, 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 08/04/2020, às 09:58, 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
13260974 e o código CRC FF2EB941.

Referência: Processo nº 1500.01.0017382/2020-21 SEI nº 13260974
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Central de Compras

 
Belo Horizonte, 07 de abril de 2020.

  

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo SEI nº 1500.01.0017382/2020-21
Processo de Compras nº 1501561-18/2020 

 

 

Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEI
nº 1500.01.0017382/2020-21, referente ao Processo de Compras nº 1501561-18/2020,
APROVO os procedimentos administrativos e, no uso da competência delegada pelo Decreto
n.º 43.817/2004 e pela Resolução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº 13059063 AUTORIZO
e RATIFICO, com fulcro nas disposições contidas na Lei Federal nº 13.979/2020 e no Decreto
Estadual NE nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico AGE Referencial n.º 16.198/2020
evento SEI nº 13235535, cujo objeto é aquisição de luvas de procedimento tamanho P e M, para
atendimento de demanda dos municípios mineiros, visando equipar e
proteger profissionais envolvidos no atendimento e combate à pandemia do COVID-19 no
Estado de Minas Gerais, por meio da contratação da realizada junto a empresa NACIONAL
COMERCIAL HOSPITALAR S.A. O valor da contratação é correspondente a R$ 1.052.800,00
(um milhão, cinquenta e dois mil e oitocentos reais) que correrá por conta
da seguinte dotação orçamentária:

 

1501 04 122 075 4170 0001 33 90 30 10    Fonte 0.95.1

�

Otto Alexandre Levy Reis
Secretário de Estado

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por Otto Alexandre Levy Reis, Secretário(a) de
Estado, em 08/04/2020, às 13:04, 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
13262459 e o código CRC 7BD756F5.

Referência: Processo nº 1500.01.0017382/2020-21 SEI nº 13262459
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quinta-feira, 09 de abril de 2020 – 53 
ExTrATo DE CoNTrATo Nº 9245596/2020

PArTES: EMG/SEJuSP e a EMPrESA ALTErNATIvo rESTAu-
RANTE LTDA - EPP. ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviço.  
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de 
preparação, produção e fornecimento contínuos de refeições e lanches 
prontos, na forma transportada, às unidades Prisionais do Lote 226: 
Presídio Sebastião Sátiro e Presídio Presidente olegário, em lote único, 
nas condições estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico 20/2020 .  

NoTIFICAÇÃo DE EMENDA DE DEFESA
Tendo em vista a apresentação de Defesa Administrativa contra os Autos de infração abaixo relacionados, sem o preenchimento dos requisitos for-
mais previstos no artigo59 doDecreto 47383/2018, concede-se o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação do presente edital, para a 
emenda da peça de defesa e encaminhá-la ao NAI– Núcleo de Autos de Infração do Leste Mineiro, localizado na rua oito, nº 146, Ilhas dos Araújos 
– Governador Valadares/MG – CEP: 35020-700. Ressalte-se que o não atendimento desta notificação, no prazo concedido, resultará na aplicação 
definitiva da penalidade, conforme dispõe o artigo 60, do Decreto Estadual nº 47383/2018.

Autuado AI Pendências
Frigoalp Ltda
CNPJ: 11 .351 .925/0001-01 135328/2013 Cópia dos atos constitutivos e sua última alteração, e procuração .

60 cm -08 1343952 - 1

vIGÊNCIA: Este contrato tem vigência de 24 (vinte e quatro) meses, 
a partir da publicação de seu extrato no órgão oficial de imprensa; 
podendo ser prorrogado nos termos do art . 57, II, da Lei 8 .666/93 .  
VALOR: O valor total da contratação é de R$ 5.278.524,20. (cinco 
milhões, duzentos e DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: nº 1451 .06 .421 .
145 .4423 .0001 .339039 .03 .0 .10 .1 e 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .33903
9 .03 .0 .27 .1 .  SIGNATárIoS: Carlos vinicius de Souza Figueiredo e 
Luiz Guilherme Lacerda Santos .  Assinatura em: 08/04/2020 .

4 cm -08 1343945 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo Do mEio AmBiENtE E Do DESENvoLvimENto SuStENtávEL
NoTIFICAÇÃo DE AuTo DE INFrAÇÃo

Nos termos do artigo 57 do Decreto nº 47.383/2018, ficam os autuados abaixo indicados, notificados da lavratura de auto de infração em razão do 
descumprimento da legislação ambiental estadual, com o prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar desta publicação, para apresentar defesa junto 
à Subsecretaria de Fiscalização Ambiental da SEMAD ou efetuar o pagamento da multa. Comunicamos que findo o prazo abaixo estipulado sem 
atendimento, será declarada, por termo, a ausência de manifestação do autuado, com as consequências definidas na legislação vigente, sendo pro-
movido o regular encaminhamento do processo . Para maiores esclarecimentos, o interessado poderá dirigir-se ao Núcleo de Autos de Infração do 
Leste Mineiro, situado na Rua Oito, nº 146, Ilha dos Araújos, Governador Valadares/MG ou contatar através do telefone (33) 3271-4988 ou e-mail 
nai.lm@meioambiente.mg.gov.br.

Autuado Identificação AI
Evandro Soares Cunha CPF: 759 .710 .386-72 257768/2020
Nelson de oliveira CPF: 308 .263 .066-91 257770/2020

DECISÃo DoS BENS APrEENDIDoS EM ProCESSoS DE AuToS DE INFrAÇÃo
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD notifica os autuados abaixo relacionados, por estarem em local 
ignorado, incerto ou não sabido, da decisão administrativa sobre os bens apreendidos pelos respectivos autos de infração . Para mais informações os 
autuados deverão entrar em contato com o Núcleo de Autos de Infração do Leste Mineiro, no endereço: rua oito, nº 146, Ilha dos Araújos, Gover-
nador valadares/MG .

Autuado AI Decisão sobre a apreensão
Geovane Duque de Souza
CPF:147 .683 .366-47 187820/2018 Perdimento imediato de todos os bens indicados nos autos de infração

CoNFIrMAÇÃo DE PENALIDADE DE MuLTA
A Superintendente Regional de Meio Ambiente da SUPRAM Leste Mineiro notifica os autuados abaixo relacionados, por estarem em local ignorado, 
incerto ou não sabido, da decisão administrativa que confirmou a(s) penalidade(s) de multa aplicada(s) nos respectivos autos de infração. O autuado 
deverá entrar em contato com o Núcleo de Autos de Infração do Leste Mineiro, localizado na rua oito, nº 146, Ilha dos Araújos, Governador vala-
dares/MG para obtenção do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para quitar o débito devidamente atualizado no prazo de 20 (vinte) dias a 
contar da data desta publicação, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme previsão do Decreto nº 47 .383/2018 . Para os esclarecimentos que 
se fizerem necessários, o autuado poderá dirigir-se pessoalmente ao referido Núcleo, ou contatar através do telefone (33) 3271-4988, ou e-mail: nai.
lm@meioambiente.mg.gov.br

Autuado AI Motivo valor sem atualização
Carlito rodrigues Junior 124721/2018 Defesa não conhecida r$ 406,42

*Todas as penalidades aplicadas no auto tornaram-se definitivas.
*Decisão sobre a penalidade de apreensão: Perdimento imediato de todos os bens indicados no auto de infração .

DECISÃo Do AuTo DE INFrAÇÃo
A Superintendente Regional de Meio Ambiente da SUPRAM Leste Mineiro notifica os autuados abaixo relacionados, por estarem em local ignorado, 
incerto ou não sabido, da decisão administrativa referente aos autos de infração abaixo . os autuados deverão entrar em contato com o Núcleo de 
Autos de Infração do Leste Mineiro para obtenção do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), a fim de quitar os débitos atualizados no prazo de 
20 (vinte) dias a contar da data desta publicação, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme previsão do Decreto Estadual n° 47.383/2018. No 
entanto, querendo, poderão apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, recurso contra a decisão administrativa, se for o caso, 
endereçado ao Núcleo de Autos de Infração do Leste Mineiro, localizado na rua oito, nº 146, Ilha dos Araújos, Governador valadares/MG . Para os 
esclarecimentos que se fizerem necessários, o autuado poderá dirigir-se pessoalmente ao referido Núcleo de Autos de Infração, ou entrar em contato 
através do telefone (33) 3271-4988 ou e-mail nai.lm@meioambiente.mg.gov.br.

Autuado AI Decisão/valor sem atualização

Ailton Soares da Costa
CPF: 474 .668 .556-87 039977/2015

Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /
r$ 3 .110,24 /
Perdimento dos bens indicados no auto de infração

Bruno vieira Lourenço
CPF: 160 .282 .046-50 130268/2018

Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /
r$ 1 .203,02 /
Perdimento dos bens indicados no auto de infração

Clerio Fernandes de Souza
CPF: 040 .846 .156-09 054594/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 1 .495,32
Deleon da Silva Coelho
CPF: 102 .247 .636-01 108731/2017 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas com redução de 30% / R$ 1.130,34

Edvaldo de Souza Sá
CPF: 046 .148 .686-57 010122/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 1 .495,32
Edvaldo Domingos rodrigues
CPF: 085 .539 .596-60 123609/2017 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas com redução de 30% / R$ 1.130,33

Eloi Alves de Carvalho
CPF: 627 .490 .646-00 054838/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 996,88
Fabrício Liberato de Carvalho
CPF: 086 .045 .326-09 078037/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 1 .163,02
Geraldo Antônio Celestino
CPF: 663 .521 .346-53 082601/2017 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas com redução de 30% / R$ 1.507,10

Gilberto Dutra Barcelar
CPF: 459 .157 .336-20 013549/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 1 .495,32
Gilmar Duarte Barbosa
CPF: 050 .796 .426-88 054087/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 1 .495,32

Jaime Emílio de Souza
CPF: 045 .730 .228-30 194480/2019

Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /
r$ 20 .121,92 /
Perdimento dos bens indicados no auto de infração

Jairo Generoso de Aguiar
CPF: 707 .915 .706-49 031681/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 4 .155,31
João Ferreira da Silva
CPF: 568 .378 .796-34 067778/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 4 .153,65
José Alves de Faria
CPF: 731 .121 .356-87 080821/2017 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 1 .435,34
José Lima de Amaral
CPF: 070 .050 .646-23 057533/2017 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas com redução de 30% / R$ 565,17 /

Perdimento dos bens indicados no auto de infração
José Tomaz Gandra
CPF: 030 .596 .146-28 080416/2017 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 1 .435,34
Leandro de Castro da Cruz
CPF: 105 .509 .246-39 068589/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 1 .495,32
Leomar Assis viveiros
CPF: 085 .500 .676-52 033264/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas com redução de 30% / R$ 930,41

Lucas Carvalho Silva
CPF: 113 .927 .296-96 054338/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 1 .495,32
Luciano Braz Jeremias
CPF: 972 .385 .466-04 053860/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 1 .495,32

Marcílio Soares da Silva
CPF: 050 .015 .406-66 070185/2017

Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /
r$ 6 .459,04 /
Perdimento dos bens indicados no auto de infração

Maurício Ferreira de Carvalho
CPF: 512 .974 .346-68 068672/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas com redução de 30% / R$ 1.046,73

Paulo Cesar da Costa
CPF: 819 .245 .696-04 068797/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas com redução de 30% / R$ 1.046,73 /

Perdimento dos bens indicados no auto de infração

Rogério Dias Procópio
CPF: 110 .162 .236-92 010118/2016

Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /
r$ 166,15 /
Perdimento dos bens indicados no auto de infração /
Desconstituição da penalidade de suspensão

Sebastião Moraes Silva
CPF: 063 .399 .036-14 054372/2016

Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas/
r$ 714,44 /
Perdimento dos bens indicados no auto de infração

vicente umberto dos Santos
CPF: 658 .249 .706-53 053751/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas /

r$ 1 .495,32
Welison Andrade de Souza
CPF: 091 .725 .696-46 068689/2016 Decisão pela manutenção das penalidades aplicadas com redução de 30% / R$ 2.093,45

ADEQuAÇÃo Do vALor DA PENALIDADE DE MuLTA SIMPLES
A Superintendente Regional de Meio Ambiente da SUPRAM Leste Mineiro notifica os autuados abaixo relacionados, por estarem em local ignorado, 
incerto ou não sabido, da decisão administrativa que promoveu a adequação do valor da penalidade de multa simples, em obediência à resolução 
conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2 .223/2014 . os autuados deverão entrar em contato com o Núcleo de Autos de Infração do Leste Mineiro, 
localizado na Rua Oito, nº 146, Ilha dos Araújos, Governador Valadares/MG, para a obtenção do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), a fim 
de quitar os débitos devidamente adequados e atualizados no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data desta publicação, sob pena de inscrição em 
dívida ativa, conforme previsão do Decreto Estadual n° 47383/2018. No entanto, querendo, poderão apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, contados 
desta publicação, manifestação contra a decisão endereçada ao Núcleo de Autos de Infração do Leste Mineiro .

Autuado AI valor adequado
Indústrias Tudor MG de Baterias Ltda
CNPJ: 20 .278 .271/0001-10 011927/2010 r$ 386 .097,38

FuNDAÇÃo EStADuAL Do 
mEio AmBiENtE - FEAm

ExTrATo Do PrIMEIro TErMo ADITIvo
Ao CoNTrATo Nº 9211661/2019

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9211661/2019, celebrado entre 
a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e a empresa P&P 
turismo eireli epp, cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência, 
por mais um período de 12 (doze) meses a contar de 11/04/2020, per-
manecendo inalteradas as demais cláusulas do instrumento original .  
vigência: 11/04/2020 à 11/04/2021  valor: r$ 43 .727,40 Data de Assi-
natura: 08/04/2020

(a) renato Teixeira Brandão – Presidente – FEAM
(b) Gean ricardo Moraes – representante 

Legal – P&P turismo eireli epp
3 cm -08 1344118 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
AuTorIZAÇÃo PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

o Supervisor regional do IEF/urFBio Alto Paranaíba torna público 
que foi concedida Autorização para Intervenção Ambiental por meio 
de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental nos processos 
abaixo identificados.
Marco Antônio Nasser de Carvalho / Fazenda Lanhosos e Barreiro – 
Corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas – Presidente 
Olegário-MG – PA/Nº 11030000469/19. DAIA nº 0038460-D. Fitofi-
sionomia: Cerrado . Estágio de regeneração: não possui . Data de Emis-
são: 06/04/2020 . Jesus ramos da rocha / Fazenda rio Preto – Corte 
ou Aproveitamento de árvores Isoladas – Coromandel-MG – PA/Nº 
11020000064/17. DAIA nº 0038458-D. Fitofisionomia: Cerrado. Está-
gio de regeneração: não possui . Data de Emissão: 07/04/2020 . Agro-
buto Importadora e Exportadora de Café LTDA-ME / Fazenda Ibia-
zao – Supressão da Cobertura vegetal Nativa – Ibiá-MG – PA/Nº 
11010000139/16. DAIA nº 0038427-D. Fitofisionomia: Cerrado. Está-
gio de regeneração: não possui . Data de Emissão: 01/04/2020 . Miguel 
ribeiro de Almeida / Fazenda Palmeiras – Corte ou Aproveitamento 
de árvores Isoladas – Patos de Minas-MG – PA/Nº 11030000060/20 . 
DAIA nº 0038438-D. Fitofisionomia: Cerrado. Estágio de Regenera-
ção: não possui . Data de Emissão: 06/04/2020 . Triunfo Mineração do 
Brasil / Fazenda Sao Bartolomeu, Cuscuzeiro, Maxixe, Campo do Meio 
e – Corte ou Aproveitamento de árvores Isoladas – Carmo do Parana-
íba-MG – PA/Nº 11030000075/20. DAIA nº 0038423-D. Fitofisiono-
mia: Cerrado . Estágio de regeneração: não possui . Data de Emissão: 
01/04/2020 . Alexandre Bellini / Fazenda Ponte Alta e retiro – Corte ou 
Aproveitamento de árvores Isoladas – Lagoa Formosa-MG – PA/Nº 
11030000082/20. DAIA nº 0038423-D. Fitofisionomia: Cerrado. Está-
gio de regeneração: não possui . Data de Emissão: 03/04/2020 . Arnaldo 
Augusto Alves / Fazenda Gameleira, Lugar Denominado Cagado e 
Extreminha – Supressão de cobertura vegetal nativa, com destoca, para 
uso alternativo do solo, Intervenção sem supressão de cobertura vegetal 
nativa em áreas de preservação permanente - APP e Corte ou aproveita-
mento de árvores isoladas nativas vivas – Lagoa Grande-MG – PA/Nº 
11030000390/19. DAIA nº 0038439-D. Fitofisionomia: Cerrado. Está-
gio de regeneração: não possui . Data de Emissão: 06/04/2020 . 

(a) Frederico Fonseca Moreira - Supervisor da 
unidade regional Alto Paranaíba .

8 cm -08 1344195 - 1

ArQuIvAMENTo DE SoLICITAÇÃo DE DAIA
o Supervisor regional do IEF/urFBio Alto Paranaíba, no uso de 
suas atribuições, torna público o arquivamento do processo abaixo 
identificado:
Maria de Fatima da Silva - Fazenda São Felix e Diogos - Supressão 
da Cobertura vegetal Nativa com Destoca - Estrela do Sul/MG – PA 
11020000431/19 . Motivo: Perda do objeto . Não Cumprimento do 
Pedido de Informações Complementares . 

(a) Frederico Fonseca Moreira - Supervisor da 
unidade regional Alto Paranaíba . 

3 cm -08 1344191 - 1

rEQuErIMENTo DE DAIA
A Supervisora regional da urFBIo Jequitinhonha do IEF torna 
público que os requerentes abaixo identificados solicitaram Autori-
zação para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autori-
zativo para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme os processos 
abaixo identificados:*Município de Carbonita/Carbonita B - CNPJ 
21 .154 .174/0001-89 - Supressão de Cobertura vegetal Nativa, com 
destoca, para uso alternativo do solo - Carbonita/MG - Processo Nº 
14020000104/20 em 07/04/2020 . *Diolino Gomes Araújo/Fazenda 
Bom Sucesso - CPF 465 .171 .206-10 - Supressão de Cobertura vegetal 
Nativa, com destoca, para uso alternativo do solo - Itamarandiba/MG - 
Processo Nº 14020000105/20 em 07/04/2020 . 

(a) Eliana Piedade Alves Machado . 
Supervisora regional da urFBIo Jequitinhonha do IEF .

3 cm -07 1343737 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

CoMuNICADo DE MANIFESTAÇÃo DE INTErESSE
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão torna público o manifesto de interesse da doa-
ção proposta pela pessoa jurídica LIGA ACELErADorA DE Pro-
JEToS E PArTICIPAÇÕES LTDA ., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
22 .932 .559/0001-92, referente à doação de serviços de elaboração de 
estudo sobre o ecossistema de inovação em Minas Gerais em con-
junto com o SIMI - Sistema Mineiro de Inovação, política pública do 
Governo de Minas Gerais . outros interessados em doar serviços simi-
lares, oferecer em comodato bens congêneres ou apresentar eventual 
impugnação a proposta apresentada deverão encaminhar suas manifes-
tações, até o dia 17/04/2020 para o e-mail amigodoestado@planeja-
mento.mg.gov.br, conforme legislação contida no art. 8° do Decreto n° 
47.611/2019. Pelo mesmo prazo fica aberto à apreciação e manifestação 
de interesse dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo, conforme legislação con-
tida no art. 6° do Decreto n° 47.611/2019. 

Belo Horizonte, 08 de abril de 2020 . rodrigo Ferreira Matias 
– Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

4 cm -08 1344193 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
9º TA ao Contrato nº 9218753/2019. Partes: SEPLAG x Oswaldo For-
tini Levindo Coelho . objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 
por 12 (doze) meses; Conceder reajuste no valor mensal do aluguel; 
Inserir cláusula de rescisão antecipada . valor: r$12 .204,36 (doze mil, 
duzentos e quatro reais e trinta e seis centavos) . Dotação orçamentária: 
1501 04 122 095 4385 0001 3 3 90 36 11 . Fonte de recursos: 0 10 1 . 
Data de assinatura: 07/04/2020. Assinam: Kennya Kreppel Dias Duarte, 
pela SEPLAG e Oswaldo Fortini Levindo Coelho, como locador.

2 cm -08 1343831 - 1

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Processo SEI nº 1500 .01 .0017382/2020-21
Processo de Compras nº1501561-18/2020

Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEI 
nº1500 .01 .0017382/2020-21, referenteao Processo de Compras nº 
1501561-18/2020, AProvo os procedimentos administrativos e, no 
uso da competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 e pela reso-
lução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº13059063AuTorIZo 
e rATIFICo, com fulcro nas disposiçõescontidas naLei Federal nº 
13 .979/2020 e no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do Pare-
cerJurídico AGE referencial n .º 16 .198/2020 evento SEI nº13235535, 
cujo objeto é aquisição de luvas de procedimento tamanho P e M,para 
atendimento de demanda dos municípios mineiros, visando equipar e 
protegerprofissionaisenvolvidos noatendimento e combate àpande-
miado CovID-19 no Estado de Minas Gerais, por meio da contrata-
ção da realizada junto aempresa NACIoNAL CoMErCIAL HoSPI-
TALAR S.A.O valorda contratação é correspondente aR$ 1.052.800,00 
que correrápor conta daseguintedotaçãoorçamentária: 1501 04 122 075 
4170 0001 33 90 30 10 Fonte 0 .95 .1 .

Otto Alexandre Levy Reis, 
Secretário de Estado da SEPLAG .

5 cm -08 1344285 - 1

ExTrATo DE ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS
Ata de registro de Preços 65/2020 - Planejamento e Pregão Eletrônico 
nº 129/2019 . objeto: Compra Central – vidrarias de Laboratório . Par-
tes: SEPLAG e as Empresas:

I - FAST BIo CoMErCIAL EIrELI- EPP
Lote valor (r$) Lote valor (r$) Lote valor (r$)

3 r$ 26,00 4 r$ 41,20 5 r$ 51,10
6 r$ 86,00 7 r$ 19,20 12 r$ 200,00

13 r$ 155,00 14 r$ 102,90 15 r$ 89,90
22 r$ 49,80 23 r$ 1,40 24 r$ 34,50
25 r$ 3,00 26 r$ 5,00 27 r$ 2,30
28 r$ 4,90 29 r$ 6,70 30 r$ 13,10
31 r$ 19,90 32 r$ 10,90 33 r$ 9,70
34 r$ 92,00 35 r$ 199,50 41 r$ 84,00
42 r$ 100,00 44 r$ 59,90 45 r$ 860,00
46 r$ 2 .000,00 48 r$ 30,00 49 r$ 300,00
50 r$ 690,00 57 r$ 400,00 58 r$ 4,05
59 r$ 485,00 60 r$ 24,50 61 r$ 44,00
62 r$ 22,70 63 r$ 28,50 65 r$ 8,00
68 r$ 1,05 71 r$ 1,15 72 r$ 31,90
73 r$ 29,90 74 r$ 102,00 75 r$ 47,00
76 r$ 8,75 80 r$ 4,15 81 r$ 39,90
82 r$ 0,07 83 r$ 2,80 84 r$ 3,79
85 r$ 2,90 86 r$ 29,90 87 r$ 50,00

106 r$ 124,00 107 r$ 101,00 108 r$ 6,00
109 r$ 9,90 110 r$ 4,20 111 r$ 45,00
114 r$ 30,00 115 r$ 6,10 116 r$ 0,04
118 r$ 1,49 119 r$ 2,98 120 r$ 2,60
121 r$ 0,10 122 r$ 2,00 123 r$ 1,50
124 r$ 67,30 125 r$ 1,00 126 r$ 53,90
127 r$ 0,90 133 r$ 6,50 134 r$ 3,10
135 r$ 249,00 136 r$ 1,10 137 r$ 14,00
138 r$ 65,10 139 r$ 810,00 140 r$ 25,00

II - ANALITICA LTDA
10 r$ 124,80 16 r$ 89,90 17 r$ 89,00
18 r$ 69,60 20 r$ 88,50 21 r$ 155,00
51 r$ 19,50 52 r$ 1 .230,00 54 r$ 45,00
89 r$ 102,00 90 r$ 69,00 93 r$ 120,00
94 r$ 103,00 95 r$ 110,00 96 r$ 102,00
99 r$ 104,00 100 r$ 280,00 104 r$ 240,00

105 r$ 115,00 - - - -

vigência: 12 meses, a partir da publicação . Assinam: rodrigo Ferreira 
Matias, pela SEPLAG; Lorrayne Camila Rodrigues e Paolo Giuseppe 
Sciavicco pelas empresas .

11 cm -08 1344241 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNICo/rEGISTro DE PrEÇo Nº 87/2020 . Tipo: 
Menor Preço. O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Central de 
Compras da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, realizará a 
licitação para COMPRA CENTRAL - INSTRUMENTOS MÉDICOS, 
em atendimento à demanda de diversos órgãos e entidades do Estado 
de Minas Gerais . A sessão do pregão iniciará no dia 23/04/2020, às 
10h00min, no site www.compras.mg.gov.br. Mais informações: com-
prascentrais@planejamento.mg .gov .br . 

BH/MG 09/04/2020 . 
Rafael Mayrink Ferreira, Central de Compras / SEPLAG.

3 cm -08 1343797 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
ASSEMBLEIA GErAL orDINárIA - CoNvoCAÇÃo

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assem-
bleia Geral ordinária, que será realizada no dia 17 (dezessete) de abril 
de 2020, às 14:30 horas, por meio de videoconferência, com funda-
mento na Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020, via Avaya 
Scopia Prodemge (videoconferencia .prodemge .gov .br), Id da reunião: 
1800, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Tomar as con-
tas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2019; Aprovar o Balanço Patrimonial exercício 2019, incluindo: 
Notas Explicativas, relatório da Administração, Parecer da Auditoria 
Externa, Parecer do Conselho Fiscal da Prodemge, relatório Anual 
resumido do Comitê de Auditoria Estatutário; Aprovar a correção da 
expressão monetária do capital social . 

Belo Horizonte, 10 de março de 2020
Ezequiel de Melo Campos Netto

Presidente Conselho de Administração .
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iNStituto DE PrEviDÊNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

ExTrAToS DE TErMoS ADITIvoS
Extrato: 2º Termo Aditivo ao Contrato 9181376/18 . SEI: 
2010 .01 .0018088/2020-10 . Contratado: Trauminas Dist . de Mat . 
Cirurg . Hosp . S/A .  . objeto: Prorrogação/Alteração . vigência: 05/04/20 
a 04/04/21 . valor: r$ 1 .224 .038,75  . Dot . orç .: 2011 10 302 011 4087 
1 339030 10 0 50 1 . Base Legal: Art .: 57, I e § 2º c/c Art . 65, I “B” e § 
1º da Lei Federal nº 8 .666/93 . Guilherme P . Senra Fonseca – Diretor e 
Igor Ildefonso D . Torres – Contratada .
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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 3202004090113280153.
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