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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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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 30/04/2020 | Edição: 82-B | Seção: 1 - Extra | Página: 90

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO - RDC Nº 379, DE 30 DE ABRIL DE 2020

Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 356, de 23

de março de 2020, que dispõe, de forma extraordinária e

temporária, sobre os requisitos para a fabricação, importação e

aquisição de dispositivos médicos identificados como

prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da

emergência de saúde pública internacional relacionada ao

SARS-CoV-2.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que

lhe confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III, e IV da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V,

§§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de

dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte Resolução, conforme deliberado em reunião realizada em 28

de abril de 2020, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação.

Art. 1º A Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 356, de 23 de março de 2020, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Esta Resolução dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a

fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários, em virtude da

emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.

Art. 2º A fabricação, importação e aquisição de máscaras cirúrgicas, respiradores particulados

N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de proteção, protetores faciais (face shield), vestimentas hospitalares

descartáveis (aventais/capotes impermeáveis e não impermeáveis), gorros e propés, válvulas, circuitos e

conexões respiratórias para uso em serviços de saúde ficam excepcional e temporariamente dispensadas

de Autorização de Funcionamento de Empresa, da notificação à Anvisa, bem como de outras autorizações

sanitárias.

§ 1º A importação dos produtos descritos no caput terá o deferimento automático do

licenciamento de importação no SISCOMEX.

§ 2º O deferimento automático do licenciamento de importação no SISCOMEX independe da

realização de qualquer outra análise técnica ou procedimental, conforme previsto na Resolução de

Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de 2008.

§ 3º O deferimento automático do licenciamento de importação no SISCOMEX não impede que

a autoridade sanitária, a qualquer tempo, motivada por critérios tecnicamente justificados ou indícios de

irregularidade, determine que se proceda à fiscalização pertinente ao caso.

§ 4º Não será exigida autorização de funcionamento emitida pela Anvisa quando a empresa

importar os produtos previstos no caput.

§ 5º Os produtos previstos no caput podem ser importados de quaisquer países, desde que a

importadora garanta a procedência, a qualidade, segurança e a sua eficácia.

Art. 3º A dispensa de ato público de liberação dos produtos objeto deste regulamento não

exime:

I - o fabricante e importador de cumprirem as demais exigências aplicáveis ao controle sanitário

de dispositivos médicos, bem como normas técnicas aplicáveis; e

Resolução RDC  nº 379 de 30 de Abril de 2020 (14050463)         SEI 1500.01.0020360/2020-28 / pg. 10
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II - o fabricante e importador de realizarem controles pós-mercado, bem como de cumprirem

regulamentação aplicável ao pós-mercado.

Art. 4º O fabricante ou importador é responsável por garantir a qualidade, a segurança e a

eficácia dos produtos fabricados e importados em conformidade com esta Resolução.

§ 1º Os produtos fabricados ou importados nos termos desta Resolução estão sujeitos ao

monitoramento analítico da qualidade por parte da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária -

RNLVISA.

§ 2º As empresas devem garantir a rastreabilidade dos produtos fabricados ou importados e

permitir a identificação dos responsáveis pela comercialização.

Art. 5º As máscaras cirúrgicas devem ser confeccionadas em material NãoTecido para uso

odonto-médico-hospitalar, possuir, no mínimo, uma camada interna e uma camada externa e,

obrigatoriamente, um elemento filtrante (de forma consolidada ou não), de forma a atender aos requisitos

estabelecidos nas seguintes normas técnicas:

I - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras

cirúrgicas - Requisitos; e

II - ABNT NBR 14873:2002 - Não tecido para artigos de uso odonto-médico-hospitalar -

Determinação da eficiência da filtração bacteriológica.

§ 1º A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos

transportados pelo ar (repelência a fluidos).

§ 2º A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da

boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleável que permita o ajuste adequado

do contorno do nariz e das bochechas.

§ 3º O Nãotecido utilizado deve ter a determinação da eficiência da filtração bacteriológica pelo

fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP)³98%

e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE)³95%.

§ 4º É proibida a confecção de máscaras cirúrgicas com tecido de algodão, tricoline, TNT ou

outros têxteis que não sejam do tipo "Nãotecido de uso odonto-médico- hospitalar" para uso pelos

profissionais em serviços de saúde.

Art. 6º Os protetores faciais do tipo peça inteira devem ser fabricados em materiais

impermeáveis.

§ 1º Os protetores faciais não podem manter saliências, extremidades afiadas, ou algum tipo de

defeitos que podem causar desconforto ou acidente ao usuário durante o uso.

§ 2º Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que o protetor facial permaneça

estável durante o tempo esperado de utilização.

§ 3º O visor frontal deve ser fabricado em material transparente, e preferencialmente possuir

dimensões de espessura de 0,5mm, largura de 240 mm e altura de 240mm.

Art. 7º Os respiradores filtrantes para partículas (PFF) classe 2, N95 ou equivalentes devem ser

fabricados parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e uso durante todo o

período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas

técnicas:

I - ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória - peça semifacial filtrante para

partículas; e II - ABNT NBR 13697:2010 - Equipamento de proteção respiratória - Filtros para partículas.

§ 1º Os materiais utilizados não podem ser conhecidos como causadores de irritação ou efeitos

adversos à saúde, como também não podem ser altamente inflamáveis.

§ 2º Qualquer material liberado pelo meio filtrante e pelo fluxo de ar através deste meio não

pode constituir risco ou incômodo para o usuário.

§ 3º Todas as partes desmontáveis, se existentes, devem ser facilmente conectadas e mantidas

firmemente na
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peça.

§ 4º A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a mais baixa

possível e não deve exceder aos seguintes valores:

I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min;

II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min;e III - 300Pa em caso de

exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min;

§ 5º A penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da PFF não pode exceder em

momento algum a 6%.

§ 6º A válvula de exalação, se existente, deve ser protegida ou ser resistente às poeiras e danos

mecânicos.

§ 7º A concentração de dióxido de carbono no ar inalado, contido no volume morto, não pode

exceder o valor médio de 1% (em volume).

Art. 8º As vestimentas hospitalares devem ser fabricadas em material Nãotecido para uso

odonto-médico-hospitalar, ou equivalente ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar

(repelência a fluidos) e atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas, conforme

aplicável:

I - ABNT NBR ISO 13688:2017 - Vestimentas de proteção - Requisitos gerais;

II - ABNT NBR 16064:2016 - Produtos têxteis para saúde - Campos cirúrgicos, aventais e roupas

para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para equipamento - Requisitos e

métodos de ensaio;

III - ABNT NBR 14873:2002 - Não tecido para artigos de uso odonto-médico-hospitalar -

Determinação da eficiência da filtração bacteriológica; e

IV - ABNT NBR ISO 16693:2018 - Produtos têxteis para saúde - Aventais e roupas privativas para

procedimento não cirúrgico utilizados por profissionais de saúde e pacientes - Requisitos e métodos de

ensaio.

§ 1º Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que a vestimenta permaneça estável

durante o tempo esperado de utilização, por meio de sistema de ajuste ou faixas de tamanhos adequados.

§ 2º Para maior proteção do profissional, a altura do avental deve ser de, no mínimo, 1,5 m,

medindo-se na parte posterior da peça do decote até a barra inferior, e garantir que nenhuma parte dos

membros superiores fique descoberta por movimentos esperados do usuário.

§ 3º A vestimenta deve fornecer ao usuário um nível de conforto adequado com o nível

requerido de proteção contra o perigo que pode estar presente, as condições ambientais, o nível das

atividades dos usuários e a duração prevista de utilização da vestimenta de proteção.

§ 4º Vestimentas (avental/capote) não impermeáveis com barreira para evitar a contaminação

da pele e roupa do profissional devem ser fabricadas com gramatura mínima de 30g/m2.

§ 5º Vestimentas (avental/capote) impermeáveis devem ser fabricadas com gramatura mínima

de 50g/m2 e possuir eficiência de filtração bacteriológica (BFE)³99%.

§ 6º Vestimentas do tipo macacão devem ser impermeáveis e conter capuz, elásticos nos

punhos e tornozelos, além de costuras seladas.

Art. 9º Fica permitida a importação e aquisição de equipamentos de proteção individual,

ventiladores pulmonares, circuitos, conexões e válvulas respiratórios, monitores paramétricos e outros

dispositivos médicos, essenciais para o combate à COVID-19, novos e não regularizados pela Anvisa, desde

que regularizados e comercializados em jurisdição membro do International Medical Device Regulators

Forum (IMDRF), por órgãos e entidades públicas e privadas, bem como serviços de saúde, quando não

disponíveis para o comércio dispositivos semelhantes regularizados na Anvisa.

§ 1º Para a importação de produtos regularizados e comercializados em jurisdição membro do

International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), previstos no caput, o importador deverá anexar, no

Sistema Visão Integrada de Comércio Exterior, Termo de Responsabilidade estabelecido no Anexo I desta
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Resolução, assinado pelo responsável legal.

§ 2º A empresa importadora deve possuiu autorização de funcionamento pela Anvisa para a

atividade de importar correlatos.

§ 3º A análise e anuência do processo de importação dos produtos descritos no caput não

requer avaliação técnica ou documental prevista na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de

2008, ficando restrita à verficicação da Autorização de Funcionamento de Empresa.

§ 4º É vedada a importação de produtos regularizados na Anvisa sem a devida Declaração da

pessoa jurídica detentora da regularização do produto junto à Anvisa autorizando a importação, nos termos

da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de 2008.

§ 5º Os dispositivos médicos devem ser expostos ao uso com suas instruções de uso traduzidas

para a língua portuguesa quando essas forem essenciais ao adequado funcionamento do produto.

§ 6º O serviço de saúde em que o equipamento eletromédico seja instalado é responsável pela

instalação, manutenção, rastreabilidade e monitoramento durante todo o período de vida útil do

dispositivo, incluindo seu descarte.

§7º Os responsáveis pelas importações de kits para diagnóstico nos termos do caput devem

enviar em um prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do desembaraço da carga, uma amostra

de, no mínimo, 100 unidades de cada lote importado para análise do Instituto Nacional de Controle de

Qualidade - INCQS.

Art. 10. Fica permitido o recebimento, em doação, de equipamentos de proteção individual,

ventiladores pulmonares, circuitos, conexões e válvulas respiratórios, monitores paramétricos e outros

dispositivos médicos essenciais para o combate à COVID-19, novos regularizados e comercializados em

jurisdição membro do International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), por órgãos e entidade

públicas e serviços de saúde públicos e privados.

§ 1º As importações com fins de doação, ficam dispensadas, de forma excepcional e temporária,

de Autorização de Funcionamento de Empresa.

§ 2º Quando os produtos previstos no caput não atenderem ao requisito da regularização e

comercialização em jurisdição de membro do IMDRF, o responsável pela doação, antes da importação,

deve solicitar prévia autorização da Anvisa.

§ 3º A solicitação deve ser acompanhada da ficha técnica e das especificações do produto, país

de origem e fabricante.

§ 4º Os dispositivos médicos devem ser expostos ao uso com suas instruções de uso traduzidas

para a língua portuguesa quando essas forem essenciais ao adequado funcionamento do produto.

§ 5º Para fins de doação dos dispositivos médicos previstos no caput é permitida a importação

com rótulo e instruções de uso em inglês ou espanhol, quando acompanhada de termo de compromisso,

firmado pelo responsável pelo serviço de saúde que receberá a doação, no sentido de assegurar que o

produto somente será exposto ao uso após a tradução e disponibilização das instruções de uso em fiel

concordância com o documento original e legislação vigente.

Art. 11. O serviço de saúde em que o equipamento eletromédico seja instalado é responsável

pela instalação, manutenção, rastreabilidade e monitoramento durante todo período de vida útil do

dispositivo, incluindo seu descarte.

Art.12. A Anvisa poderá convocar empresas a fornecerem informações sobre produtos

fabricados, importados e adquiridos nos termos desta Resolução.

Art.13. É dever do importador observar e cumprir as disposições legais, inclusive quanto à

exclusividade da destinação das mercadorias, bem como estar ciente das penalidades as quais ficará

sujeito, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Parágrafo único. O importador deverá comprovar e assegurar a sensibilidade e especificidade

dos produtos diagnósticos in vitro da COVID-19 não regularizados junto à Anvisa.

Art. 14. Ficam assegurados os pedidos de importação realizados durante a vigência e nos

termos da Resolução de Diretoria Colegiada nº 356, de 23 de março de 2020.
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Art. 15. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser renovada por

iguais e sucessivos períodos, enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde emergência de saúde

pública relacionada ao SARS-CoV-2.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação." (NR)

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Diretor-Presidente

Substituto

ANEXO I Termo de Responsabilidade

A empresa................................................., CNPJ nº................................, declara que o(s) produto(s)

contemplado(s) no Licenciamento de Importação n°..................................., e abaixo listado(s) é(são) devidamente

regularizado(s) e

comercializado(s) em jurisdição membro do International Medical Device Regulators Forum

(IMDRF) e essencial(is) às ações de combate à Covid-19. declara ainda que, neste momento, há

indisponibilidade de produtos regularizados na Anvisa para a devida aquisição, comercialização e

distribuição no mercado.

Nome comercial

do produto

Apresentação

comercial do produto

Número da regularização IMDRF ou

autorização equivalente

País

membro
Fabricante Lote

Afirma que, para a comprovação da regularização IMDRF, o(s) seguinte(s) documento(s) foi(ram)

anexado(s) no Sistema Visão Integrada de Comércio Exterior:

( ) comprovante de registro

( ) certificado de livre comércio

( ) declaração CE de conformidade

( ) outro_____________________

A empresa, nas pessoas de seus responsáveis legal e técnico, assegura e se responsabiliza pela

veracidade e pela fidedignidade das informações aqui prestadas, estando ciente que é a responsável pelo

produto(s) importado(s), assegurando que seja(m) adequado(s) aos fins a que se destina(m), cumpre(m)

com os requisitos e não coloca(m) os pacientes e os profissionais de saúde em risco por se apresentar(em)

dentro do parâmetros da qualidade, eficácia e segurança. Estamos cientes e assumimos o compromisso

de observar rigorosamente as normas e procedimentos estabelecidos pela legislação sanitária e que

inconsistências das informações aqui prestadas podem ocasionar no recolhimento de lotes, suspensão de

fabricação e/ou comercialização e demais penalidades nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de

1977 e suas atualizações, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei.

Informamos que os produtos acima declarados serão comercializados em território nacional

pelas seguintes empresas e responsáveis legais (quando aplicável):

Nome comercial do produto Apresentação comercial do produto Empresa Responsável Legal

Esta declaração tem validade exclusiva para um único licenciamento de importação.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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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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Órgão: Atos do Poder Executivo

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 6 DE MAIO DE 2020

Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos

contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e amplia o

uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC

durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição,

adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos os

Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:

I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de

21 de junho de 1993, até o limite de:

a) para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se

refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da mesma natureza e

no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; e

b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para

alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior

vulto que possa ser realizada de uma só vez;

II - o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos pela Administração, desde que:

a) represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço; ou

b) propicie significativa economia de recursos; e

III - a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei nº

12.462, de 4 de agosto de 2011, para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras,

alienações e locações.

§ 1º Na hipótese de que trata o inciso II do  caput , a Administração deverá:

I - prever a antecipação de pagamento em edital ou em instrumento formal de adjudicação

direta; e

II - exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, a Administração poderá prever cautelas aptas a reduzir o

risco de inadimplemento contratual, tais como:

I - a comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a

antecipação do valor remanescente;

II - a prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, de

até trinta por cento do valor do objeto;

III - a emissão de título de crédito pelo contratado;

IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por

representante da Administração; e

V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.
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§ 3º É vedado o pagamento antecipado pela Administração na hipótese de prestação de

serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Art. 2º O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos atos realizados durante o estado de

calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos contratos firmados no período

de que trata o caput independentemente do seu prazo ou do prazo de suas prorrogações.

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

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Comitê de Orçamento e Finanças

 

Of. Cofin n.º 0258/2020

                                                                                                                                         Belo Horizonte,
13 de abril de 2020.

Ref.: Email enviado em 07/04/2020 (13348601). Solicita autorização para processamento de contratações/aquisições relacionadas ao
COVID-19, de forma centralizada pelo Centro de Serviços Compartilhados/CSC - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

 

Senhor Secretário,

 

Em atenção ao expediente acima citado, comunicamos a V.Exa. que o Comitê de
Orçamento e Finanças, em sua 14ª Reunião, realizada em 08 de abril de 2020, aprovou o
processamento de contratações relacionadas ao COVID-19, de forma centralizada pelo Centro
de Serviços Compartilhados - CSC/SEPLAG, visando à aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual - EPIs; Aparelhos de Suporte à Vida em Unidades de Terapia Intensiva,
especialmente respiradores e seus componentes; bem como os insumos e materiais
destinados à realização de testes laboratoriais.

A presente autorização fica condicionada à observância da legislação vigente.

 

Atenciosamente,

 

Mateus Simões
Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais

Presidente do Comitê de Orçamento e Finanças

 

 

Exmo. Senhor

Otto Alexandre Levy Reis

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Belo Horizonte - MG

 
                                        c/c            Rodrigo Ferreira Matias
                                                          Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão - CSC/SEPLAG

 
         cbf - r14

Documento assinado eletronicamente por Mateus Simões de Almeida, Secretario(a)
Geral, em 14/04/2020, 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.
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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
13348628 e o código CRC 681F2405.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1500.01.0019173/2020-67 SEI nº 13348628
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De: Silvia Caroline Listgarten (SEPLAG)
Enviado: terça-feira, 7 de abril de 2020 20:53
Para: Naila Marcela Nery Ferrari (SEPLAG); O�o Levy; Luisa Cardoso Barreto (SEPLAG)
Assunto: ENC: Apresenta solicitação ao Gabinete a Auditoria Setorial - URGENTE - Combate ao COVID-19
 
Naila
 
Boa noite.
Conforme orientação do Secretario O�o, precisamos constar na pauta da reunião do COFIN, a questão abaixo
explanada.
Gen�leza inserir na apresentação.
 
Obrigada,
 
Silvia Caroline Listgarten Dias
Chefe de Gabinete
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Governo do Estado de Minas Gerais
(31) 3915-0646  
 
 
 
 
De: Rodrigo Ferreira Ma�as (CSC) <rodrigo.ma�as@planejamento.mg.gov.br> 
Enviada em: terça-feira, 7 de abril de 2020 20:18
Para: Silvia Caroline Listgarten (SEPLAG) <silvia.listgarten@planejamento.mg.gov.br>; Igor Mar�ns da Costa
(SEPLAG) <igor.costa@planejamento.mg.gov.br>; Robson Pinho da Ma�a (CSC)
<robson.ma�a@planejamento.mg.gov.br>; Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
<rafael.mayrink@planejamento.mg.gov.br>
Assunto: Apresenta solicitação ao Gabinete a Auditoria Setorial - URGENTE - Combate ao COVID-19
 
Prezada Silvia e Prezado Igor,
 
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 laboratorais.
 

Enc: Apresenta solicitação ao Gabinete a Auditoria Setorial - URGENTE -
Combate ao COVID-19

 Responder a todos |

Caixa de entrada


Naila Marcela Nery Ferrari (SEPLAG) 
Hoje, 13:52
Camilli Barcelos Fernandes (SEPLAG) 

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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Arualmente 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 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
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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 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;
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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.

Art. 58 – A Superintendência Central de Logística tem como
competência propor e implementar políticas e ações de gestão logística e de
imóveis, no âmbito dos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo,
bem como atuar na prestação de serviços nas instalações da Cidade
Administrativa, com atribuições de:

 

Com vistas a instrumentalizar esta operação foi expedido na data de hoje email para a
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, conforme abaixo, visando criar as condições
necessárias para o ambiente de execução orçamentária e financeira que será derivado desta
iniciativa:
 

Prezado Felipe, bom dia, espero que esteja bem.

 

- Considerando que a SEPLAG, por meio de sua unidade CSC em virtude de seu escopo de
responsabilidades notadamente as compras estratégicas, está atuando diretamente nas iniciativas
de compras governamentais para o combate e enfrentamento ao Corona Vírus;

 

- Considerando a recente decisão da Justiça de Minas Gerais, por intermédio da AGE e do comitê
Pró-Brumadinho, liberou recursos na monta de R$ 500.000.000,00 para o combate à pandemia;

 

- Considerando a necessidade de aquisição centralizada de diversos equipamentos de proteção
individual - EPIs - para atendimento às demandas dos municípios em complemento aos
quantitativos adquiridos para a distribuição direta pela SES;
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- Considerando a articulação interinstitucional para que a distribuição dos insumos aos municípios
fiquem à cargo do Gabinete Militar do Governador e que seja construído pela AGE um entendimento
acerca da forma como os municípios poderão realizar a restituição financeira ao Estado em
conformidade com o atendimento de suas demandas por EPI, solicito a gentileza de:

 

Suplementar a ação orçamentária SEPLAG 4191 - Ampliação da Centralização das Compras e
Contratações, no montante de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) dos recursos já
mencionados, destinados a compra de EPIs, Grupo 33 modalidade 90 elemento 30

 

Considerando a situação emergencial solicito a avaliação da publicação o quanto antes.

 

Copio Larissa de nossa SPGF para que se prepare previamente para a libertação das contas,
informando-me quais as providências preciso tomar de ante mão; William para que veja com Rafael
Mayrink o planejamento para programar a execução e informar a divisão dos recursos para a SPGF
para liberação das cotas (ainda hoje, por favor); e ao Robson para que, por gentileza, se prepare
para articular com equipe da Larissa o recebimento em nosso almoxarifado com imediata
transferência ao almoxarifado GMG oportunamente quando da realização das compras e entrega
dos materiais.

 
Pelo caráter excepcional da medida, submeto o presente ao Gabinete da SEPLAG e a
Auditoria Setorial para expor o cenário e requerer:
 
Ao Gabinete:
 
Seja encaminhado o presente expediente para o COFIN de modo a avaliar o modelo da
estratégia governamental aqui descrito, orientando sua continuidade, aprovando o modelo e
determinando a adoção das medidas necessárias aos gestores envolvidos, em especial ao
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados e aos Superintendentes Centrais de
Compras Governamentais para o processamento das contratações e o de Logística para
juntamente com outro servidor responsabilizar-se pela gestão do instrumento contratual ou ato
congênere e a fiscalização da entrega efetiva dos materiais. Ou, em posição diametralmente
oposta, sugerir a adoção de providências para composição de nova estratégia, na celeridade
que o caso requer;
 
A Auditoria:
 
Que se manifeste formalmente em cada um dos processos de compras objeto da presente
iniciativa nos termos da Resolução CGE/MG nº 10 de 02 de abril de 2020. Neste espeque,
registre-se que todos os processos serão autuados no SEI e abertos na unidade da Auditoria
Setorial para fins de acompanhamento.
 
Grato.
 
Abraços e sucesso nos trabalhos,
 
A�.
 RODRIGO FERREIRA MATIAS

Governo de Minas Gerais - Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão
Subsecretário do Centro de Serviços Compar�lhados
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Tel.: (31) 3916-9818 / 99325-0035
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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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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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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)

Energisa Av TorresEnergisa Av Torres

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

Por: Antero Paes de Barros
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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
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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.

·

Comprovante de falta de EPIs no mercado (13562256)         SEI 1500.01.0020360/2020-28 / pg. 48

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/videos-perguntas-e-respostas/playlist/videos-coronavirus-perguntas-e-respostas.ghtml
https://especiais.g1.globo.com/bemestar/2020/coronavirus/
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2020/01/28/veja-o-que-e-fato-ou-fake-sobre-o-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/quanto-tempo-o-novo-coronavirus-vive-em-uma-superficie-ou-no-ar.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/mascaras-servem-para-protecao-contra-o-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/como-se-prevenir-do-coronavirus.ghtml


21/03/2020 Covid-19: sem equipamentos, servidores usam touca como máscaras em hospitais no AC | Acre | G1

https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2020/03/19/covid-19-sem-equipamentos-servidores-usam-touca-como-mascaras-em-hospitais-no-ac.ghtml 6/10

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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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

CORONAVÍRUS

NOTÍCIAS

(http://www.voxus.com.br/opcoes-anuncio.html?utm_source=ads&utm_medium=choice&utm_campaign=276)
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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

NÃO ACEITO

Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

Você pode cancelar quando quiser
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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.

PUBLICIDADE

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CORONAVÍRUSO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CORONAVÍRUS

[ x ]
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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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Coronavírus: Fernanda Machado diz ter medo de fazer exames pré-natal
20/03/2020 17h57

MPF determina ações de prevenção da covid-19 entre indígenas venezuelanos
20/03/2020 17h52

Depois da facada, não vai ser gripezinha que vai me derrubar, diz Bolsonaro
20/03/2020 17h52

Parlamentares poderão destinar R$ 8 bilhões em emendas para área da saúde
20/03/2020 17h50

Brasil tem 904 casos confirmados e 11 mortes por coronavírus
20/03/2020 17h48

Coronavírus: Vasco amplia suspensão de atividades por tempo indeterminado
20/03/2020 17h44

Coronavírus tem cura?
20/03/2020 17h43

As razões da Grécia para atuar rapidamente contra o coronavírus
20/03/2020 17h40

Homem de 38 anos é o primeiro caso de coronavírus no Zimbábue
20/03/2020 17h34
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VER MAIS

Ministério da Economia estuda medidas para minimizar crise no setor de
hospedagem
20/03/2020 17h33

Burger King fechará lojas no Brasil para atendimento presencial
20/03/2020 17h31

México contradiz EUA e nega suspensão de voos europeus
20/03/2020 17h28

Vaticano sugere que procissões da Semana Santa aconteçam em setembro
20/03/2020 17h23

Comitê Olímpico dos EUA acha desnecessário decidir agora sobre Tóquio-2020
20/03/2020 17h20

Madri instalará hospital de campanha com 5 mil leitos em centro de exposições
20/03/2020 17h20

Trabalhadores com horário marcado no INSS dão de cara com agência fechada
20/03/2020 17h17

NÃO ACEITO

Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

Você pode cancelar quando quiser

Comprovante de falta de EPIs no mercado (13562256)         SEI 1500.01.0020360/2020-28 / pg. 65

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/03/20/ministerio-da-economia-estuda-medidas-para-minimizar-crise-no-setor-de-hospedagem.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/03/20/burger-king-fechara-lojas-no-brasil-para-atendimento-presencial.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/03/20/mexico-contradiz-eua-e-nega-suspensao-de-voos-europeus.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/03/20/vaticano-sugere-que-procissoes-da-semana-santa-acontecam-em-setembro.htm
https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/afp/2020/03/20/comite-olimpico-dos-eua-acha-desnecessario-decidir-agora-sobre-toquio-2020.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/03/20/madri-instalara-hospital-de-campanha-com-5-mil-leitos-em-centro-de-exposicoes.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/20/sem-aviso-segurados-com-agendamento-encontram-agencia-do-inss-vazia-em-sp.htm


21/03/2020 Coronavírus - Profissionais da saúde protestam contra falta de máscaras e luvas em hospitais de Porto Alegre

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/coronavirus/2020/03/730201-falta-de-epis-contra-o-coronavirus-preocupa-profissionais-d… 1/3

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.

Acesse também:

 Versão para folhear

 Podcasts

 Vídeos

 Newsletter

 Whatsapp
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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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Freshdesk

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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Coronavírus: o
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pandemia e por
que o atual surto
ainda não é uma

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 

    

há 13 horas

Mandetta fala sobre produção de máscaras caseiras
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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
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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.
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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
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 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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R7.com
Saúde Ministro
alerta para risco de
falta de itens de
proteção em
hospitais
compartilhamentos

SAÚDE
Fernando Mellis, do R701/04/2020 - 18h45 (Atualizado em

01/04/2020 - 18h48)

+
http://r7.com/3ffS

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

R7 Cupons

 Ameri

Todo o site com R$15 OFF usando cupom Americanas
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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."

JR 24H
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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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https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGU4NjRjNDhlLWIxMTAtNGM3ZS1iMDA4LTkxMzAwNjVkNDg2Mg… 1/2

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: 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
Cotação com negativa Triangulo (13579744)         SEI 1500.01.0020360/2020-28 / pg. 98

usuario
Destacar

usuario
Destacar



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...
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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...
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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...
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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
Cotação com negativa FOCO (13580006)         SEI 1500.01.0020360/2020-28 / pg. 102

usuario
Destacar



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

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGU4NjRjNDhlLWIxMTAtNGM3ZS1iMDA4LTkxMzAwNjVkNDg2Mg… 1/3

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,
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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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ENC: Solicitação de Orçamento - Materiais de EPIs 3 - URGENTE -
Dispensa de Licitação/Governo de MG - Prot Cap

Boa tarde, Priscilla.
 
Agradecemos sua consulta e informamos que deixamos de cotar, não temos estoque destes itens disponível no
momento.
 
À disposição para futuras negociações.
 
Atenciosamente.
 

Edilaine Soares
Grupo Bunzl PROT-CAP
Depto Comercial
(11) 2090-3343 | (11) 3581-5500
edilaine.soares@protcap.com.br
www.protcap.com.br

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser
retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu
uso, divulgação, copia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe
respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.

Clique e conheça nossa estrutura! 
Curta nossa Fanpage: www.facebook.com.br/PROTCAP.EPI

 
 
 

De: Priscilla Baldoni Quirino (CSC) [mailto:priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br] 
Enviada em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 14:41
Para: Licitações <licitacoes@protcap.com.br>
Assunto: Solicitação de Orçamento - Materiais de EPIs 3 - URGENTE - Dispensa de Licitação/Governo de MG - Prot Cap
 
Prezados , boa tarde!
 
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de materiais de EPIs (relação anexa) 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 do COVID-19,
conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020.
 

Licitações <licitacoes@protcap.com.br>

qui 09/04/2020 15:43

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

Prioridade: Alta

 1 anexos (11 KB)

Planilha EPIs 3 para cotação.xlsx;
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Informamos ainda que precisamos do quan�ta�vo informado anexo, contudo, aceitamos proposta com o
quan�ta�vo que vocês �verem. Sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan�dade para pronta
entrega, prazo de entrega e a forma de pagamento aceita pela empresa.
 
Forma de pagamento desejada pelo governo: (cinco) dias uteis após recebimento dos testes (conforme
quan�dade faturada). 
 
Favor enviar a proposta mesmo que a forma de pagamento não seja a desejada pelo governo (na proposta
deverá ser informada a forma aceita pela empresa).
 
Salientamos que o custo da operação/transporte é por conta da empresa contratada. Devendo os
matérias adquiridos ser entregues no endereço abaixo:
 
Galpão de armazenamento da coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais.
Avenida Amazonas, 6455. Complexo Gameleira.
 
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,
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  AV. AMAZONAS, 3933 - ALTO BARROCA - 30.341-025 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

  CONTATO: (31)2516-7707

  CNPJ: 29.136.757/0001-99 I.E.: 003.084.101-0021 I.M: 10.562.86/001-8

  DATA: VENDEDOR: PEDRO INDICAÇÃO:

COTAÇÃO:

  CLIENTE: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

  CNPJ: I.E.:

  CONTATO: PRISCILLA BALDONI TELEFONE: 31 99855-6804

  E-MAIL: Priscilla Baldoni Quirino (CSC) [priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br]

TAM. QUANT C.A. ENTREGA

- 15 - IMEDIATA

- 47 14.197 IMEDIATA

  FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS TOTAL:

MEDIANTE APROVAÇÃO

FATURAMENTO MÍNIMO: R$ 200,00 ENTREGA: AVENIDA AMAZONAS,6455

COMPLEXO GAMELEIRA

* Os prazos de entrega informados estão baseados em nossos estoques no momento da elaboração da proposta e 

de acordo com as condições de entrega dos nossos fornecedores, assim sendo, ficam sujeitos a confirmação no 

fechamento do pedido.

TOUCA TNT CLIPADA VOLK

 R$       30,00 
PROTETOR FACIAL 

PROSAFETY 

1.560,00R$                 

FRETE:

 R$                    150,00  R$       10,00 

 R$                1.410,00 

AMAZONAS EPI LTDA

MATERIAL VALOR UN. VALOR TOTAL

09/04/2020

vendas@amazonasepi.com.br
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ITEM COD. SIAD PRODUTO
QUANTITATIVO 

ESPERADO
EMBALAGEM

QUANTITATIVO DISPONIVEL 

(pronta entrega)
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 765007

AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLOGICO - 

TIPO: DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM 

ELASTICO NO PUNHO; MATERIA-PRIMA: 

POLIPROPILENO; GRAMATURA/COMPOSICAO: 40 

G/M 

461.677 ZERADO EM ESTOQUE - - -

2 1672592

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO 

CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE 

BORRACHA NATURAL;

TAMANHO: M; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: 

AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: 

EMBALAGEM 100 UNIDADES;

529.235 ZERADO EM ESTOQUE - - -

3 1672606

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO 

CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE 

BORRACHA NATURAL;

ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: 

BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; 

TEXTURA: LISA; APRESENTACAO:

EMBALAGEM 100 UNIDADES;

226.815 ZERADO EM ESTOQUE - - -

4 125245

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: 

CIRURGICA; FORMATO: RETANGULAR COM 

PREGAS; CAMADAS: 03 CAMADAS; MATERIA-

PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: MINIMA 

40 G; FILTRO: COM FILTRO; TIPO FIXACAO: 4 

TIRAS LATERAIS; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: 

NAO;

474.516 ZERADO EM ESTOQUE - - -

EPIs (GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS)
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5 125628

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; 

FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 

CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; 

GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO 

PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: 

SIM; ESTERIL: NAO;

423.553 ZERADO EM ESTOQUE - - -

6 188867

OCULOS DE PROTECAO USO HOSPITALAR - 

LENTES: ACRILICO TRANSPARENTE; APLICACAO: 

PROCEDIMENTO; COR: INCOLOR, 

TRANSPARENTE; ARMACAO: ACO REVESTIDO EM 

POLIPROPILENO;

2.783 ZERADO EM ESTOQUE - - -

7 1692496

TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: TNT 

(NAO TECIDO); TIPO: SANFONADA; GRAMATURA: 

MINIMA 10 G;

MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO; COR: 

BRANCA; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN;

1.647.626 15 15  R$                    10,00 150,00R$                        

8 1536184

PROTETOR FACIAL - TIPO: FIXAVEL NA CABECA 

POR MEIO DE CARNEIRA; AJUSTE: PINO PLASTICO; 

ABSORCAO:

TIRA ABSORVENTE DE SUOR; LENTE: BOLHA 

INCOLOR EM POLICARBONATO; DIMENSOES: 

APROXIMADA

200MM(LARG)X190MM(ALT)X2MM(ESP);

1.653 47 47  R$                    30,00 1.410,00R$                     

1 DIA APÓS APROVAÇÃO DO PEDIDO

TRANSFERENCIA BANCARIA, CARTÕES DE CRÉDITO OU DÉBITO, BOLETO BANCARIO MEDIANTE APROVAÇÃO

1.560,00R$                                                                                                                                                                                                                 VALOR TOTAL (GERAL)

Previsão de entrega

Formas de pagamento
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RES: Solicitação de Orçamento - Materiais de EPIs 3 - URGENTE -
Dispensa de Licitação/Governo de MG - Amazonas EPI

Priscilla,
Boa tarde!
 
Segue anexo cotação solicitada, estamos a disposição para esclarecimentos e futuras cotações.
 
Atenciosamente,

pedroabonifacio@yahoo.com.br
(31) 9.2000-9122
 
De: Priscilla Baldoni Quirino (CSC) [mailto:priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br] 
Enviada em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 14:13
Para: vendas@amazonasepi.com.br
Assunto: Solicitação de Orçamento - Materiais de EPIs 3 - URGENTE - Dispensa de Licitação/Governo de MG - Amazonas
EPI
 
Prezados , boa tarde!
 
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de materiais de EPIs (relação anexa) 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 do COVID-19,
conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020.
 
Informamos ainda que precisamos do quan�ta�vo informado anexo, contudo, aceitamos proposta com o
quan�ta�vo que vocês �verem. Sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan�dade para pronta
entrega, prazo de entrega e a forma de pagamento aceita pela empresa.
 
Forma de pagamento desejada pelo governo: (cinco) dias uteis após recebimento dos testes (conforme
quan�dade faturada). 
 
Favor enviar a proposta mesmo que a forma de pagamento não seja a desejada pelo governo (na proposta
deverá ser informada a forma aceita pela empresa).

Vendas <vendas@amazonasepi.com.br>

qui 09/04/2020 16:12

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

 3 anexos (420 KB)

ORÇ GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 09-04 V1.pdf; Planilha EPIs 3 para cotação 2.pdf; Planilha EPIs 3 para cotação.xlsx;
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Salientamos que o custo da operação/transporte é por conta da empresa contratada. Devendo os
matérias adquiridos ser entregues no endereço abaixo:
 
Galpão de armazenamento da coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais.
Avenida Amazonas, 6455. Complexo Gameleira.
 
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,
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ITEM COD. SIAD PRODUTO
QUANTITATIVO 

ESPERADO
EMBALAGEM

QUANTITATIVO DISPONIVEL 

(pronta entrega)
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 765007

AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLOGICO - 

TIPO: DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM 

ELASTICO NO PUNHO; MATERIA-PRIMA: 

POLIPROPILENO; GRAMATURA/COMPOSICAO: 40 

G/M 

461.677

2 1672592

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO 

CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE 

BORRACHA NATURAL;

TAMANHO: M; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: 

AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: 

EMBALAGEM 100 UNIDADES;

529.235 CX 34,9

3 1672606

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO 

CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE 

BORRACHA NATURAL;

ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: 

BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; 

TEXTURA: LISA; APRESENTACAO:

EMBALAGEM 100 UNIDADES;

226.815 CX 34,9

4 125245

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: 

CIRURGICA; FORMATO: RETANGULAR COM 

PREGAS; CAMADAS: 03 CAMADAS; MATERIA-

PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: MINIMA 

40 G; FILTRO: COM FILTRO; TIPO FIXACAO: 4 

TIRAS LATERAIS; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: 

NAO;

474.516

5 125628

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; 

FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 

CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; 

GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO 

PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: 

SIM; ESTERIL: NAO;

423.553

6 188867

OCULOS DE PROTECAO USO HOSPITALAR - 

LENTES: ACRILICO TRANSPARENTE; APLICACAO: 

PROCEDIMENTO; COR: INCOLOR, TRANSPARENTE; 

ARMACAO: ACO REVESTIDO EM POLIPROPILENO;

2.783 UNIT. 10,01

7 1692496

TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: TNT 

(NAO TECIDO); TIPO: SANFONADA; GRAMATURA: 

MINIMA 10 G;

MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO; COR: 

BRANCA; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN;

1.647.626

8 1536184

PROTETOR FACIAL - TIPO: FIXAVEL NA CABECA 

POR MEIO DE CARNEIRA; AJUSTE: PINO PLASTICO; 

ABSORCAO:

TIRA ABSORVENTE DE SUOR; LENTE: BOLHA 

INCOLOR EM POLICARBONATO; DIMENSOES: 

APROXIMADA

200MM(LARG)X190MM(ALT)X2MM(ESP);

1.653

EPIs (GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS)

5 DIAS UTEIS

PAGAMENTO ANTECIPADO

VALOR TOTAL (GERAL)

Previsão de entrega

Formas de pagamento
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EPIs (GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS)

ITEM COD. SIAD PRODUTO
QUANTITATIVO 

ESPERADO
EMBALAGEM

QUANTITATIVO DISPONIVEL 

(pronta entrega)

QUANTITATIVO ENTREGA 

(30 DIAS)

QUANTITATIVO 

ENTREGA (50 DIAS)
 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 765007

AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLOGICO - TIPO: DESCARTAVEL, MANGA LONGA 

COM ELASTICO NO PUNHO; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; 

GRAMATURA/COMPOSICAO: 40 G/M 

461.677 - - - - -

2 1672592

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE 

BORRACHA NATURAL;

TAMANHO: M; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; 

APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;

529.235 C/50 pares 160 200 - 35,00R$       12.600,00R$       

3 1672606

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE 

BORRACHA NATURAL;

ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: 

LISA; APRESENTACAO:

EMBALAGEM 100 UNIDADES;

226.815 C/50 pares 180 200 35,00R$       13.300,00R$       

4 125245

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: CIRURGICA; FORMATO: RETANGULAR COM 

PREGAS; CAMADAS: 03 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: 

MINIMA 40 G; FILTRO: COM FILTRO; TIPO FIXACAO: 4 TIRAS LATERAIS; AJUSTE NASAL: SIM; 

ESTERIL: NAO;

474.516 C/50 UNID 300 - 2,80R$         42.000,00R$       

5 125628

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; 

CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO 

APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: 

NAO;

423.553 C/1 - - 2000 37,00R$       74.000,00R$       

6 200751

OCULOS DE PROTECAO USO HOSPITALAR - LENTES: POLICARBONATO; APLICACAO: 

PROTECAO CONTRA RESPINGOS E PARTICULAS VOLANTES; COR: INCOLOR; ARMACAO: 

POLICARBONATO; O OCULOS DEVE POSSUIR TRATAMENTO ANTI-EMBACANTE E ANTI-

RISCOS, PROTECAO LATERAL E HASTES TIPO ESPATULA, RESISTENTES AO USO. O 

EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR SOBREPOSICAO EM OCULOS DE GRAU, COM AJUSTE E 

REGULAGEM LATERAL E FILTRAR NO MINIMO 99% DOS RAIOS ULTRA-VIOLETA, TAMANHO 

UNICO. NO PRODUTO DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.

2.783 - - - - -

7 1692496

TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: TNT (NAO TECIDO); TIPO: SANFONADA; 

GRAMATURA: MINIMA 10 G;

MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO; COR: BRANCA; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN;

1.647.626 C/100 52 10.000 - 20,00R$       201.040,00R$     

8 1536184

PROTETOR FACIAL - TIPO: FIXAVEL NA CABECA POR MEIO DE CARNEIRA; AJUSTE: PINO 

PLASTICO; ABSORCAO:

TIRA ABSORVENTE DE SUOR; LENTE: BOLHA INCOLOR EM POLICARBONATO; DIMENSOES: 

APROXIMADA

200MM(LARG)X190MM(ALT)X2MM(ESP);

500 - - - - -

342.940,00R$     VALOR TOTAL (GERAL)

Previsão de entrega

Formas de pagamento

5 DIAS

A VISTA (ANTECIPADO NO ATO DO ENVIO)
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Re: Lista produtos licitados.

Sendo assim, segue planilha altera.
Atenciosamente

Em qui., 16 de abr. de 2020 às 09:55, Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br> escreveu:

Prezado Leonardo, bom dia!

São pares de luvas.

De: Embalagens Muriaé <embalagensmuriae@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 16 de abril de 2020 09:20

Embalagens Muriaé <embalagensmuriae@gmail.com>

qui 16/04/2020 10:14

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

 1 anexos (13 KB)

Planilha EPIs 3 para cotação.xlsx;
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Para: Priscilla Baldoni Quirino (CSC)
Assunto: Re: Lista produtos licitados.
 
Bom dia Priscilla.
Estou com uma pequena duvida.
As luvas a solicitadas foram 529.235. Essa quan�dade seria pares ou caixas(c/100)?
A�.

Em qua., 15 de abr. de 2020 às 18:14, Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br> escreveu:

Prezado Leonardo, boa noite!

Iremos analisar a proposta e qualquer coisa entraremos em contato.

Atenciosamente,

De: Embalagens Muriaé <embalagensmuriae@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 15 de abril de 2020 15:52:30
Para: Priscilla Baldoni Quirino (CSC)
Assunto: Re: Lista produtos licitados.
 
Priscilla, segue em anexo.
Fiz uma alteração na tabela porque tem um item que só consigo por encomenda(importado).
Atenciosamente.
Leonardo Valverde
32 9 8824 5557

Em qua., 15 de abr. de 2020 às 14:59, Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br> escreveu:
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Prezado Leonardo , boa tarde!

Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de materiais de EPIs (relação anexa) 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 do COVID-19, conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de
2020.
 
Informamos ainda que precisamos do quan�ta�vo informado anexo, contudo, aceitamos proposta com o quan�ta�vo que vocês �verem. Sendo assim,
solicitamos que vocês informem a quan�dade para pronta entrega, prazo de entrega e a forma de pagamento aceita pela empresa.

Forma de pagamento desejada pelo governo: (cinco) dias uteis após recebimento dos matérias de EPIs (conforme quan�dade faturada). 

Favor enviar a proposta mesmo que a forma de pagamento não seja a desejada pelo governo (na proposta deverá ser informada a forma aceita pela
empresa).

Salientamos que o custo da operação/transporte é por conta da empresa contratada. Devendo os matérias adquiridos ser entregues no endereço abaixo:

Galpão de armazenamento da coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais.
Avenida Amazonas, 6455. Complexo Gameleira.

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,
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De: Embalagens Muriaé <embalagensmuriae@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 15 de abril de 2020 14:57:02
Para: Priscilla Baldoni Quirino (CSC)
Assunto: Lista produtos licitados.
 
Oi.
Não chegou seu email aqui.
A�.
Leonardo

-- 

-- 

-- 
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RES: Solicitação de Orçamento - Materiais de EPIs 3 - URGENTE -
Dispensa de Licitação/Governo de MG - Super EPI

Olá Priscilla,
Agradecemos seu contato!
 
A Super EPI informa que, devido aos casos de corona vírus (COVID-19), estamos com alta demanda de pedidos que
gerou uma grande baixa em nossos estoques e no momento não temos previsão de regularização.
 
Coloco-me à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
At.,
 

Márcia Santos | Vendas

| Super Epi

| email:  marciasantos@superepi.com.br
| site: www.superepi.com.br
| Telefone 1: 11-2628-0085
| Telefone 2: 11-2628-0078
| Endereço: Rua Doze de Setembro - 856
| Cidade: São Paulo - SP

 
 
 
 
De: Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br> 
Enviada em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 14:14
Para: marciasantos@superepi.com.br
Assunto: Solicitação de Orçamento - Materiais de EPIs 3 - URGENTE - Dispensa de Licitação/Governo de MG - Super EPI
 

Prezados , boa tarde!

 
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de materiais de EPIs (relação anexa) 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 do COVID-19,
conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020.
 
Informamos ainda que precisamos do quan�ta�vo informado anexo, contudo, aceitamos proposta com o
quan�ta�vo que vocês �verem. Sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan�dade para pronta
entrega, prazo de entrega e a forma de pagamento aceita pela empresa.
 
Forma de pagamento desejada pelo governo: (cinco) dias uteis após recebimento dos testes (conforme
quan�dade faturada). 
 

marciasantos@superepi.com.br

qui 09/04/2020 14:38

Para:Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br>;
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Favor enviar a proposta mesmo que a forma de pagamento não seja a desejada pelo governo (na proposta
deverá ser informada a forma aceita pela empresa).
 
Salientamos que o custo da operação/transporte é por conta da empresa contratada. Devendo os
matérias adquiridos ser entregues no endereço abaixo:
 
Galpão de armazenamento da coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais.
Avenida Amazonas, 6455. Complexo Gameleira.
 
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,
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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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RUA CASTELO DE SETÚBAL, Nº: 480 – BAIRRO: CASTELO - BH/MG – CEP:31330-090 CNPJ: 
08.583.629/0001-13 - INSC. ESTADUAL: 001.029.545-0002 
BANCO DO BRASIL: AG/ 1631-4 - C/C 25950-0 - PRAÇA: BH / MG  

TEL: (31) 99166-8654 atcmoveisminas@gmail.com 
 

 
ORÇAMENTO 

 
 
 

Prezados senhores: 
Apresento-lhes nosso orçamento para o fornecimento dos itens abaixo. 
 
ITEM QTD UN DESCRIÇÃO UNITARIO VALOR TOTAL 
01 500.000 UN MACACAO IMPERMEAVEL, COM MANGA 

COMPRIDA E POSSUI FECHO. 
R$53,00 R$26.500.000,00 

 
 

Validade do orçamento: 30 Dias  

 

Prazo de entrega: 100.000 UNIDADES POR SEMANA 

 

Pagamento: 50% ANTECIPADO E 50% NA ENTREGA 
 

Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como: tributos de 
qualquer natureza e as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da 
presente licitação.Declaramos que os preços consignados nesta proposta, abrangem todas as despesas 
com equipamentos, leis sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os 
custos diretos e indiretos necessários para fornecimento dos produtos citados no objeto. 

 
 
 
 
DADOS DO SIGNATÁRIO: 
Emerson de Oliveira Abade/ Estado Civil: Divorciado 
Profissão: administrador de empresa/ 
Nacionalidade: Brasileiro CPF: 
035.623.406-13/ RG M9.107-269 
Endereço: Rua Castelo da Feira, nº 153/ Apto 1.002 - Bairro Castelo - CEP 31330-030 

 
 

Belo Horizonte, 25 de Março de 2020 
 
 
 

CARINA FERREIRA 
351.257.948-56 
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Re: Solicitação de Orçamento - Avental Impermeável - SEPLAG/MG - Dispensa de Licitação - ATC

Boa tarde Priscilla,

Anexo a proposta solicitada para fornecimento de aventais impermeáveis.

O modelo cotado é Macacão com manga comprida, impermeável e fecho.
Espero poder atendê-los com nossos produtos e contribuir ao combate do COVID-19
A entrega é garantida sendo 100.000 unidades por semana.

Em sex., 24 de abr. de 2020 às 15:53, Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

 

Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de 500 mil aventais impermeável 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 do COVID-19, conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de
2020.

 

Informamos ainda que precisamos do quan�ta�vo informado, contudo, aceitamos proposta com o quan�ta�vo que vocês �verem. Sendo assim, solicitamos
que vocês informem a quan�dade para pronta entrega, prazo de entrega e a forma de pagamento aceita pela empresa.

ATC MOVEIS <atcmoveisminas@gmail.com>

ter 28/04/2020 12:19

Caixa de entrada

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

 1 anexos (369 KB)

Proposta CONCEITO -MACACÃO.pdf;
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Forma de pagamento desejada pelo governo: 5 (cinco) dias uteis após recebimento dos matérias de EPIs (conforme quan�dade faturada). 

 

Favor enviar a proposta mesmo que a forma de pagamento não seja a desejada pelo governo (na proposta deverá ser informada a forma aceita pela empresa).

 

Salientamos que o custo da operação/transporte/frete/tributos é por conta da empresa contratada (CEF). Devendo os aventais adquiridos serem entregues
em endereço em Belo Horizonte ou região metropolitana (a ser informado).

 

A proposta comercial deve ser encaminhada o mais breve possível, em resposta a este e-mail.

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 

Aguardamos resposta com urgência.

 

Atenciosamente,

 

Cotação com preço mais alto ATC (13929209)         SEI 1500.01.0020360/2020-28 / pg. 136



28/04/2020 Re: Solicitação de Orçamento - Avental Im... - Priscilla Baldoni Quirino (CSC)

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGU4NjRjNDhlLWIxMTAtNGM3ZS1iMDA4LTkxMzAwNjVkNDg2MgBGAAAAAABB97iUlMHnSqkGqkwi2yk1BwCGuwFbGv23RLnDNcl%2… 3/3

-- 
Atenciosamente,
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Razão social: J Luiz Coelho ME 
CNPJ: 03.599.244/0001-20 - IE: 001.576.866-0070 
Endereço: São Francisco N: 295/311, Centro - Mantena – MG | CEP: 35290-000

OBJETO

CLIENTE

DESCRIÇÃO

ENTREGA

PROPOSTA COMERCIAL – 29/04/2020

Apresentação de orçamento de avental impermeável para atender o interesse do Governo do Estado 
de Minas Gerais.

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

TIPO PRODUTO QUANTIDADE 
VALOR UNITARIO

SEM ICMS

VALOR 

TOTAL

SEM ICMS

Descartável

AVENTAL PARA USO 

MEDICO/ODONTOLOGICO - TIPO: 

DESCARTAVEL IMPERMEÁVEL, 

MANGA LONGA COM ELASTICO NO 

PUNHO; MATERIA-PRIMA: 

POLIPROPILENO; 

GRAMATURA/COMPOSICAO: 50 

G/M 

200.000 R$49,90 R$9.980.000 

Reutilizável

AVENTAL PARA USO 

MEDICO/ODONTOLOGICO - TIPO: 

REUTILIZÁVEL, LAVÁVEL - MANGA 

LONGA COM RIBANA NO PUNHO, 

AMARRAÇÃO NO PESCOÇO E 

CINTURA PARA EVITAR PERDA; 

MATERIA-PRIMA: TECIDO 100% 

ALGODÃO 

GRAMATURA/COMPOSICAO: 110

G/M²

200.000 R$69,90 R$13.980.000

Prazo: A combinar
Endereço: Belo Horizonte ou região metropolitana (a ser informado pelo Órgão participante do RP)

PAGAMENTO

DADOS CADASTRAIS

5 (cinco) dias uteis após recebimento dos matérias de EPIs (conforme quantidade faturada)

Razão social: J Luiz Coelho ME 
CNPJ: 03.599.244/0001-20 - IE: 001.576.866-0070 
Endereço: São Francisco N: 295/311, Centro - Mantena – MG | CEP: 35290-000

______________________
José Luis Coelho

*Cor disponível: branco e azul;
** Proposta válida por 5 (cinco) dias úteis dada a demanda;
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Re: Solicitação de Orçamento - Avental Impermeável - SEPLAG/MG - Dispensa de Licitação - BHZ

Boa tarde prezados,segue anexo proposta de preços solicitados.
Fizemos duas cotações,uma de Tnt impermeavel e descartavel e outra em tecido lavavel
e reutilizavel.

sds

Renata Verissimo

On Mon, Apr 27, 2020 at 4:27 PM Priscilla Baldoni Quirino (CSC) <priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br> wrote:

Prezados, boa tarde!

 

Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de 500 mil aventais impermeável com manga 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 do COVID-19, conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de
2020.

 

Bhz Licitaçoes <bhzlicitacoes@gmail.com>

qua 29/04/2020 16:35

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

 1 anexos (134 KB)

Proposta Comercial_AVENTAL_SEPLAG_Rabbit v2.pdf;
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Informamos ainda que precisamos do quan�ta�vo informado, contudo, aceitamos proposta com o quan�ta�vo que vocês �verem. Sendo assim, solicitamos
que vocês informem a quan�dade para pronta entrega, prazo de entrega e a forma de pagamento aceita pela empresa.

 

Forma de pagamento desejada pelo governo: 5 (cinco) dias uteis após recebimento dos matérias de EPIs (conforme quan�dade faturada). 

 

Favor enviar a proposta mesmo que a forma de pagamento não seja a desejada pelo governo (na proposta deverá ser informada a forma aceita pela empresa).

 

Salientamos que o custo da operação/transporte/frete/tributos é por conta da empresa contratada (CEF). Devendo os aventais adquiridos serem entregues
em endereço em Belo Horizonte ou região metropolitana (a ser informado).

 

A proposta comercial deve ser encaminhada o mais breve possível, em resposta a este e-mail.

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 

Aguardamos resposta com urgência.

 

Atenciosamente,
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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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ATUANTE COMERCIAL LTDA ME
Rua Teofilo Otoni, 113 - FLORAMAR - Belo Horizonte - MG - CEP:
31742-072

3134972575

CNPJ: 03.479.428/0001-57   IE: 0010462190013

ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

vendas@atuantecomercial.com.br

Orçamento 379514/04/2020

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

3701 - EDIF  GERAIS              ANDAR 2 - Belo Horizonte - MG - CEP: 31630-904

CNPJ: 05.461.142/0001-70
Validade da proposta
16/04/2020

Produto/ServiçoQt. SubtotalValor unitárioDetalhe do item

1 4,90 4,901006 -  MASCARA TNT GR60 COM FILTRO, TRIPLA

1 2,95 2,951006 -  MASCARA TNT GR60 SIMPLES

1 65,00 65,0056 -  AVENTAL DESC MANGA
LONGA C/ PUNHO GR20

COM 10 UNIDADES

1 195,00 195,001091 -  AVENTAL DESC MANGA
LONGA COM PUNHO GRAMATURA
60 PCT C/ 10

1 20,68 20,68374 -  TOUCA DESCARTAVEL C/
ELASTICO 100UN DESCARPACK

Valor líquido 288,53

288,53Total

Página 1 de 1
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27/04/2020 Pedido de Venda

https://erp.rtsys.com.br/sgix/betel?SGISESSION=6105557562209218571&SGISESSION_STRID=E72182D5-20200427121215-54BB4C41132E3… 1/2

JSM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - EPP
EST DO CERNE PR 090 17365 MATO LIMPO Campo Magro - PR
CNPJ: 04782901000133

Orçamento Nº 19251
Validade: 27/04/2020

Dados do Cliente/Fornecedor
Razão Social:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CNPJ:05461142000170 I.E.:
Endereço:ROD PAPA JOAO PAULO II 3701, 3701

Bairro:SERRA VERDE (VENDA NOVA) CEP:31630904

Cidade:Belo Horizonte UF:MG

Telefone/Fax:3139169887 E-mail:luana.freitas@planejamento.mg.gov.br

Representante:08105800985 - PAMELLA KAROLYNE DE OLIVEIRA

Contrato:
Tratado por:Luana Junqueira de Freitas Bretas Telefone:3139169887

Setor:Central de Compras Ramal:

Endereço de Entrega/Prestação do Serviços
Endereço:ROD PAPA JOAO PAULO II 3701, 3701 EDIF GERAIS ANDAR 2

Bairro:SERRA VERDE (VENDA NOVA) CEP:31630904

Cidade:Belo Horizonte UF:MG

Telefone/Fax:3139169887

Dados da Transportadora
Razão Social: Frete por Conta:1 - Destinatário

CNPJ: I.E.:
Telefone/Fax: E-mail:

Produtos
Código Descrição NCM Und. Quant. V.Unit. V.Total ICMS IPI V.IPI
1788 AVENTAL TNT IMPERMEAVEL LAMINADO CLOCK

TAM G AZUL M/L TIRAS EMBUTIDAS GOLA E CINT
C/ LASTEX NO PUNHO GRAMATURA 50 REG.
ANVISA: 80985440012

6210100000 UND 500.000,00 17,99 8.995.000,00 12,00 0,00 0,00

1010 TOUCA SANFONADA TNT DIAMETRO 50 COR
BRANCA 2 ELASTICOS REG. ANVISA: 80985440007

6210100000 UND 2.000.000,00 0,14 280.000,00 12,00 0,00 0,00

1223 VISEIRA FACIAL PROTETIVA EM PVC CRISTAL 6210100000 UND 1.653,00 28,98 47.903,94 12,00 0,00 0,00

Forma de Pagamento
Parcela Vencimento Documento Valor
1/1 27/04/2020 Antecipado 9.322.903,94

Totalização
Base Calc ICMS Valor ICMS Base Calc. ICMS Subst. Valor ICMS Subst. SubTotal

9.322.903,94 1.118.748,47 0,00 0,00 9.322.903,94

Valor Frete Valor Seguro Valor Outras Valor IPI Valor Total

0,00 0,00 0,00 0,00 9.322.903,94

Obs: PEDIDO MÍNIMO: R$ 500,00 FRETE FOB PRAZO DE PRODUÇÃO 15 À 40 DIAS ÚTEIS VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

1) O faturamento a prazo está condicionado a aprovação do seu cadastro e os dias de faturamento serão contados a partir da data do embarque
em nossa fábrica.
2) A Betel poderá alterar o prazo de embarque de acordo com sua capacidade produtiva no dia da confirmação da compra. Neste caso o cliente
será informado.
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27/04/2020 Pedido de Venda

https://erp.rtsys.com.br/sgix/betel?SGISESSION=6105557562209218571&SGISESSION_STRID=E72182D5-20200427121215-54BB4C41132E3… 2/2

3) O prazo de faturamento, entrega e valores deste orçamento são para as quantidades aqui orçadas. Quaisquer alterações em quantidades
necessitam de novo orçamento.
4) Produto fabricado sob encomenda, se aprovado o pedido, o mesmo não poderá ser cancelado e não aceitamos devolução, exceto em caso de
defeitos de fabricação.

RTSys SGI - Sistema de Gestão Integrado (Versão 2.2.643e) RTSys Informática Ltda.
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                                      FICHA TÉCNICA  

BETEL PRODUTOS DE USO ÚNICO 
Estrada do Cerne PR 090 n°17.365 – Campo Magro/PR 

CEP: 83.535-000 – Tel: (41) 3077-7117 
www.betelcorporation.com.br – betel@beteldescartavel.com.br 

 
 

PRODUTO: AVENTAL LAMINADO – MARCA BETEL 

TAMANHOS: P / M / G / GG / EXG 

MODELOS: MANGA LONGA / MANGA CURTA / SEM MANGA 

CORES: AZUL / BRANCA / VERDE  

IMAGEM: 

 
 
 

DIMENSÕES: 

MEDIDAS EM CENTÍMETROS: 
 P M G GG EXG 

ALTURA 120 130 130 146 152 
LARGURA 80; 100; 

120 
80; 100; 120 80; 100; 

120; 140 
80; 100; 

120; 140; 
160 

80; 100; 120; 
140; 160 

 

COMPOSIÇÃO TECIDO-NÃO-TECIDO 100% POLIPROPILENO 

INDICAÇÃO DE USO 
 

AVENTAIS INDICADOS PARA A PROTEÇÃO DO TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES. SE 
UTILIZADOS CORRETAMENTE E DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE USO, POSSIBILITAM A 
PREVENÇÃO E MINIMIZAÇÃO DE RISCOS AO USUÁRIO REFERENTE A CONTAMINAÇÃO E 
HIGIENE. OS PRODUTOS SÃO INDICADOS PARA: CLÍNICAS, HOSPITAIS, INDÚSTRIAS E 
LABORATÓRIOS. 

FORMA DE 
ARMAZENAMENTO 

EM TEMPERATURA AMBIENTE E EM LOCAL LIMPO, SECO, LIVRE DE LUZ SOLAR, UMIDADE E 
VAPORES QUÍMICOS. 

VALIDADE 3 ANOS 

 
 

Dayane de Freitas 
Responsável Técnica – CRF23599 

Cotação com preço mais alto Betel (13929299)         SEI 1500.01.0020360/2020-28 / pg. 148

http://www.betelcorporation.com.br/
mailto:betel@beteldescartavel.com.br


18/10/2019 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351217550201844/?cnpj=04782901000133 1/1

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa JSM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME

CNPJ 04.782.901/0001-33 Autorização 8.09.854-4

Produto VESTIMENTAS DESCARTÁVEIS LAMINADAS BETEL

Modelo Produto Médico

AVENTAL LAMINADO P, M, G, GG, EXG

AVENTAL PARA EXPURGO P, M, G, GG, EXG

CAMISA LAMINADA P, M, G, GG, EXG

Versões com ribana nas mangas

com elástico nas mangas

com ou sem dedal. Cores Azul, branca e verde

Nome Técnico Vestimenta Hospitalar

Registro 80985440012

Processo 25351.217550/2018-44

Origem do
Produto

FABRICANTE: JSM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
MANUFATURADOS LTDA - ME - BRASIL

Classificação de
Risco

I - BAIXO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Voltar
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                                      FICHA TÉCNICA  

BETEL PRODUTOS DE USO ÚNICO 
Estrada do Cerne PR 090 n°17.365 – Campo Magro/PR 

CEP: 83.535-000 – Tel: (41) 3077-7117 
www.betelcorporation.com.br – betel@beteldescartavel.com.br 

 
 

PRODUTO: TOUCA SANFONADA – MARCA BETEL 

CORES: BRANCA / AZUL / VERDE / VERMELHA / AMARELA / LARANJA / ROSA 

IMAGEM: 
 
 

 
 

 

DIMENSÕES: 

MEDIDAS EM CENTÍMETROS: 

DIÂMETRO 50cm 
 

COMPOSIÇÃO TECIDO-NÃO-TECIDO 100% POLIPROPILENO 

INDICAÇÃO DE USO 
 

UTILIZA AS TOUCAS PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA. SE UTILIZADAS CORRETAMENTE E DE 
ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE USO, POSSIBILITAM A PREVENÇÃO E MINIMIZAÇÃO DE 
RISCOS AO USUÁRIO REFERENTE A CONTAMINAÇÃO E HIGIENE. OS PRODUTOS SÃO 
INDICADOS PARA: CLÍNICAS, HOSPITAIS, INDÚSTRIAS E  LABORATÓRIOS. 

FORMA DE 
ARMAZENAMENTO 

EM TEMPERATURA AMBIENTE E EM LOCAL LIMPO, SECO, LIVRE DE LUZ SOLAR, UMIDADE E 
VAPORES QUÍMICOS. 

VALIDADE 3 ANOS 

 
 

 
Dayane de Freitas 

Responsável Técnica – CRF23124 
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18/10/2019 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351313466201634/?cnpj=04782901000133 1/1

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa JSM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME

CNPJ 04.782.901/0001-33 Autorização 8.09.854-4

Produto Toucas Descartáveis Betel

Modelo Produto Médico

TOUCA COSTURADA, TOUCA SANFONADA, TOUCA BALACLAVA, TOUCA CABELO LONGO, TOUCA
TURBANTE, GORRO COM TIRAS; gramaturas de 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35 e 40 g/m2

Nome Técnico Vestimenta Hospitalar

Registro 80985440007

Processo 25351.313466/2016-34

Origem do
Produto

FABRICANTE: JSM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
MANUFATURADOS LTDA - ME - BRASIL

Classificação de
Risco

I - BAIXO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Voltar
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0

DATA REPRESENTANTE

CONTATO CONDIÇÃO ESP.

Priscilla Baldoni Quirino Rezende do Prado CNPJ INSC.EST.

UF MG BAIRRO CIDADE

priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br TEL

CÓD. QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO EMB. BRUTO DESC. DESC.ESP PROMO À VISTA EMB UNIT. T. LIQUIDO UN.ST C/ ST

62.066 15 ÓCULOS SEG. NEW STYLUS PLUS INCOLOR - C/192 192 959,47 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 959,47 5,00 14.392,05 5,00 14.392,05

62.105 15 ÓCULOS SEG. NEW STYLUS INCOLOR - C/192 192 698,26 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 698,26 3,64 10.473,90 3,64 10.473,90

62.049 18 ÓCULOS SEG. PROTECTOR INCOLOR - C/160 160 846,01 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 846,01 5,29 15.228,18 5,29 15.228,18

62.015 18 ÓCULOS SEG. EVOLUTION INCOLOR - C/192 192 764,02 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 764,02 3,98 13.752,36 3,98 13.752,36

62.064 232 ÓCULOS SEG. AMPLA VISÃO SPIDER INCOLOR - C/12 12 246,83 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 246,83 20,57 57.264,56 20,57 57.264,56

62.063 232 ÓCULOS SEG. AMPLA VISÃO EURO C/12 12 246,83 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 246,83 20,57 57.264,56 20,57 57.264,56

70.003 276 PROTETOR FACIAL DELTA INCOLOR - C/6 6 221,05 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 221,05 36,85 61.009,80 42,74 70.777,47

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

7 Linhas APÓS CONCLUIR O PEDIDO ENVIAR PARA>> pedidos@valeplast.com.br Total R$ 229.385,41 239.153,08

100,00%

Patricia Moreira

BELO HORIZONTE

OBS.

PRAZO PAGTO

EMAIL

CEP

ENDEREÇO

UNIFICADA

CLIENTE

FORMULÁRIO VERSÃO 00031 (2.4.2020)
NIVEL 1 Frete FOB >>
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Rua Arandu N°57, Brooklin Novo, São Paulo CEP 04562-030 Tel. (11) 3876-7400 

 

 
 

 

PRODUTO 

 AVENTAL  

MODELO: TNT CIRÚRGICO GRAMATURA 70  
ORIGEM: SÃO PAULO 

   QUANTIDADE: 15.000 POR SEMANA 

PREÇO DA UNIDADE: R$ 17,00 
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 PRODUTO   

  

MÁSCARA TRIPLA TNT  

MODELO: Descartável   
ORIGEM: SÃO PAULO  

   QUANTIDADE: 100.000 POR SEMANA  

PREÇO DA UNIDADE: R$ 3,00  

  

  

   
   

  

 

Rua Arandu N°57, Brooklin Novo, São Paulo CEP 04562-030 Tel. (11) 3876-7400  
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Rua Arandu N°57, Brooklin Novo, São Paulo CEP 04562-030 Tel. (11) 3876-7400  
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PROTETOR FACIAL PARA USO HOSPITALAR / LABORATÓRIOS:

O Protetor Facial proporciona excelente proteção, sem inibir o contato do profissional de 

saúde com o paciente. Leve, muito confortável e com duas opções de regulagem (cabeça e 

frontal com perfeita qualidade ótica, produto higienizado.

CARACTERÍSTICAS:

 Oferece proteção em exames, tratamentos médicos entre outros.

 Mantém afastado qualquer fluido corporal.

 Utilização única.

 Não estéril.

DIMENSÕES DA LENTE:

Tamanho 360 mm Largura, 230 mm Altura e 1 mm Espessura da Parede.

MATERIAL DO COMPONENTE:

 Visor – Transparente

 Suporte – PP Polipropileno 

 Carneira de Regulagem – PEBD Polietileno de Baixa Densidade

VALIDADE INDETERMINADA:

 A vida útil do produto é variável conforme as condições de uso, higiene e ambiente do 

trabalho.
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Ficha técnica óculos de segurança EVOLUTION -PRO 

Os óculos de segurança e proteção são fabricados de visor de POLIBICARBONATO, com meia 

proteção superior lateral, com apoio nasal injetados na mesma peça confeccionados do 

mesmo material. fabricado em respeito á norma ANSI Z87.1, proporcionando proteção para os 

olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais , não contendo substâncias que 

provocam danos ao usuário.  

Este  óculos não atende ao requisito de transmitância no Infravermelho. Portanto, são visores 

para propósitos especiais e não devem ser utilizados para proteção contra radiação 

infravermelha. Possuem marcações indelével “S” para indicar essa situação.  

Não há incompatibilidade co outros epis . A vida útil dependerá da forma correta de uso e 

conservação .  Sempre embalados individualmente em sacos plásticos. 

Lentes incolores não devem ser usadas para soldar, fundir ou operações similares, que 

exponham seus olhos a níveis prejudiciais de radiação infravermelha; para estes tipos de 

operações consulte sempre seu engenheiro ou técnico de segurança. 

Ao trabalhar com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto onde 

existe o risco de contato com os olhos, utilize equipamentos de segurança e proteção 

adicionais tais como protetor facial, escudo, óculos ampla visão etc. 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES 

- Para higienização e limpeza dos óculos de segurança, lave as lentes com água e sabão neutro 

e enxugue-as com tecido ou papel macio. 

- Proteja as lentes dos óculos do contato de óleos, ácidos e solventes. 

- Nunca deixe as lentes dos óculos de segurança em contato com qualquer superfície e as 

proteja contra choques e calor intenso. 

- Para sua segurança, lentes marcadas ou danificadas devem ser substituídas imediatamente . 

-Guardar sempre em local limpo e seco. Não transportar junto com objetos que possam 

danificá-los, como ferramentas.  

- Este óculos perde suas características de proteção caso não siga corretamente as 

informações desse manual.  

- Validade indeterminada ( A vida útil do produto é variável conforme as condições de uso, 

higiene e ambiente do trabalho.) 
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Ficha técnica  óculos de proteção PROTECTOR 

Óculos de segurança de armação e visor confeccionados em uma única peça de 

POLIBICARBONATO incolor e cinza com meia borda superior e apoio nasal injetados na mesma 

peça, hastes do tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação com seis fendas 

para ventilação e fixas à armação através de pinos plásticos. 

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS 

VOLANTES E PROTEÇÃO ÓPTICA PARA PROPÓSITOS ESPECIAIS (S), NO CASO DA LENTE CINZA. 

Observação : EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) 

e Soldagem e Processos Similares (W). 

Norma : ANSI/ISEA Z871-2015. 

Não há incompatibilidade com outros epis. A vida útil dependerá da forma correta de uso e 

conservação. Sempre embalados individualmente em sacos plásticos.  

Os óculos de proteção fornecem proteção limitada e não são inquebráveis. 

Ao trabalhar com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto onde 

existe o risco de contato com os olhos , utilize equipamentos de segurança e proteção 

adicionais tais como protetor facial, escudo, óculos ampla visão etc. 

 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES 

- Para higienização e limpeza dos óculos de segurança, lave as lentes com água e sabão neutro 

e enxugue-as com tecido ou papel macio. 

- Proteja as lentes dos óculos do contato de óleos, ácidos e solventes. 

- Nunca deixe as lentes dos óculos de segurança em contato com qualquer superfície e as 

proteja contra choques e calor intenso. 

- Para sua segurança, lentes marcadas ou danificadas devem ser substituídas imediatamente . 

-Guardar sempre em local limpo e seco. Não transportar junto com objetos que possam 

danificá-los, como ferramentas.  

- Este óculos perde suas características de proteção caso não siga corretamente as 

informações desse manual.  

- VALIDADE INDETERMINADA 
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Ficha técnica óculos de segurança NewStylus  

Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de 

POLIBICARBONATO  com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material. As hastes do tipo 

espátula são confeccionadas do mesmo material do visor, são fixadas ás extremidades desta 

através de rebites metálicos, fabricados em respeito à norma ANSI Z 87.1, proporcionando 

proteção para os olhos contra impactos de partículas volantes frontais, não contendo 

substâncias que provocam danos ao usuário. Este óculos não atende ao requisito de 

infravermelho. Portanto, são visores para propósitos especiais e não devem ser utilizados para 

proteção contra radiação infravermelha .Possuem marcação indelével ‘’S’’ para indicar essa 

situação . Não há incompatibilidade com outros EPI’s. A vida útil dependerá da forma correta 

de uso e conservação. Sempre embalados individualmente em sacos plásticos. 

Lentes incolores não devem ser usadas para soldar, fundir ou operações similares, que 

exponham seus olhos a níveis prejudiciais de radiação infravermelha; para estes tipos de 

operações consulte sempre seu engenheiro ou técnico de segurança. 

Ao trabalhar com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto onde 

existe o risco de contato com os olhos, utilize equipamentos de segurança e proteção 

adicionais tais como protetor facial, escudo, óculos ampla visão etc. 

 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES 

- Para higienização e limpeza dos óculos de segurança, lave as lentes com água e sabão neutro 

e enxugue-as com tecido ou papel macio. 

- Proteja as lentes dos óculos do contato de óleos, ácidos e solventes. 

- Nunca deixe as lentes dos óculos de segurança em contato com qualquer superfície e as 

proteja contra choques e calor intenso. 

- Para sua segurança, lentes marcadas ou danificadas devem ser substituídas imediatamente . 

-Guardar sempre em local limpo e seco. Não transportar junto com objetos que possam 

danificá-los, como ferramentas.  

- Este óculos perde suas características de proteção caso não siga corretamente as 

informações desse manual.  

- Validade indeterminada ( A vida útil do produto é variável conforme as condições de uso, 

higiene e ambiente do trabalho.) 
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FICHA TÉCNICA ÓCULOS AMPLA VISÃO  

 

Os óculos de segurança modelo Ampla Visão são fabricados em visor de policarbonato 

incolor e armação confeccionada em PVC flexível, com sistema de ventilação 

indireta,em respeito á norma ANSI Z87.1, proporcionando proteção para os olhos contra 

impactos de partículas volantes multidirecionais, não contendo substâncias que 

provocam danos ao usuário. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos. Não há 

incompatibilidade com outros epis. A vida útil dependerá da forma correta de uso e 

conservação. Sempre embalados individualmente em sacos plásticos. Os óculos de 

proteção fornecem proteção limitada e não são inquebráveis. Lentes incolores não 

devem ser usadas para soldar,fundir ou operações similares, que exponham seus olhos a 

níveis prejudiciais de radiação infravermelha ; para estes tipos de operações 

consulte sempre seu engenheiro ou técnico de segurança. Ao trabalhar com produtos 

químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto onde existe o risco de 

contato com os olhos, utilize equipamentos de segurança e proteção adicionais tais 

como protetor facial, escudo,óculos ampla visão etc. 

•        Lentes fabricada em policarbonato 
•        Borracha base fabricado em PVC 
•        Acabamentos fabricado em PP 
•        Elastômeros 
•        Validade indeterminada ( A vida útil do produto é variável conforme as 
condições de uso, higiene e ambiente do trabalho.) 

 

Instruções Importantes 

 

- Para higienização e limpeza dos óculos de segurança, lave as lentes com água e 

sabão neutro e enxugue-as com tecido ou papel macio . 

-Proteja as lentes dos óculos do contato de óleos, ácidos e solventes 

- Nunca deixe as lentes dos óculos de segurança em contato com qualquer superfície e 

as proteja contra choques e calor intenso . 

-Para sua segurança,lentes marcadas ou danificadas devem ser substituídas 

imediatamente. 

-Guardar sempre em local limpo e seco.não transportar junto com objetos que possam 

danificá-los, como ferramentas. -Estes óculos perde suas características de proteção 

caso não siga corretamente as informações desse manual. 
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Ficha técnica  óculos de proteção PROTECTOR 

Óculos de segurança de armação e visor confeccionados em uma única peça de 

POLIBICARBONATO incolor e cinza com meia borda superior e apoio nasal injetados na mesma 

peça, hastes do tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação com seis fendas 

para ventilação e fixas à armação através de pinos plásticos. 

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS 

VOLANTES E PROTEÇÃO ÓPTICA PARA PROPÓSITOS ESPECIAIS (S), NO CASO DA LENTE CINZA. 

Observação : EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) 

e Soldagem e Processos Similares (W). 

Norma : ANSI/ISEA Z871-2015. 

Não há incompatibilidade com outros epis. A vida útil dependerá da forma correta de uso e 

conservação. Sempre embalados individualmente em sacos plásticos.  

Os óculos de proteção fornecem proteção limitada e não são inquebráveis. 

Ao trabalhar com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto onde 

existe o risco de contato com os olhos , utilize equipamentos de segurança e proteção 

adicionais tais como protetor facial, escudo, óculos ampla visão etc. 

 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES 

- Para higienização e limpeza dos óculos de segurança, lave as lentes com água e sabão neutro 

e enxugue-as com tecido ou papel macio. 

- Proteja as lentes dos óculos do contato de óleos, ácidos e solventes. 

- Nunca deixe as lentes dos óculos de segurança em contato com qualquer superfície e as 

proteja contra choques e calor intenso. 

- Para sua segurança, lentes marcadas ou danificadas devem ser substituídas imediatamente . 

-Guardar sempre em local limpo e seco. Não transportar junto com objetos que possam 

danificá-los, como ferramentas.  

- Este óculos perde suas características de proteção caso não siga corretamente as 

informações desse manual.  

- VALIDADE INDETERMINADA 
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RES: Solicitação de Orçamento - Materiais de EPIs 3 - URGENTE - Dispensa de Licitação/Governo de MG - ValePlast

Boa Tarde!
 
Priscilla,
 
Segue anexo as fichas técnicas do material solicitado, só não conseguir a toca por enquanto. Abaixo copiei a planilha com os valores dos produtos, mas coloquei em anexo também. Estamos dispostos a atender vocês, e se for possível me diga se temos chance de
atende-los.
 
 
 

CÓD. QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO EMB. BRUTO DESC. DESC.ESP PROMO À VISTA EMB UNIT.
T.

LIQUIDO
UN.ST C/ ST UN.S/ IPI Al.ST MVA Al.IPI PESO CUBAGEM NCM COD.B

62.066 1 ÓCULOS SEG. NEW STYLUS PLUS INCOLOR - C/192 192 959,47 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 959,47 5,00 959,47 5,00 959,47 5,00 0,00% 0,00% 0,00% 7,74 0,07680 9004.90.20
62.105 1 ÓCULOS SEG. NEW STYLUS INCOLOR - C/192 192 698,26 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 698,26 3,64 698,26 3,64 698,26 3,64 0,00% 0,00% 0,00% 7,74 0,07680 9004.90.20 789847
62.049 1 ÓCULOS SEG. PROTECTOR INCOLOR - C/160 160 846,01 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 846,01 5,29 846,01 5,29 846,01 5,29 0,00% 0,00% 0,00% 7,70 0,08430 9004.90.20 789847
62.015 1 ÓCULOS SEG. EVOLUTION INCOLOR - C/192 192 764,02 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 764,02 3,98 764,02 3,98 764,02 3,98 0,00% 0,00% 0,00% 7,24 0,08430 9004.90.20 789847
62.064 1 ÓCULOS SEG. AMPLA VISÃO SPIDER INCOLOR - C/12 12 246,83 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 246,83 20,57 246,83 20,57 246,83 20,57 0,00% 0,00% 0,00% 1,85 0,01128 9004.90.20
62.063 1 ÓCULOS SEG. AMPLA VISÃO EURO C/12 12 246,83 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 246,83 20,57 246,83 20,57 246,83 20,57 0,00% 0,00% 0,00% 1,85 0,01128 9004.90.20 789847
70.003 1 PROTETOR FACIAL DELTA INCOLOR - C/6 6 221,05 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 221,05 36,85 221,05 42,74 256,44 36,85 16,01% 55,61% 0,00% 1,95 0,05313 3926.90.90

 

EPIs (GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS)

ITEM COD. SIAD PRODUTO QUANTITATIVO
ESPERADO EMBALAGEM QUANTITATIVO DISPONIVEL

(pronta entrega) VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 765007

AVENTAL PARA USO
MEDICO/ODONTOLOGICO - TIPO:
DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM
ELASTICO NO PUNHO; MATERIA-PRIMA:
POLIPROPILENO;
GRAMATURA/COMPOSICAO: 40 G/M

461.677  60.000 mensal/ podendo
re�rar 15.000 por semana R$ 17,00  

2 1672592 LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO
CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE
BORRACHA NATURAL;
TAMANHO: M; PO: BIOABSORVIVEL;
FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA;

529.235     

Patricia CC Moreira - Representante <representantecomercialbr1@gmail.com>

qui 09/04/2020 18:34

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

 12 anexos (2 MB)

PROTETOR FACIAL PARA USO HOSPITALAR.PDF; FICHA TECNICA OCULOS AMPLA VISAO.PDF; FICHA TECNICA EVOLUTION PRO (2 files merged).pdf; FICHA TECNICA NEW STYLUS.PDF; FICHA TECNICA PROTECTOR.PDF; AVENTAL .pdf.pdf; Mascara Audalio (1).pdf; Cópia de Planilha EPIs 3 para cotação
- URGENTE (1).pdf; WhatsApp Image 2020-04-09 at 16.27.02.jpeg; WhatsApp Image 2020-04-09 at 16.26.48 (1).jpeg; WhatsApp Image 2020-04-09 at 16.26.48.jpeg; Orçamento Oculos.xlsm;
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APRESENTACAO: EMBALAGEM 100
UNIDADES;

3 1672606

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO
CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE
BORRACHA NATURAL;
ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO:
BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA;
TEXTURA: LISA; APRESENTACAO:
EMBALAGEM 100 UNIDADES;

226.815     

4 125245

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO:
CIRURGICA; FORMATO: RETANGULAR COM
PREGAS; CAMADAS: 03 CAMADAS; MATERIA-
PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA:
MINIMA 40 G; FILTRO: COM FILTRO; TIPO
FIXACAO: 4 TIRAS LATERAIS; AJUSTE NASAL:
SIM; ESTERIL: NAO;

474.516  400.000 mensal/ podendo
re�rar 100.000 por semana R$ 3,00  

5 125628

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N
95; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL;
CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA:
FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO
APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO
FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM;
ESTERIL: NAO;

423.553     

6 188867

OCULOS DE PROTECAO USO HOSPITALAR -
LENTES: ACRILICO TRANSPARENTE;
APLICACAO: PROCEDIMENTO; COR: INCOLOR,
TRANSPARENTE; ARMACAO: ACO REVESTIDO
EM POLIPROPILENO;

2.783     

7 1692496 TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: TNT
(NAO TECIDO); TIPO: SANFONADA;
GRAMATURA: MINIMA 10 G;
MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO; COR:
BRANCA; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN;

1.647.626     
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8 1536184

PROTETOR FACIAL - TIPO: FIXAVEL NA
CABECA POR MEIO DE CARNEIRA; AJUSTE:
PINO PLASTICO; ABSORCAO:
TIRA ABSORVENTE DE SUOR; LENTE: BOLHA
INCOLOR EM POLICARBONATO; DIMENSOES:
APROXIMADA
200MM(LARG)X190MM(ALT)X2MM(ESP);

1.653     

VALOR TOTAL (GERAL)  

Previsão de entrega  

Formas de pagamento  

 
 
Forma de pagamento: Antecipado
 
 
 
 
 

Patricia Moreira
Representante comercial
(31) 99580-0020
 
 
 
 
De: Priscilla Baldoni Quirino (CSC) [mailto:priscilla.quirino@planejamento.mg.gov.br] 
Enviada em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 14:15
Para: representantecomercialbr1@gmail.com
Assunto: Solicitação de Orçamento - Materiais de EPIs 3 - URGENTE - Dispensa de Licitação/Governo de MG - ValePlast
 
Prezados , boa tarde!
 
Solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento de materiais de EPIs (relação anexa) 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 do COVID-19, conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020.
 
Informamos ainda que precisamos do quan�ta�vo informado anexo, contudo, aceitamos proposta com o quan�ta�vo que vocês �verem. Sendo assim, solicitamos que vocês informem a quan�dade para pronta entrega, prazo de entrega e a
forma de pagamento aceita pela empresa.
 
Forma de pagamento desejada pelo governo: (cinco) dias uteis após recebimento dos testes (conforme quan�dade faturada). 
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Favor enviar a proposta mesmo que a forma de pagamento não seja a desejada pelo governo (na proposta deverá ser informada a forma aceita pela empresa).
 
Salientamos que o custo da operação/transporte é por conta da empresa contratada. Devendo os matérias adquiridos ser entregues no endereço abaixo:
 
Galpão de armazenamento da coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais.
Avenida Amazonas, 6455. Complexo Gameleira.
 
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,
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Data

Pedido nº

Vendedor

  Nome:

Razão Social
  CNPJ:   I.E.:
  Cidade:   Estado:
  Endereço:   CEP:
  Telefone:   E-mail:  

Código Registro Anvisa/MS Qtde. Preço unit. Prazo de Entrega Subtotal

1,00000

Isento do Anvisa 
conforme decreto 
RDC Nr. 356/2020

500.000               12,49R$             250.000/semana 6.245.000,00R$            

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

-R$                             

TOTAL 6.245.000,00R$            

•

•

Att,

Patricia CC Moreira

(31) 995800020

  Observações

Descrição

AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPRONPILENO, 100% TNT e 
tamanho único. Gramatura 50, tipo camisola (com mangas), cor 
branca, modelo jaleco, com punho em látex, decote com viés no 

acabamento, um par de tiras para amarrar na cintura e outro para 
amarrar no pescoço,com cumprimento de 1,20m. Pacote de 100 

unidades, embalados individualmente..

  INFORMAÇÕES GERAIS

  Transportadora Por conta do vendedor
  Data de entrega A combinar

31 99998556804

OBSERVAÇÕES:  

Passível de DIFAL quando o comprador de outro

Estado não é contribuinte do ICMS Modelo e foto da Mercadoria em anexo I

Obs: O preço acima inclui todos os custos com transporte até Belo Horizonte, considerando
frete, pedágio outros que venham incidir sobre o objeto da presente proposta comercial.

  REPRESENTADA: 

Planilha de Emissão de Pedidos

30/04/2020

0

  Condição de pagamento 100% no pedido

PORTO MARCAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ 13.215.250/0001-90

  CLIENTE 
Governo do Estado de Minas Getais

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA
Forma de pagamento Pagamento contra confirmação de pedido

Prazo de Validade da Proposta: 7 (sete) dias.

Prazo de Entrega: 7 (sete) dias e partir do pagamento (250 mim unidades por entrega)

Ficamos a sua disposição e certos de que nosso proposta atenderá suas expectativas,
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FICHA TÉCNICA DEPRODUTO 
 

AVENTAL CIRÚRGICO 

 
 
 
 
 

 

MATERIAL: descartável: - Não-tecido hidrorepelente (TNT 50g/m²) 

                                           - Não-tecido (TNT 30g/m²)   
- Produto fabricado em conformidade com as Normas ABNT NBR13690:2011 e ABNT NBR 13697:2011, conforme necessidade                        

descrita no Artigo7o da RDC 365/20 
 
 
 

 
 
 
 

MED ONE COMERCIAL EIRELI – CNPJ 19.725.144/0001-33 
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FICHA TÉCNICA DEPRODUTO 
 

 
 

AVENTAL CIRÚRGICO 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 cm 

 
 

 
MEDIDAS 

 
COMPRIMENTO 

P  

 
125 

G 

 
130 

LARGURA  58 60 

FAIXA (cada uma)  85 90 

COSTAS  29 30 

MANGA S/ ELÁSTICO  78 80 

 
 
 

largura 
 

Partes: frente,  costas  (2),  mangas  (2), 
viés para decote, faixas para amarração (2) 

Para tamanhos maiores ou menores, seguir a mesma 
proporção de variação. 

 
A medida ‘‘manga s/ elástico’’ é a soma da 
medida do ombro + comprimento da manga. 
O punho tem 9 cm de abertura em todos os tamanhos. 

co
m

pr
im

en
to
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30/04/2020 Orçamento Avental - Priscilla Baldoni Quirino (CSC)

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGU4NjRjNDhlLWIxMTAtNGM3ZS1iMDA4LTkxMzAwNjVkNDg2MgBGAAAAAABB97iUlMHnSqkGqkwi2yk1BwCGuwFbGv23RLnDNcl%2… 1/2

Orçamento Avental

 
 
Bom dia Priscila!
 
 
Conforme conversamos por telefone, temos muito interesse em fechar o contrato com vocês, Conseguimos uma redução de 0,55 da
proposta inicial, espero assim conseguir fechar o mesmo. Tentamos de todas as formas para reduzir o valor, e o valor de R$ 12,49 é nossa
proposta final.
 
 
 
Segue anexo a proposta o e vídeo.
 
 
Muito obrigada pela atenção!
 
 
A�,
 
 
 

Patricia CC Moreira - Representante <representantecomercialbr1@gmail.com>

qui 30/04/2020 09:58

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

 3 anexos (14 MB)

VID-20200429-WA0105.mp4; Ficha teìcnica de avental ciruìrgico - MED ONE - Rev 2.pdf; Pedido avental_Gov Minas Atualizado 30-04.pdf;
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30/04/2020 Orçamento Avental - Priscilla Baldoni Quirino (CSC)
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Patricia Moreira
Representante comercial
(31) 99580-0020
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CENTRAL DE COMPRAS
QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS PARA PEDIDO DE COMPRAS

 

Objeto: AVENTAIS DESCARTÁVEIS IMPERMEÁVEIS 50G/M�

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS
FORNECEDOR PREÇO (UNIDADE)

Difarmig NEGATIVA
CBS NEGATIVA

Triângulo NEGATIVA
Soma NEGATIVA
Foco NEGATIVA

Evolution NEGATIVA
Biohosp NEGATIVA

KSN NEGATIVA
Cirúrgica Fernandes NEGATIVA

ProtCap NEGATIVA
Amazonas EPI NEGATIVA

Atrial NEGATIVA
Embalagens Muriaé NEGATIVA

Super EPI NEGATIVA
Oncolabor SEM RETORNO

ATC Móveis R$ 53,00
Rabbit R$ 49,90

AD R$ 47,90
DCB R$ 22,96

Atuante R$ 19,95
Betel R$ 17,99

ValePlast R$ 17,00
Porto Marcas R$ 12,49

  
KI CAPAS R$ 12,29

QUANTIDADE 500.000
VALOR TOTAL R$ 6.145.000,00

CERTIFICO QUE A PESQUISA REALIZADA CORRESPONDE AOS DADOS FORNECIDOS
PELA(S) EMPRESA(S) NESTA DATA

Documento assinado eletronicamente por Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente,
em 06/05/2020, às 14:47, 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
13562320 e o código CRC 50E3B0A9.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1500.01.0020360/2020-28 SEI nº 13562320
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
15.300.600/0001-42
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
30/03/2012 

 
NOME EMPRESARIAL 
MONICA REIS RUBIA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
KI-CAPAS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
R DR JOSE MESQUITA NETO 

NÚMERO 
667 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
37.165-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
CAMPO DO MEIO 

UF 
MG 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTABILMARCOS@ALFENAS.PSI.BR 

TELEFONE 
(35) 3292-2608 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
30/03/2012 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/05/2020 às 13:39:37 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MONICA REIS RUBIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.300.600/0001-42
Certidão nº: 10244987/2020
Expedição: 04/05/2020, às 13:19:12
Validade: 30/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MONICA REIS RUBIA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 15.300.600/0001-42, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CAMPOS GERAIS

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MONICA REIS RUBIA ME
CNPJ: 15.300.600/0001-42

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 30 de Abril de 2020 às 19:31

1 1de

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa
de fraude.

Código de Autenticação: 2005-0411-3100-0361-1860

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

CAMPOS GERAIS, 04 de Maio de 2020 às 11:31
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04/05/2020 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProto… 1/1

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
04/05/2020

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
02/08/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: MONICA REIS RUBIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001939770.00-
30 CNPJ/CPF: 15.300.600/0001-42 SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA DR JOSE MESQUITA NETO NÚMERO: 667

COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO CEP: 37165000

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: CAMPO DO MEIO UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários =>

certificar documentos

2020000396647911
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Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 15.300.600/0001-42 

Razão 
Social:

MONICA REIS RUBIA ME

Endereço: RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO 667 / CENTRO / CAMPO DO 
MEIO / MG / 37165-000 

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:18/03/2020 a 15/07/2020 

Certificação Número: 2020031802332014064062 

Informação obtida em 04/05/2020 13:26:26 

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

Page 1 of 1Consulta Regularidade do Empregador

04/05/2020https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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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: MONICA REIS RUBIA
CNPJ: 15.300.600/0001-42 

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 09:51:11 do dia 06/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2020.
Código de controle da certidão: 6FA1.4057.336A.0EB7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 07/05/2020

  Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 15.300.600/0001-42
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : MONICA REIS RUBIA

  Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 30/03/2012

Situação no SIMEI:  NÃO optante pelo SIMEI

  Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

  Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem
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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 - Aventais Descartáveis), 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$ 6.145.000,00 (seis
milhões, cento e quarenta e cinco mil reais).

 

Robson Pinho da Matta
Superintendente Central de Logísitica

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-CSC

                                                     

Documento assinado eletronicamente por Robson Pinho da Matta, Superintendente,
em 06/05/2020, às 16:08, 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 06/05/2020, às 16:10, 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
13562446 e o código CRC F4F484DD.

Referência: Processo nº 1500.01.0020360/2020-28 SEI nº 13562446
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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

 
06/05/2020

Governo do Estado
de Minas Gerais

1501562-
10/2020 1501561-30/2020 

 

 

1. OBJETO:
1.1. O presente termo de referência tem por objeto a aquisição emergencial de
aventais descartáveis, 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

SEM
ICMS

VALOR
TOTAL SEM

ICMS

AVENTAL PARA USO
MEDICO/ODONTOLOGICO - TIPO:
DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM
ELASTICO NO PUNHO; MATERIA-PRIMA: TELA
NAO TECIDO, SMS, 100%
POLIPROPILENO;GRAMATURA/COMPOSICAO:
MINIMA DE 50G/M2; COMPRIMENTO: 1,20 M X
1,50M (C X L), APROXIMADAMENTE;

DESCARTÁVEL  - UNIDADE 500.000  1755366 R$12,29 R$6.145.000,00

1.2. Os produtos adquiridos deverão atender ao disposto na Resolução - RDC
ANVISA nº 356, de 23 de março de 2020, evento SEI!14050170, e na Resolução - RDC nº
379, de 30 de Abril de 2020.

1.3. Os produtos entregues deverão ser os mesmos cujas amostras foram
aprovadas pela equipe técnica da Rede FHEMIG e conforme descrito na ficha técnica do
produto, evento SEI! 14055546.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Em 13 de março de 2020, o Governo do Estado de Minas Gerais declarou

Situação de Emergência em Saúde Pública no Estado, por meio do Decreto NE nº 113, de 12
de março de 2020, em razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19,
causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2 – 1.5.1.1.0, de importância
internacional. Posteriormente, foi declarado o Estado de Calamidade Pública através do
Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, que permite ações mais drásticas por parte do
Estado, para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19, incluindo a suspensão de prazos e
dispensação do atingimento de metas administrativas e fiscais.

Até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais têm
notificados 2.452 casos confirmados, 94 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 mais de 116 mil casos, com 7.966 mortes
confirmadas, com uma previsão de crescimento exponencial ao longo do mês de maio de 2020,
sendo que o pico de casos deve ocorrer entre meados de maio, com prevalência até meados
de setembro.

A Pandemia do coronavírus, 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 indústria mundial destes insumos e
materiais e este fenômeno fez com que o acesso a estes produtos fosse extremamente
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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
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, sendo a Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG/MG a responsável pela realização da
aquisição centralizada, conforme informado pelo Ofício Cofin n.º 0258/2020, evento
SEI!14051112.

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 responsabilidade 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, conforme validado pela Nota Jurídica 075/2020 elaborada pela Assessoria Jurídica
da SEPLAG e Ratificada (no mesmo documento) pela Advocacia Geral do Estado de Minas
Gerais, evento SEI! 14051256, 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
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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 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! 13562138, 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! 13561725,
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.

 Diante do gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, equipamentos tais
como máscaras, luvas, toucas, aventais primeiro tiveram grande aumento de demanda e com
consequente aumento de preços, como demonstrado no evento SEI! 13562240, em
seguida esgotaram-se rapidamente, conforme demonstrado em reportagens diversas, evento
SEI! 13562256, ocasionando problemas no mercado, conforme demonstrado no evento
SEI! 13562243, expondo assim os agentes públicos ao risco de contaminação.

Portanto, além dos argumentos apresentados e devido a declaração do Estado de
Calamidade Pública pelo governador Romeu Zema e também ao grave risco de morte para
milhões de pessoas, a Administração Estadual, pautada pelas deliberações do Comitê
Extraordinário COVID-19, decidiu pela aquisição destes itens que podem garantir a proteção à
vida de quem se arrisca a combater uma doença que tem causado estragos de repercussão
mundial. A centralização da aquisição 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 os aventais, conforme demonstrado nos eventos
SEI! 13579550, 13579716, 13579744, 13579829, 13580006, 13580181, 13580297, 13580470,
13580493, 13580664, 13604233, 13580831, 13603210, 13580753. Outro fornecedor, sequer
respondeu à tentativa de requisição, como no caso do evento SEI! 13581900. Diante, então das
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propostas recebidas, e após grande esforço das equipes de compras com os fornecedores dos
documentos SEI!
13929209, 13932750, 13591614, 13929480, 13932430, 13929299, 13603772, 13929820
conseguiu-se a negociação junto à empresa KI CAPAS, evento SEI! 14046111, que
contempla a entrega dos aventais descartáveis, nos termos 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.

Informa-se que a aquisição pela empresa KI Capas englobará pagamento
antecipado de 10% do valor do contrato, mediante garantia prévia também no valor de 10% do
contrato. Trata-se de medida excepcional em função das dificuldades de aquisição pela
ausência de fornecedores e pelo preço ofertado com um produto já aprovado tecnicamente pela
equipe da Rede FHEMIG. Demais empresas que ofertaram propostas e tiveram seus produtos
aprovados estão cobrando valores pelo menos 30% superior à proposta da KI Capas, o que
representa, um custo extra de pelo menos R$2 milhões. O segundo melhor orçamento, também
apresenta proposta em condição de pagamento antecipado, e ainda em valor superior ao aqui
tratado. Sendo assim, prezando pelo atendimento da obtenção da proposta mais vantajosa à
Administração e pela economicidade, a Administração optou pela aquisição com o produto de
menor valor unitário, aprovado tecnicamente, mas com a condição de realização de pagamento
antecipado. 

Elucida-se ainda que está sendo exigido a garantia de 10% proporcional ao
adiantamento que será concedido para a empresa, em razão do alto valor financeiro envolvido e
visando mitigar riscos consideráveis presentes na compra, conforme recomendações realizada
pelo TCE-MG, presente no  Evento SEI! 14060534 e de acordo com a Medida Provisória nº 961
de 6 de Maio de 2020 Evento SEI! 14080134.

 

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE.
Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020, evento

SEI! 13561725:
"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
respeitados, atendendo a todos os normativos pertinentes à matéria da contratação.

4. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
4.1. Prazo de Entrega: 

4.1.1. Após o recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente, nos termos da proposta comercial, evento
SEI! 14046111, sendo a entrega parcelada ao longo de 10 (dez) semanas.

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:
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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 10% (dez por cento) do valor total do contrato se dará de
forma antecipada devido exigência da contratada para garantir a efetivação do contrato em
prazo compatível à urgência do pico previsto e em função da urgência e da
excepcionalidade das aquisições de aventais descartáveis. O pagamento será efetuado
através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem
bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos
bancos que o fornecedor indicar, após a assinatura do contrato e da comprovação da
realização/efetivação da garantia também de 10 % (dez por cento) do valor total do
contrato, conforme disposto na cláusula Quinta do Termo de Referência que compõe este
Contrato, na Proposta Comercial, evento SEI! 14046111 .

5.2. O restante do 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 3 (três) dias úteis a partir da entrega
efetiva, conforme proposta comercial evento SEI! 14046111, 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.

5.3. Em caso de inadimplemento total ou parcial por parte do contratado, este fica
obrigado a restituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após notificação pela
CONTRATANTE, a totalidade do valor que lhe fora adiantado na ocorrência de
inadimplemento total, ou, parcialmente, descontados os valores devidos referentes à
parcela do objeto entregue, caso o inadimplemento seja parcial com o acréscimo de multas
e correção monetária, conforme previsão contida no Decreto nº 45.902/2012.

5.4. A devolução deverá ocorrer por meio de depósito a ser realizado por meio de
pagamento de Documento de Arrecadação do Estado (DAE) cuja emissão dar-se-á pela
contratante.

 

6. DO CONTRATO:
6.1. O representante legal  será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93.

6.2. Este contrato tem vigência de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a qualquer
tempo, sem prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência fundada na
pandemia de Coronavírus (dado o caráter de emergência e calamidade pública existentes no
Estado de Minas Gerais e no mundo e às dificuldades de obtenção dos equipamentos tratados
neste termo).

6.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses, contados da
apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/
2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas
e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.4. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela contratada.

 

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
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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.

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$  6.145.000,00

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, evento SEI! 14046111.

 

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
aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do objeto;
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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
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
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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 07/05/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 07/05/2020, às 13:42, 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
13562354 e o código CRC 2C840C9D.

Referência: Processo nº 1500.01.0020360/2020-28 SEI nº 13562354
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1501562 000010/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1501562 - SUPERINT/CENTRAL/COMP/GOVERNAMENTAIS

Aprovado

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Data de criação: 04/05/2020

Autor(a): RAFAEL MAYRINK FERREIRA

Unidade de compra: 1501561 - CENTRAL DE COMPRAS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

Galpão de armazenamento da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Minas
Gerais .

Cidade: Belo Horizonte

Justificativa de aquisição:

Aquisição de aventais cirúrgicos de TNT impermeável, para atendimento a demanda  do COVID-19.

Não

Unidade contábil: 1500054

1501 - SEPLAGUnidade orçamentária:

Centralizado:

R$ 6.145.000,00Valor total previsto do pedido:

Situação do processo:1501561 000030/2020 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 95 1

927.943.356-34 - M1261391 - RODRIGO FERREIRA MATIASResponsável pela aprovação:

04/05/2020

Itens do Pedido

Processo de compra / SIAD

04/05/2020   16:39
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Número:

Especificação do item de material ou serviço:

AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLOGICO - TIPO: DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM
ELASTICO NO PUNHO; MATERIA-PRIMA: TELA NAO TECIDO, SMS, 100% POLIPROPILENO;
GRAMATURA/COMPOSICAO: MINIMA DE 50G/M2; COMPRIMENTO:  1,20 M  X 1,50M (C X L),
APROXIMADAMENTE;

Código do item de material ou serviço: 0017553661501562 000010/2020 - 1

ALTA RESISTENTE A RASGO E TRACAO, REPELENTE E IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E
 FLUIDOS CORPORAIS, DECOTE COM VIES NO ACABAMENTO, FECHAMENTO EM TRESP
ASSE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, DATA D
E VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Quantidade: 500000,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 12,2900

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 6.145.000,00

Aceita similar: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

500000,0000Quantidade:

1501562 000010/2020

Unidade solicitante: 1501562 - SUPERINT/CENTRAL/COMP/GOVERNAMENTAIS

Justificativa:

Aquisição de aventaiscirúrgicos de TNT impermeável, para atendimento a demanda da 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 000030/2020

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: De acordo com o estabelecido em contrato

Objeto do processo:

Aquisição de aventais cirúrgico de TNT impermeável, 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: 04/05/2020

Por preço global

Valor total previsto: R$ 6.145.000,00

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 95 10

Convênios:

Nº do convênio Ano Situação

9245981 2020 Ativo

Parecer Jurídico: Nº 016198/202004/05/2020

Decisão: Aprovado

Observações:

Parecer Jurídico Referencial nº 16.198/2020, aprovado.

Número do item: Código do item:1 001755366

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD

04/05/2020   16:36
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Especificação do item de material ou serviço:

AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLOGICO - TIPO: DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM
ELASTICO NO PUNHO; MATERIA-PRIMA: TELA NAO TECIDO, SMS, 100% POLIPROPILENO;
GRAMATURA/COMPOSICAO: MINIMA DE 50G/M2; COMPRIMENTO:  1,20 M  X 1,50M (C X L),
APROXIMADAMENTE;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

ALTA RESISTENTE A RASGO E TRACAO, REPELENTE E IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E
 FLUIDOS CORPORAIS, DECOTE COM VIES NO ACABAMENTO, FECHAMENTO EM TRESP
ASSE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, DATA D
E VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 3

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Aquisição de aventais cirúrgico de TNT impermeável, para atendimento a demanda da pandemia do
COVID-19, no Estado de Minas Gerais.

Quantidade: 500000,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 12,2900 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Em Processo de Compra

Frequência de entrega: Semanal

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1501562 000010/2020 Quantidade: 500000,0000

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Preço de referência: Origem:12,2900 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1501562 - SUPERINT/CENTRAL/COMP/GOVERNAMENTAIS

1500054

1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Galpão de armazenamento da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais .

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

Justificativa da aquisição:

Aquisição de aventais cirúrgicos de TNT impermeável, para atendimento a demanda  do COVID-19.

Processo de compra / SIAD
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Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1501562 000010/2020

500000,0000

SUPERINT/CENTRAL/COMP/GOVERNAMENTAIS

Justificativa:

Aquisição de aventaiscirúrgicos de TNT impermeável, para atendimento a demanda da 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 

Central de Compras

Belo Horizonte, 20 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 a utilização do
Parecer Jurídico Referencial (13562485), 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 1500.01.0020360/2020-28, para aquisição
Emergencial de EPIs para Enfrentamento ao COVID-19, como documento referencial de
balizamento legal de seus atos e instrução.

O presente processo tem como objeto aquisição de aventais descartáveis para
que o Estado de Minas Gerais constitua estoque de emergência, 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 demonstrados em outros processos de aquisição, 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 06/05/2020, 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.

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
13562450 e o código CRC 48CD2DFF.
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Demanda nº: 958109 

Data: 29/04/2020 

Descrição: Trata-se de demanda encaminhada por Rafael Mayrink Ferreira, o qual 

questiona a possibilidade de antecipação de pagamento com dispensa dos instrumentos 

de garantias, para aquisições de equipamentos e insumos relacionados ao 

enfrentamento da pandemia de Covid-19, tais como EPI’s, equipamentos médicos e kits 

de testes de diagnósticos. 

 

Da antecipação de pagamento 

A Lei nº 4.320/1964, conhecida como Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro, 

determina, em seu artigo 62, que o pagamento de despesa somente será efetuado após 

sua regular liquidação. O artigo 63, por sua vez, dispõe que a liquidação “consiste na 

verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito”.  

No caso de fornecimento de bens ou prestação de serviços, a liquidação da despesa terá 

por base o contrato, ajuste ou acordo; a nota de empenho ou comprovantes de entrega 

do respectivo material, ou da prestação efetiva dos serviços.  

Vejamos:  

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. 

 Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo 

por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

[...] 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 

II - a nota de empenho; 

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 
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Vale citar também o artigo 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/1993, segundo o qual 

os editais de licitação devem estabelecer as condições de pagamento, prevendo “prazo 

de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de 

adimplemento de cada parcela”.  

Já o §3º do mesmo artigo considera como adimplemento da obrigação contratual “a 

prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem 

como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de 

documento de cobrança.”  

Assim, o entendimento já consolidado na jurisprudência é de que, via de regra, o 

pagamento seja efetuado pela Administração Pública somente após a fase de liquidação 

da despesa, em que restará comprovado o regular adimplemento das obrigações 

contratuais do contratado.  

Nesse prisma, o Tribunal de Contas da União – TCU, por ocasião do julgamento do 

Processo nº 030.236/2016-9, entendeu que o pagamento “não pode ser realizado de 

forma antecipada, sob pena de infringir frontalmente os dispositivos da legislação de 

licitação e contratos, bem como normas de caráter financeiro (e.g. arts.62 e 63 da Lei 

4.320/1964)”1.  

O próprio TCU, no entanto, não compreende essa vedação em termos absolutos, 

admitindo a antecipação de pagamento em situações excepcionais, desde que 

preenchidos determinados requisitos. Senão vejamos:  

79. Conforme firme jurisprudência desta Corte de Contas, a antecipação de pagamento somente 

deve ser admitida em situações excepcionais, devidamente justificadas pela Administração, 

ocasião em que deve ficar demonstrada a existência de interesse público, obedecidos os critérios 

expressamente previstos pela legislação que rege a matéria, quais sejam, existência de previsão 

no ato convocatório da licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação direta e as 

indispensáveis cautelas e garantias. 

80. É dizer, a realização de pagamentos antecipados aos contratados somente poderá ocorrer se 

houver a conjunção dos seguintes requisitos: previsão no ato convocatório, existência no 

processo licitatório de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade 

da medida e estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem a 

Administração dos riscos inerentes à operação (v.g.: Acórdãos 1.442/2003 - 1ª Câmara e 

1.726/2008 - Plenário). (Tribunal de Contas da União, Acórdão nº 1826/2017, Rel. Min. Vital do 

 
1 Tribunal de Contas da União, Acórdão nº 2569/2018, Rel. Aroldo Cedraz, Sessão realizada no dia 07/11/2018. 
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Rêgo, Sessão realizada em 23/08/2017) 

A Advocacia Geral da União - AGU já havia se posicionado sobre o tema, ao editar a 

Orientação Normativa nº 37, de 13 de dezembro de 2011, em que também admite, 

embora com ressalvas de garantia, a antecipação do pagamento:  

A antecipação de pagamento somente deve ser admitida em situações excepcionais, 

devidamente justificada pela administração, demonstrando-se a existência de interesse público, 

observados os seguintes critérios:  

1) Represente condição sem a qual não seja possível obter o bem ou assegurar a prestação do 

serviço, ou propicie sensível economia de recursos;  

2) Existência de previsão no edital de licitação ou nos instrumentos formais de contratação 

direta; e  

3) Adoção de indispensáveis garantias, como as do art. 56 da Lei nº 8.666/93, ou cautelas, como 

por exemplo a previsão de devolução do valor antecipado caso não executado o objeto, a 

comprovação de execução de parte ou etapa do objeto e a emissão de título de crédito pelo 

contratado, entre outras. 

Nesse mesmo sentido, cabe citar o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, nos autos da Consulta nº 788.114. Naquela oportunidade, o Prefeito 

Municipal de Carlos Chagas indagou esta Corte de Contas a respeito da possibilidade de 

antecipação de pagamento, para contratação de shows artísticos, ao que foi respondido 

da seguinte forma:  

Além de autorizada na lei de regência, a antecipação parcial do pagamento é, muitas vezes, 

fundamental para garantir a ampla participação e a competitividade do certame. Em contratos 

de grande vulto, por exemplo, a previsão de pagamento diferido excluiria da competição 

potenciais fornecedores desprovidos do suficiente capital de giro. Tal efeito vai de encontro à 

política de fomento aos pequenos e médios empreendedores, consubstanciada, entre outros 

instrumentos, na redação do art. 33, III, da Lei n.º 8.666/93, e, em última instância, permite às 

grandes corporações impor políticas de preço desfavoráveis à Administração. [...] 

Assim, pode-se concluir com segurança que a antecipação de parte do pagamento é possível, 

desde que prevista no instrumento convocatório, no termo de contrato e que, nos termos do art. 

40, XIV, d, da Lei Nacional de Licitações e Contratos, redunde em economia ao erário. Além disso, 

a fim de contingenciar os riscos a que se expõe a Administração, o pagamento antecipado deverá 

fazer-se acompanhar de prestação de garantia por parte do contratado. (Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais, Consulta nº 788.114, Rel. Cons. Eduardo Carone Costa, Sessão realizada 

em 01/07/2009). 

Conforme o exposto, é possível perceber que a vedação à antecipação de pagamentos, 

no contexto das contratações públicas, já vinha sendo interpretada cum grano salis pela 

jurisprudência pátria, sendo relativizada em situações excepcionais relacionadas à 

garantia do interesse público, desde que observadas algumas condições, como a 
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existência de devida justificativa, previsão no edital ou instrumento de adjudicação 

direta e adoção de garantias legais.  

 A presente discussão tomou contornos ainda maiores diante do contexto de 

calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, vivenciado no Brasil 

e no mundo. Isso porque tem sido amplamente veiculado pela imprensa a dificuldade 

enfrentada pelas entidades de saúde na aquisição de insumos hospitalares, como 

respiradores pulmonares ou até mesmo itens básicos como máscaras, luvas e álcool em 

gel, devido à alta demanda global por estes produtos2. Inclusive, há relatos de intensa 

disputa entre entidades do setor privado e o Poder Público, e até mesmo os próprios 

entes federativos, entre si3.  

A conjuntura atual tem reflexos no comportamento do mercado fornecedor, levando 

muitas empresas a aceitar a contratação somente mediante pagamento à vista ou, em 

muitos casos, mediante pagamento antecipado, como forma de garantir o fornecimento 

dos bens ou serviços.  

Atenta a este cenário, a Consultoria-Geral da União - CGU exarou parecer elucidativo 

sobre o tema (Parecer n.00254/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU), ao analisar minuta de 

contrato para fins de “aquisição de ventiladores pulmonares a serem utilizados no 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional relacionada 

ao COVID-19”, e ressaltou a necessidade de um juízo de ponderação entre as normas 

tradicionais de direito financeiro e a realidade social e econômica vivenciada.  

Cumpre colacionar alguns excertos da referida manifestação:  

29. Em um momento como o vivenciado nesta peleja de combate à epidemia do COVID-19, a 

antecipação de pagamento pode ser uma medida econômica necessária para fomentar o 

aumento da oferta e redução dos preços dos produtos que se deseja adquirir, superando 

também resistências que algumas empresas possuem em fornecer para o Poder Público.  

30. O Direito Administrativo, enquanto disciplina que regula as relações jurídicas administrativas 

entre Administração e administrado, é um instrumento necessário para a resolução de dilemas 

vivenciados pelos agentes públicos e particulares, nessas relações contratuais. Alguns dos 

principais dilemas, sem dúvida, envolvem os impactos econômicos gerados nas contratações 

públicas, por esse período de crise. A adequada compreensão deste direito e a solução para tais 

 
2 https://exame.abril.com.br/negocios/dificuldade-em-comprar-insumos-leva-hospitais-a-risco-de-desabastecimento/ 
3 https://piaui.folha.uol.com.br/cidades-enfrentam-leilao-por-respirador/ 
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dilemas não pode ser alcançada com desprezo à realidade social ou sem uma percepção 

econômica sobre os fatos em análise.  

31. Em acréscimo, vale lembrar que a própria Lei nº 8.666/93, em seu artigo 15, define que as 

compras públicas devem “submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às 

do setor privado”, sendo cediço que, no âmbito privado, é comum a aquisição com antecipação 

de pagamento, notadamente quando há restrição de oferta frente à demanda. 

Ao final, a CGU concluiu pela possiblidade de antecipação de pagamento, desde que 

justificadamente necessária ao cumprimento da pretensão administrativa e seja 

acompanhada das medidas de garantia, nos termos da Orientação Normativa nº 37 da 

AGU, retrocitada:  

b) Diante do cenário de combate ao COVID-19, é necessário que velhas rotinas sejam revistas, 

quando prejudiciais ou impeditivas ao atendimento da missão precípua do gestor público de 

saúde, tendo em vista a prevalência de princípios como eficiência e dignidade da pessoa humana. 

c) A restrição à antecipação de pagamento não deve ser percebida em termo absolutos, podendo 

ser relativizada, notadamente quando o pagamento antecipado se mostrar vantajoso ao 

interesse público. 

d) A antecipação de pagamento pode mitigar riscos, incrementar a competitividade, fomentar a 

ampliação da oferta dos insumos e aparelhos necessários, além de induzir redução dos preços. 

e) É possível a previsão contratual de antecipação de pagamento, desde que seja 

justificadamente necessária ao atendimento da pretensão administrativa e seja acompanhada 

de medidas de garantia, nos termos da ON 37/2011 da AGU. (Grifo Nosso) 

Nesse mesmo sentido, citamos também o Parecer nº 18.132/20, da Procuradoria Geral 

do Estado do Rio Grande do Sul: 

23) Como regra, os pagamentos serão feitos posteriormente ao cumprimento, pelo contratado, 

em conformidade com o ateste da execução ou a entrega dos serviços ou produtos necessários 

ao combate da pandemia;  

24) excepcionalmente, desde que haja previsão no instrumento convocatório ou na justificativa 

para a contratação direta e se faça necessário para atender com mais eficiência à necessidade 

pública decorrente do enfrentamento da pandemia, o contrato poderá prever a possibilidade de 

pagamento antecipado, conforme autoriza o art. 40, XIV, d, da Lei 8.666/93. 

Muito embora o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ainda não tenha se 

debruçado sobre o caso específico de antecipação de pagamento para aquisições de 

bens, serviços e insumos relacionados ao enfrentamento do Covid-19, é possível 

encontrar iniciativas neste sentido, oriundas de outros Tribunais de Contas, como é o 

caso do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que respondeu à consulta 

formulada pelo Presidente da Assembleia Legislativa, nos seguintes termos:  
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a) durante o período de emergência de saúde pública de importância internacional e do 

estado de calamidade pública, é possível realizar o pagamento antecipado pela compra de 

itens que só serão entregues após a quitação?  

RESPOSTA: Considerando a Lei Nacional n.º 13.979/2020, a Medida Provisória n.º 928/2020, a 

decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal junto a ADI 6357- DF, a teoria da transcendência 

dos motivos determinantes, a dignidade da pessoa humana, a proteção da vida e o direito à 

saúde, além da necessária conformação constitucional entre estes axiomas, o propósito de 

combate ao Covid-19 e a ausência de prejuízos à Administração, é possível realizar o pagamento 

antecipado pela compra de itens que só serão entregues após a quitação, excepcional e 

temporariamente, durante a situação de emergência ensejadora, respeitando-se para tanto a 

jurisprudência firmada sobre a matéria (v.g. Acórdão 4143/2016 do Tribunal de Contas da União), 

observados os seguintes pressupostos: 1) motivação prévia e exaustiva por parte do ordenador 

de despesa no que tange à fundamentação da necessidade, excepcionalidade, oportunidade e 

conveniência da antecipação; 2) expressa autorização no âmbito das normas editalícias e 

contratuais aplicáveis ao caso concreto; e 3) tempestiva assunção de todas as cautelas 

imprescindíveis ao resguardo do erário, a exemplo do oferecimento de garantias (alcançáveis 

e executáveis no país da contratada), compensações financeiras e penalizações por potenciais 

prejuízos em detrimento do Poder Público contratante, além de eventuais descontos4. (Grifo 

Nosso) 

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por sua vez, editou uma série de 

orientações para realização de pagamento antecipado, consubstanciadas na Nota 

Técnica nº 04/20205. Neste caso, a Corte de Contas admitiu a possibilidade de 

antecipação de pagamento no contexto de enfrentamento à pandemia, na ausência de 

outras alternativas disponíveis aos gestores, recomendando aos jurisdicionados 

algumas providências acauteladoras, como forma de diminuir o risco da contratação:  

2. Portanto, o ordenamento jurídico sedimenta a regra de que o pagamento deve se dar após a 

regular liquidação da despesa. A razão para isso é preservar a administração de fraudes e dos 

prejuízos por vezes irreparáveis decorrentes da inexecução contratual. 

3. No entanto, mesmo essa sistemática legal de fases da despesa pública pode ser flexibilizada 

se o atendimento ao interesse público indicar outro caminho. A própria Lei de Licitações e 

Contratos Públicos, em seu art. 15, inc. III, estabelece o dever de a Administração Pública, sempre 

que possível, submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às existentes no 

setor privado. 

[...] 

6. Porém, dados os últimos acontecimentos atrelados à crise causada pelo surto de COVID-19 no 

mundo, muitas empresas fornecedoras de materiais essenciais ao sistema público de saúde têm 

imposto a forma de pagamento antecipado como condição para a remessa da mercadoria. 

Muitas são as razões mercadológicas que escoram esse comportamento e o fato é que, em 

situações críticas como essa, a necessidade da aquisição de alguns insumos é imperativa, sob 

 
4 Disponível em: http://www.tce.rn.gov.br/as/NoticiasTCE/3895/Voto_Consulta.pdf. Acesso em: 26/04/2020. 
5 Disponível em: https://tcero.tc.br/wp-content/uploads/2020/04/Nota-T%C3%A9cnica-n.-04-SGCE-2020-Pagamento-

Antecipado.pdf. Acesso em: 26/04/2020. 
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pena de comprometimento do bem maior do ordenamento jurídico, que é a vida humana. Essa 

opção de pagamento deve ser evitada ao máximo, especialmente porque o contexto econômico 

é propício ao surgimento de empresas aventureiras e oportunistas, dispostas a emprestarem 

seus nomes para o cometimento de fraudes. Se, por um lado, há o justo receio das empresas 

idôneas em não receber a contraprestação remuneratória devida, por outro, sob o ponto de vista 

da administração dos escassos recursos públicos, há que se gerenciar o risco da ocorrência de 

um desfalque ao erário frente a um acordo não cumprido, notadamente porque as cifras 

envolvidas são, geralmente, vultosas. No entanto, caso não haja alternativa disponível aos 

gestores, o pior cenário seria o de não prover a saúde dos insumos necessários à preservação da 

vida.  

Além disso, percebe-se que outras unidades federativas já vem expressamente 

autorizando a realização de pagamento antecipado, como é o caso do Estado do Espírito 

Santo, que aprovou a Lei Complementar nº 946, de 27 de março de 20206, a qual dispõe 

sobre procedimentos para contratações e outras medidas para enfrentamento da 

calamidade de saúde pública e estado de emergência decorrentes do novo coronavírus. 

Vejamos:  

Art. 11. Os contratos de que trata esta Lei Complementar poderão, justificadamente, prever 

parcela de pagamento antecipado limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor contratado. 

Parágrafo único. Poderá haver antecipação integral da parcela na hipótese de inviabilidade da 

contratação, mediante declaração formal da autoridade competente do órgão contratante. 

O Estado de Sergipe, por meio do Decreto nº 40.567/20207, traz disposição semelhante, 

levando em consideração, entre outras situações, a restrição de disponibilidade no 

mercado:  

Art. 14. Fica autorizada a realização de pagamento antecipado, nas contratações emergenciais 

necessárias ao enfrentamento da COVID-19 sempre que: 

I - necessário investimento antecipado para a implantação de nova infraestrutura ou serviço de 

atendimento à saúde ou assistência social; 

II - aquisição de materiais de consumo ou permanente que estejam com restrição de 

disponibilidade no mercado; ou 

III - outras hipóteses previstas na legislação. 

Nesse mesmo diapasão, o Estado do Pará editou Decreto Estadual nº 619, de 23 de 

março de 20208, que dispõe sobre procedimentos para contratações emergenciais, 

doações, requisição administrativa e suprimento de fundos para enfrentamento à 

 
6 Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=392138. Acesso em: 26/04/2020. 
7 Disponível em: https://www.se.gov.br/uploads/download/midia/12/8e27be55ccfddfd7c243b7d57000211c.pdf. Acesso 
em: 26/04/2020. 
8 Disponível em: http://www.pge.pa.gov.br/sites/default/files/de619-_doacao_suprimento_contratacao_e_requisicao.pdf. 

Acesso em: 26/04/2020. 
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pandemia do coronavírus, admitindo a antecipação de pagamento nas mesmas 

hipóteses previstas no Decreto Estadual de Sergipe: 

Art. 15. Fica autorizada a realização de pagamento antecipado, nas contratações emergenciais 

necessárias ao enfrentamento da COVID-19 sempre que: 

 I - necessário investimento antecipado para a implantação de nova infraestrutura ou serviço de 

atendimento à saúde ou assistência social;  

II - aquisição de materiais de consumo ou permanente que estejam com restrição de 

disponibilidade no mercado; ou  

III - outras hipóteses previstas na legislação.  

A realização de pagamento antecipado, diante das restrições de mercado, encontra 

ressonância, também, na recente obra “Direito Provisório e a Emergência do 

Coronavírus: ESPIN Covid-19”9, de autoria dos professores Jorge Ulisses Jacoby 

Fernandes, Murilo Jacoby Fernandes, Paulo R. Teixeira e Ronny Charles L. de Torres, 

conforme se extrai do trecho abaixo: 

Em um momento como o vivenciado nesta peleja de combate à epidemia do COVID-19, a 

antecipação de pagamento pode ser uma medida econômica necessária para fomentar o 

aumento da oferta e redução dos preços dos produtos que se deseja adquirir, superando 

também resistências que algumas empresas possuem em fornecer para o Poder Público.  

No entendimento dos doutrinadores, tal possibilidade encontraria respaldo na própria 

Lei nº 8.666/1993, em seu artigo 15, inciso III, ao definir que as compras públicas 

deverão se submeter às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor 

privado.  

É interessante ressaltar a série de recomendações práticas presentes na obra, caso a 

única alternativa possível para a contratação pública seja a antecipação de pagamento:  

Se nesse momento existem restrições, a orientação mais segura para efetuar o pagamento 

antecipado, quando estritamente necessário e imposta como condição de execução do contrato 

é:  

a) Negociar o pronto pagamento, isto é a entrega do produto com a emissão da ordem bancária 

no mesmo dia e no mesmo ato. 

Isso reduz custos para o fornecedor. Havendo integração entre as unidades administrativas, é 

possível emitir e entregar a ordem bancária na chegada do caminhão de entrega. 

 
9 JACOBY, Jorge Ulisses Fernandes et al., Direito Provisório e a Emergência do Coronavírus: ESPIN – Covid-19: Critérios e 

Fundamentos. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p.128/129, versão e-book. 
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b) Pagamento para contratos já vigentes, em valor inferior à garantia depositada no início do 

contrato. 

Muitos contratos, em decorrência de previsão editalícia, preveem na forma do art.56 da Lei 

8.666/1993, que o contratado entregue uma garantia de que cumprirá a obrigação. 

O que se propõe é que o pagamento da etapa ou parcela do fornecimento possa ser antecipado, 

se for menor do que o valor da garantia prestada pelo contratado. Simples, assim, porque a 

Administração Pública já dispõe das garantias exigidas pelo art.38 do Decreto nº 93.872/1986, e 

recomendadas pelo TCU e AGU. 

c) Pagamento em cinco dias. 

Essa regra decorre do fato de que foi alterado o art.24, inc.II e parágrafo único da Lei nº 

8.666/1993. 

Em decorrência desse fato, o prazo de pagamento ficou reduzido por força de lei para cinco dias, 

conforme o art.5º, §3º da Lei 8.666/1993, com redação dada pela Lei nº 9.648/1998. 

Por derradeiro, cumpre citarmos o artigo assinado por Patrícia Lima Dória e Verônica S. 

de Novaes Menezes, ambas Procuradoras do Estado da Bahia, que dispõe acerca das 

precauções que deverão ser seguidas pelos gestores públicos, sempre que recorrerem 

à regra excepcional do pagamento antecipado.  

Segundo as autoras, dentre outras providências que a especificidade do caso exigir, 

deverá o gestor:  

a) comprovar que inexiste outro fornecedor que aceite fornecer os bens ou prestar os serviços 

mediante pagamento após o adimplemento da parcela; 

b) demonstrar que o pagamento antecipado é a única condição de venda para a efetivação da 

aquisição do bem ou serviço pretendidos; 

c) condicionar a antecipação de pagamento à prestação de garantia pelo fornecedor (justificando 

eventual impossibilidade); e 

d) obter desconto pela antecipação, diante da evidente redução de risco de não pagamento pelo 

Poder Público (justificando eventual impossibilidade)10. 

 

Conclusão: Em que pese a Lei 13.979/2020 não tratar especificamente da questão e não 

existir um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre o 

pagamento antecipado nas contratações públicas, no contexto específico do combate à 

 
10 DÓRIA, Patrícia Lima; MENEZES, Verônica S. de Novaes. O paradigma da vedação à antecipação de pagamento e o novo 

coronavírus. Zênite Fácil, categoria Doutrina, abr. 2020. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br. Acesso em: 
26/04/2020. 
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pandemia do coronavírus, vê-se que este tema vem sendo objeto de discussão perante 

os demais Órgãos de Controle e da Administração Pública, país afora, cujos 

entendimentos podem servir de subsídios ao questionamento do Demandante.  

Por fim, cabe alertar que as respostas aos questionamentos formulados por meio do 

presente canal de atendimento possuem caráter meramente informativo e não 

implicam em antecipação de entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, cuja manifestação depende do exame das circunstâncias do caso concreto ou 

mediante análise de Consulta, valendo-se dos meios processuais adequados. 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Processo nº 1500.01.0020664/2020-65

Interessado: Centro de Serviços Compartilhados da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão (CSC/ SEPLAG).

Número: 075/2020

Data: 24/04/2020

Processo SEI: 1500.01.0020664/2020-65.

Classificação Temática:  Direito Administrativo; Alimentação de Bens; e outras matérias de
Direito Público.

Ementa: CONSULTA JURÍDICA – COMPRA DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPÌ S) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTOQUE REGULADOR DE
DEMANDA PARA ATENDIMENTO À MUNICÍPIOS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS EM
FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID/19 – INSTRUMENTO JURÍDICO APTO A VIABILIZAR A
TRANSFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS AOS DESTINATÁRIOS DE MANEIRA ONEROSA –
ARRECADAÇÃO DE RECEITA VIA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL (DAE) –
ENCAMINHAMENTO À CONSULTORIA JURÍDICA DA ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS.

I. RELATÓRIO:

1. O Centro de Serviços Compartilhados da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão encaminhou, por meio do Memorando SEPLAG/CSC nº 55/2020 (13635595), a
seguinte consulta:

“Em recente decisão, o Governo de Minas Gerais optou por realizar
algumas compras de EPI's para a composição de um estoque
regulador da demanda de tais materiais para o atendimento a
Municípios e Hospitais Filantrópicos. Esta iniciativa foi estabelecida a
partir da avalição da oferta e demanda destes produtos em nível mundial,
cenário onde se verificam ao mesmo tempo preços exorbitantes e
escassez de produtos, em função da Pandemia do COVID-19.
Não obstante, a falta deste tipo de material é um agravante ao contexto de
expansão do vírus considerando a exponencialidade de seu contágio,
expondo de modo especial os profissionais de saúde. Neste contexto,
municípios de menor porte encontram dificuldades ainda maiores do
que outros em função do quantitativo necessário dos materiais na
proporção do dimensionamento de sua população ou mesmo do
corpo de profissionais de saúde na localidade, razão pela qual não
conseguem escala suficiente para a aquisição do material, o que
leva, de um lado, ao superdimensinonamento do quantitativo para
gerar volume suficiente para compra e, de outro, o potencial
desabastecimento dos materiais no município.
A composição deste estoque pelo Estado viabilizará o acesso a
estes equipamentos de proteção por município que vivenciem
dificuldades na sua aquisição, notadamente de máscaras descartáveis,
luvas de procedimento, máscaras N95, aventais e gorros. Na prática a
modelagem prevê que a SEPLAG (conforme decisão do COFIN) se
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responsabilize pela aquisição e armazenamento dos produtos em
parceria com a Defesa Civil Estadual e, ainda, lidere o processo de
dispensação a partir da demanda recebida.
Para a recepção da demanda, fluxo ainda pendente de consolidação,
sugere-se que o protagonismo caiba a Associação Mineira de Municípios
e ao COSEMS - Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde.
Entretanto, o atendimento das requisições pelo Estado, em uma
visão preliminar, ficaria condicionada a indenização pelos
demandantes dos valores pagos nos processos de contratação, ou
seja, não seriam processos de doações aos municípios e sim um
modelo onde eles fariam as aquisições junto ao estoque do Estado
mediante pagamento, sobretudo por já terem recebido recursos para
esta finalidade, quer sejam Federais ou mesmo Estaduais.
Importante dizer que cinco processos já foram homologados e os materiais
de três deles já entregues, restando como previsão a entrega dos demais
no armazém ainda nesta semana. Por esta razão gostaríamos de contar
com a produção de um parecer jurídico e sugestão de modelo de
documento para que a possibilidade de indenização ao Estado pelos
demandantes seja referendada, contexto em que a arrecadação da
receita se daria por pagamento de DAE-Documento de Arrecadação
Estadual em fase anterior a dispensação do material.”

2. O processo foi enviado digitalmente, via SEI – Sistema Eletrônico de Informações (SEI nº
1500.01.0020664/2020-65), contendo, exclusivamente, o Memorando SEPLAG/CSC nº
55/2020 (13635595), acima transcrito em sua integralidade.

3. Esse é o relatório, em sua essência.

II. NOTA JURÍDICA:

4. Assevera-se, ab initio, que as competências atribuídas a esta Assessoria Jurídica não
alcançam o exame de critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública,
não se adentrando, ainda, na análise de questões técnicas, econômicas, financeiras,
fiscais ou de sistemas de processamento de arrecadação, por nítida ausência de
atribuição e conhecimento técnico para tanto.

5. Oportuno destacar, também de plano, a doutrina de Carvalho Filho
[1]

 a qual esclarece a
natureza dos atos opinativos, tal como o ato que aqui se exprime, a saber:

“Os pareceres consubstanciam opiniões, pontos de vista de alguns
agentes administrativos sobre matéria submetida à sua apreciação.
(...)
Refletindo um juízo de valor, uma opinião pessoal do parecerista, o
parecer não vincula a autoridade que tem competência decisória, ou
seja, aquela a quem cabe praticar o ato administrativo final. Trata-se
de atos diversos – o parecer e o ato que o aprova ou rejeita. Como tais
atos têm conteúdo antagônicos, o agente que opina nunca poderá ser o
que decide. ”

6. Certo é que a análise legal da situação narrada será feita em abstrato, em tese, levando
em consideração, exclusivamente, as informações descritas no já mencionado
Memorando SEPLAG/CSC nº 55/2020 (13635595).

7. Assim delimitado, passa-se ao exame da questão submetida a esta Assessoria Jurídica.

II.I – DO INSTRUMENTO JURÍDICO APTO A VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DE EPI´S
ESTOCADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE MANEIRA ONEROSA, À
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DESTINATÁRIOS ESPECIFICADOS:

8. É fato público e notório que a pandemia causada pelo Coronavírus – COVID-19, tem
impactado nas políticas públicas tanto do Estado de Minas Gerais quanto de tantos outros
organismos nacionais e internacionais que, diariamente, publicam medidas que visam
minimizar os impactos na saúde, bem como os impactos financeiros, dentre tantos outros
que nascem diariamente em tempos de pandemia.

9. Surge, nesse contexto, conforme noticiado pelo Memorando SEPLAG/CSC nº 55/2020
(13635595), a necessidade de criar políticas públicas para atendimento e auxílio aos
inúmeros Municípios do Estado de Minas Gerais atingidos pelos efeitos calamitosos do
COVID-19.

10. No que interessa ao exame em questão, verifica-se que o Estado de Minas Gerais optou,
tendo em vista a escassez de EPI (Equipamento de proteção individual) disponíveis no
mercado para o enfrentamento da COVID-19 e em virtude da economia de escala, por
adquirir diretamente tais equipamentos, tudo, com o intuito de repassá-los aos Municípios
e eventualmente à hospitais filantrópicos que atuem complementarmente ao SUS
(devidamente contratualizados). 

11. Conforme notificado pelo Memorando SEPLAG/CSC nº 55/2020 (SEI nº 13635595),
verifica-se que não foi utilizada a sistemática de compra estadual prevista no Sistema de
Registro de Preços e as adesões permitidas pelo art. 19, §5º do Decreto nº 46.311/13,
sendo que somente agora, questionam a esta Assessoria qual o instrumento jurídico apto
a viabilizar a transferência desses equipamentos aos supramencionados destinatários de
maneira onerosa.

12. Diante desse cenário, cumpre a esta Assessora Jurídica elucidar, primeiramente, que no
âmbito da Administração Pública a alienação de bens móveis está disciplinada no art. 18,
parágrafo primeiro da Constituição Estadual bem como no art. 17, inciso II da Lei 8666/93,
ambos in verbis:

Constituição Estadual
Art. 18 – A aquisição de bem imóvel, a título oneroso, depende de
avaliação prévia e de autorização legislativa, exigida ainda, para a
alienação, a licitação, salvo nos casos de permuta e doação, observada a
lei.
§ 1º – A alienação de bem móvel depende de avaliação prévia e de
licitação, dispensável esta, na forma da lei, nos casos de:
 I – doação;
 II – permuta
 
Lei nº 8.666/93
17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à
existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de
avaliação e obedecerá às seguintes normas:
II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação,
dispensada esta nos seguintes casos:
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social,
após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica,
relativamente à escolha de outra forma de alienação;
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da
Administração Pública;
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a
legislação específica;
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d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades
da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;
f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades
da Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles
dispõe.

13. Pelo disposto na alínea “f” do inciso II do art. 17 da Lei 8.666/93, autoriza-se a alienação
onerosa de bens que componham o patrimônio da Administração Pública,
independentemente de prévio procedimento licitatório, desde que tal negócio seja
celebrado com outra entidade da Administração Pública.

14. Segundo prevê a mencionada alínea “f” do inciso II do art. 17 do Diploma Federal
Licitatório, caso uma unidade administrativa não possua mais previsão da utilização de
determinado material ou equipamento, poderá aliená-lo a outro órgão ou entidade da
Administração Pública, como forma de evitar-se que o mesmo se deteriore pela falta de
uso.

15. Note-se que, neste caso, não se trata de bem inservível, mas de bem que, sem uma
utilização previsível, possa ser aproveitado de imediato, e antes que se perca pela ação
do tempo, em outro órgão ou entidade estatal.

16. Apesar da venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da
Administração Pública ser hipótese de licitação dispensada, há que se investigar a
extensão desse permissivo, se abrangeria entidades de outra esfera de governo[2].

17. A nosso sentir, a licitação dispensada abrangeria toda a Administração Pública,
conceituada na forma do art. 6º, XI, da Lei nº 8666/93, compreendida como a “a
administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios...”.

18. A razão de inclusão deste permissivo legal está na tentativa de alcançar-se o interesse
público, que é a finalidade precípua do Estado, independentemente de quem seja a
pessoa estatal que o faça.

19. É por essa razão que as hipóteses previstas no art. 17 trata da licitação dispensada,
hipótese em que o legislador se antecipou à discricionariedade do gestor público para
preestabelecer a inconveniência da licitação, cabendo ao agente administrativo, no
caso de decidir pela contratação, apenas reconhecer a situação de dispensa.

20. Quanto à licitação dispensada, leciona Joel de Menezes Nieuhr
[3]

É solar a diferença de sentido entre algo que se declara dispensado
e outro que se declara dispensável. Dispensada significa que a
licitação pública já foi efetivamente afastada do legislador, em virtude
do que a competência do agente administrativo é vinculada,
cabendo-lhe, diante de uma das figuras contratuais enunciadas,
apenas reconhecer a dispensa. A discricionariedade do agente
administrativo, nesses casos, resume-se na avaliação da oportunidade e
conveniência de realizar uma das espécies de contrato qualificadas,
efetivamente, como de licitação dispensada. Realizado esse juízo, tendo-
se decidido a respeito da celebração de tais contratos, a dispensa se
impõe. 

21. Por outro lado, restaria indagar a respeito da exigência de licitação, em relação às
entidades privadas. Em princípio, alienação de bens móveis apesar de não exigir
autorização legislativa, o art. 22, parágrafo 5º, da lei 8.666/93, impõe, via de regra, a
licitação na modalidade leilão. Destaca-se:

Art. 22. São modalidades de licitação:
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V – leilão.
§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para
a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de
produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de
bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer maior lance, igual ou
superior ao valor da avaliação.

22. Vê-se, então, que para um bem público ser alienado na modalidade supra referida, é
necessário, dentre outros, que se trate de um bem móvel inservível[4], o que não é o caso,
uma vez que os mesmos visam aparelhar as entidades integrantes do Sistema Único
de Saúde.

23. Ademais, parece-nos presente a situação de inviabilidade de licitação, amparada
no caput do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, considerando que no caso não se pretende
propriamente a alienação de bens à um terceiro (Art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93), mas,
unicamente, a uma entidade privada que integra o Sistema Único de Saúde – SUS, ainda
que complementarmente, conforme autoriza o art. 199, §1º da CF:

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste,
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
 
Lei Federal nº 8.666/93:

Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações,
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

24. A inviabilidade de competição se configura não apenas quando a ausência de pluralidade
de alternativas afasta a possibilidade de seleção. Pode configurar-se inviabilidade de
competição, para os fins do art. 25 da Lei n.º 8.666/93, também nos casos em que houver
impossibilidade de seleção entre as diversas alternativas segundo um critério objetivo ou
quando o critério da vantajosidade for incompatível com a natureza da necessidade a ser
atendida, tal como ocorre no presente caso, uma vez que os bens foram adquiridos
exclusivamente para atender a demanda das entidades integrantes do Sistema único de
Saúde.

25. Essa é a tese defendida por Celso Antônio Bandeira de Mello
[5][6]

, ao afirmar que o art. 25,
caput, contém uma regra geral autorizadora da contratação direta nas hipóteses em que a
realização da licitação frustrasse a finalidade da atividade administrativa. É o que se
retrata no trecho seguinte:

Em suma: sempre que se possa detectar uma induvidosa e objetiva
contradição entre o atendimento a uma finalidade jurídica que incumba à
Administração perseguir para bom cumprimento de seus misteres e a
realização de certame licitatório, porque este frustraria o correto alcance
do bem jurídico posto sob sua cura, ter-se-á de concluir que está ausente
o pressuposto jurídico da licitação e, se esta não for dispensável com
base em um dos incisos do art. 24, deverá ser havida como excluída com
supedâneo no art. 25, caput.

26. Além disso, no presente caso a alienação de bens pretendida possui destinatários
específicos, uma vez que a razão da aquisição dos bens é para atender toda rede
integrante do Sistema Único de Saúde, em virtude de uma situação de calamidade
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pública e não para gerar receita para o Estado.  Nesse sentido, inaplicável o disposto
no inciso XXI do art. 37 da CF que visa assegurar igualdade de condições a todos
aqueles que queiram contratar com o Poder Público e assegurar a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública.

27. Saliente-se, notadamente do ponto de vista da aquisição dos equipamentos pelos
municípios, além de abarcados pelo raciocínio exposto, estes estão
expressamente dispensados de licitar, conforme autoriza a Lei nº 13.979/2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus[7].

28. Conforme já mencionado, a alienação de bens pretendida possui destinatários
específicos, uma vez que a razão da aquisição dos bens visa atender toda rede integrante
do Sistema Único de Saúde em virtude de uma situação de calamidade pública e não
para gerar receita para o Estado.  Ante o exposto, não há que se perquirir a respeito de
proposta mais vantajosa para a Administração e nem haverá ofensa ao princípio da
isonomia, já que nenhum outro sujeito se encontra em situação idêntica à dos
destinatários.

29. Com relação a forma de pagamento ao Estado de Minas Gerais, pela transferência
onerosa dos EPÍ s, elucida-se que o inciso II do §1º do art. 1º do Decreto Estadual de nº
44.180/2005, que dispõe sobre a arrecadação de receitas, permite a emissão de DAE
para fins de viabilizar a avença bilateral ora examinada. Veja-se:

Art. 1º A arrecadação das receitas realizadas pelos órgãos da
Administração Pública Direta e pelas empresas estatais dependentes,
autarquias, fundações públicas e fundos estaduais, integrantes da
Administração Pública Indireta, no âmbito do Poder Executivo estadual,
far-se-á por intermédio de documento de arrecadação específico
instituído em resolução da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF.
§ 1º O disposto no caput inclui:
(...)
II - as receitas que têm origem no esforço próprio de órgãos e
entidades da administração pública, nas atividades de fornecimento de
bens ou serviços facultativos e na exploração econômica do
patrimônio próprio, remunerados por preço; e
(...)”

30. Regulamentando o caput do art. 1º a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF editou a
Resolução nº3773, de 19/05/2006, a qual versa “sobre a arrecadação, por meio do
Documento de Arrecadação Estadual (DAE) modelo 06.01.11, das receitas
realizadas pelos órgãos da Administração Publica Direta ....”. Do art. 2º do
mencionado regulamento, extrai-se:

Art. 2o. O recebimento de receitas realizadas no âmbito do Poder
Executivo do Estado será feito, exclusivamente, por meio do
Documento de Arrecadação Estadual (DAE) modelo 06.01.11, pelos
seguintes órgãos e entidades:
I - órgãos da Administração Publica Direta;
(...)
SS 1o. Os contratos, convênios, acordos ou normas infralegais que
autorizem depósitos em conta bancária de valores relativos as
receitas a que se refere o caput deste artigo deverão adequar-se ao
regime de arrecadação por meio do DAE modelo 06.01.11, até 30 de
junho de 2006.
SS 2o. O DAE modelo 06.01.11 será processado eletronicamente e
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submetido as consistências determinadas pela Secretaria de Estado de
Fazenda.
SS 3o. Na hipótese de constatação de valor recebido indevidamente a
qualquer título de receita, exceto tributária, o próprio órgão ou entidade
providenciara a restituição ao interessado.
SS 4o. A restituição de importância paga indevidamente a título de tributo
ou penalidade obedecera ao disposto no art. 6o. combinado com o art. 36
da Consolidação da Legislação Tributaria Administrativa do Estado de
Minas Gerais (CLTA/MG), aprovada pelo Decreto ndeg. 23.780, de 10 de
agosto de 1984.
SS 5o. O valor restituído diretamente ao interessado pela Superintendência
Central de Administração Financeira (SCAF) será deduzido do repasse
financeiro da receita arrecadada pelo órgão ou entidade.”

31. Como a intenção do Estado de Minas Gerais é repassar os equipamentos de maneira
onerosa aos destinatários interessados, mediante a “indenização” do custo de aquisição
dos EPÍ s, o recolhimento de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) tal como
destacado Memorando SEPLAG/CSC nº 55/2020 (SEI nº 13635595), é instrumento hábil
a operacionalização da pretensão.

32. O § 4º do art. 62 da Lei nº 8.666/93 prevê que o termo de contrato poderá ser substituído
nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, independentemente do valor da
contratação.

33. Sobre o tema, oportunos os comentários de Marçal Justen Filho[8] ao art. 62 da Lei
8.666/93:

A única diferença reside em que o termo de contrato é um escrito
completo, contemplando todas as cláusulas cabíveis, emitido para o fim
específico de documentar a avença. Já as outras formas de documentação
envolvem a utilização de instrumentos destinados a outros fins para, de
modo concomitante, promover a formalização da contratação.
Deve ter-se em vista que a existência de um contrato administrativo não
depende da forma adotada para sua formalização. Existe contrato
administrativo mesmo quando documentado por via da assinatura uma
nota de empenho. Aperfeiçoa-se o contrato administrativo quando
completados os atos jurídicos necessários à formalização que exterioriza o
acordo de vontades.

34. Por fim, o Memorando SEPLAG/CSC nº 55/2020 (13635595) informa que a dispensação
do material ocorreria somente após o recolhimento da Documento de Arrecadação
Estadual (DAE), o que implicaria para os Municípios a obrigação de pagamento
antecipado, cuja legalidade já foi reconhecida para as compras realizadas pelo estado de
Minas Gerais no Parecer referencial da Advocacia Geral do Estado n° 16.212/2020, que
pelos mesmos fundamentos, autorizaria a adoção do procedimento pelos Municípios.

35. Face a análise acima delineada, conclui-se pela possibilidade da alienação dos
equipamentos de proteção individual através da celebração de contrato de compra e
venda cuja forma de pagamento seja pela emissão de DAE.

III. CONCLUSÃO:

36. Diante do exposto, nos limites da análise alhures empreendida, esta Assessoria Jurídica
opina pela possibilidade de se operacionalizar a transferência onerosa dos
equipamentos de proteção individual (EPI´s) visando dar efetividade de política
pública de contenção ao avanço da Covid-19.
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37. Por ser matéria sensível, cuja interpretação da norma pode gerar repercussão no
âmbito de toda a Administração Estadual e, levando-se em consideração o disposto
no art. 30 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro[9] bem como, com base da
 Resolução AGE nº 26/2017 c/c Lei Complementar nº 75 de 2004, condicionamos a
aplicação da interpretação exarada à ratificação pela douta Consultoria Jurídica da
AGE/MG.

38. É a nota jurídica, s.m.j. À consideração superior.

 

Belo Horizonte, 24 de abril de 2020.

 

Gabriela Bernardes de Vasconcellos Lopes
Assessora Jurídica – SEPLAG

MASP 1.370.272-5 | OAB/MG 123.176

 

De acordo,

Rafael Ferreira Toledo
Procurador do Estado de Minas Gerais

Assessor Jurídico Chefe

MASP- 1.332.856-2 | OAB/MG nº 119.102

 

[1] Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo / José dos Santos
Carvalho Filho. – 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018, p. 200/1420.

[2] Veja que em relação aos bens imóveis o disposto no art. 17, I, e da 8666/93, foi expresso:
e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo.
[3] Niebuhr, Joel de Menezes. Dispensa e inexigibilidade de Licitação Pública, Belo Horizonte:
Fórum, 2008, Pág. 372/373.

[4] Bens inservíveis, de igual modo, induzem tratar-se de bens que não mais podem ser
utilizados, que se tornaram sucata. Ferreira Neto (2003, p.9) esclarece que: Bens inservíveis
são aqueles de que a Administração Pública não mais necessita, ou seja, não têm mais
utilidade para o Estado, mas têm ou poderão ter utilidade para os particulares, razão por que
são alienados, o que significa que bens inservíveis, no contexto da Lei n.º 8.666/93, não são
bens imprestáveis, mas sim desnecessários para um ente determinado, qual seja , a
Administração Pública.

[6]MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo.14ª ed., São Paulo:
Malheiros Editores, 2002, p.501.

[7] 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.
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§ 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.

§ 4º  Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou
contratação por mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de preços, de que trata
o inciso II do caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado.

§ 5º Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo poderá aplicar o
regulamento federal sobre registro de preços.

§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data de
divulgação da intenção de registro de preço, entre dois e quatro dias úteis, para que outros
órgãos e entidades manifestem interesse em participar do sistema de registro de preços nos
termos do disposto no § 4º e no § 5º.

[8] JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 990.

[9] Art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na
aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e
respostas a consultas. 

(Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, com alterações trazidas pela Lei Federal de
nº13.655 de 2018)

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Ferreira Toledo, Procurador(a) do
Estado, em 24/04/2020, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Bernardes de Vasconcellos
Lopes, Assessor(a), em 24/04/2020, às 15:22, 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
13675408 e o código CRC 1CB3747D.

Referência: Processo nº 1500.01.0020664/2020-65 SEI nº 13675408
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo nº 1500.01.0020664/2020-65

 

Procedência: Assessoria Jurídica Administrativa - AJA/SEPLAG 

Interessado: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Data: 27/04/2020

Assunto: Transferência onerosa de Equipamentos de Proteção Individual (EPÌ s).

 

PROMOÇÃO

 

1. A Assessoria Jurídica Administrativa - AJA/SEPLAG submete à aprovação desta
Consultoria Jurídica a Nota Jurídica nº 075/2020, por meio da qual responde
a questionamento oriundo do Centro de Serviços Compartilhados, quanto à possibilidade
de dispensação de Equipamentos de Proteção Individual - EPÌ s a Municípios mediante
ressarcimento dos valores pagos no processo de contratação.

2. Consoante esclarecido no Memorando SEPLAG/CSC.nº 55/2020, "a falta deste tipo de
material é um agravante ao contexto de expansão do vírus considerando a
exponencialidade de seu contágio, expondo de modo especial os profissionais de
saúde". Assim, decidiu-se pela formação de estoque desses equipamentos no âmbito do
Estado, sobremodo em função das dificuldades de aquisição frente ao aumento da
demanda, a nível mundial, decorrente da pandemia pelo novo coronavírus, COVID-19, que
ocasionou a escassez de produtos e a elevação de preços. Além disso, no Memorando é
destacado que:

[...] municípios de menor porte encontram dificuldades ainda maiores do
que outros em função do quantitativo necessário dos materiais na
proporção do dimensionamento de sua população ou mesmo do corpo de
profissionais de saúde na localidade, razão pela qual não conseguem
escala suficiente para a aquisição do material, o que leva, de um lado, ao
superdimensionamento do quantitativo para gerar volume suficiente para
compra e, de outro, o potencial desabastecimento dos materiais no
município., assim como devido à necessidade de abastecimento
especialmente de municípios pequenos que enfrentariam dificuldades
ainda maiores para a compra diretamente dos fornecedores. 

3. Assim, a compra em maior escala foi pensada a fim de garantir o abastecimento de EPÌ s
a Municípios e a Hospitais Filantrópicos mineiros, ficando a SEPLAG e a Defesa Civil
responsáveis pela aquisição, armazenamento e equacionamento do estoque de maneira
a suprir as requisições.

4. Considerando que os Municípios, em princípio, têm recebido apoio federal e estadual
para o enfrentamento do surto, pensou-se que os valores despendidos pelo Estado
na contratação poderiam ser por eles ressarcidos, restando o questionamento quanto ao
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procedimento e quanto ao instrumento que devem amparar o negócio jurídico.

5. A consulta apresenta-se de forma abstrata, vindo desprovida de documentos, não se
relacionando a processo específico. Logo, a manifestação da Assessoria Jurídica se dá
também em abstrato, em tese, conforme assentado na Nota Jurídica nº 075/2020, com
base exclusivamente nas informações contidas no Memorando referendado. Significa
dizer, em outras palavras, que não se está a avalizar a juridicidade de processo ou
procedimento concreto, tampouco a promover juízos de valor quanto ao mérito das
decisões administrativas, a cargo das autoridades competentes. 

6. Sob o viés estritamente jurídico, quanto ao procedimento apto, em tese, a comportar a
solução pensada, a Nota Jurídica esposou a possibilidade de aplicação do artigo 17,
inciso II, alínea "f", da Lei nº 8.666, de 1993, que permite, no âmbito da alienação de bens
móveis, a venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da
Administração Pública, mediante dispensa de licitação, respeitados os seguintes
requisitos: a) avaliação prévia dos materiais e equipamentos; e b) comprovação de que
não há previsão de utilização deles pelo alienante.  

7. Vale registrar que a Administração não almeja lucro com a alienação. Todavia, não se
tratando de doação, o preço dos materiais e equipamentos deve ser o justo, que atenda a
ambas as partes, podendo, no caso, representar os valores despendidos nas aquisição
dos equipamentos de proteção individual pelo Estado, mostrando-se possível serem
somados a eles eventuais custos suportados em razão da contratação, de modo
proporcional e razoável.    

8. A exigência de comprovação da imprevisibilidade de utilização dos equipamentos pelo
Estado, por sua vez, visa resguardá-lo quanto à eventual necessidade de instauração de
novo processo de compras, que, para além de trazer consigo despesas decorrentes de
sua procedimentalização, poderá, no contexto atual, representar a aquisição com valores
mais elevados, em prejuízo ao erário. Em vista disso, sugere-se que seja atestada e
certificada a suficiência de estoque para atendimento da demanda dos órgãos e
entidades estaduais, bem como a existência de sobra a permitir o atendimento das
requisições.

9. Medida também salutar, embora não prevista na norma, diz respeito ao estabelecimento
de critérios objetivos para atendimento das requisições dos Municípios, sobremodo se o
quantitativo não for suficiente a guarnecer todos os interessados. Igualmente importante,
para garantia da lisura do procedimento, seja dada publicidade, no site do Portal de
Compras, da disponibilidade de equipamentos e materiais, relacionados por itens e com
valores individuais, devendo ser os quantitativos atualizados à medida que forem sendo
requisitados, sem prejuízo da utilização de outros meios, a exemplo do credenciamento.   

10. No que diz respeito à possibilidade de alienação para Hospitais Filantrópicos, malgrado a
não subsunção à hipótese de dispensa prevista no artigo 17, II, "f", da Lei nº 8.666/93,
comungamos do entendimento adotado pela AJA/SEPLAG, no sentido de ser possível,
ante a ausência de competição, e também sob a perspectiva da finalidade almejada,
claramente voltada à saúde pública, à proteção dos profissionais de saúde do contágio e
transmissão da doença, amparar a venda dos EPÌ s no caput do artigo 25 da referida Lei.
Aplicam-se, aqui, igualmente, as observações lançadas anteriormente, quanto ao preço, à
existência de sobra de estoque, à publicidade e à adoção de critérios objetivos caso a
procura seja maior que a oferta.

11. Por certo que em ambas as hipóteses, seja de dispensa seja de inexigibilidade, faz-se
necessária a instrução dos processos em conformidade com a Lei nº 8.666/93, podendo
ser dispensada, apenas, a celebração de contrato, nos termos do caput e § 4º do art. 62
da Lei. 

12. Com relação aos pagamentos, conquanto, possam ser realizados via recolhimento de
DAE, sugere-se que seja promovido o alinhamento do formato com a Secretaria de
Estado de Fazenda.
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13. Ante o exposto, tendo em vista que a Nota Jurídica da AJA/SEPLAG abordou a matéria
de forma precisa e bem fundamentada, somos de opinião pela desnecessidade de
emissão de nova manifestação jurídica por esta Consultoria Jurídica.

14. Desse modo, promovemos o expediente a V. Sa., com as ponderações acima, sugerindo
a ratificação da Nota Jurídica AJA/SEPLAG nº 075/2020. 

15. À superior consideração.

Belo Horizonte, data supra. 

 

CAROLINA BORGES MONTEIRO

Procuradora do Estado

OAB/MG 104.259 – MASP 1.211.251-2

 

 

De acordo. 

Com o adendo das ponderações e recomendações lançadas no corpo da promoção,
aprovo a Nota Jurídica nº 075/2020 da AJA/SEPLAG. 

 

WALLACE ALVES DOS SANTOS

Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica  

Documento assinado eletronicamente por Carolina Borges Monteiro, Procurador(a)
do Estado, em 28/04/2020, às 20:59, 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 28/04/2020, às 23:07, 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
13746637 e o código CRC 6D39D185.

Referência: Processo nº 1500.01.0020664/2020-65 SEI nº 13746637
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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:
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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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[6] Jacoby Fernandes, J.U. Contratação direta sem licitação. 10. ed. rev. atual. ampl. Belo
Horizonte: Fórum, 2016, pp 275-276.

[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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Procedência:  Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Interessado:   Superintendência Central de Compras Governamentais

Número:         16.212
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Classificação Temática: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Contrato
administrativo. Pagamento antecipado. COVID-19.

Precedentes:
Referências normativas: Lei nº 4.320, de 1964, Lei nº 8.666, de 1993, Lei nº 13.979, de 2020,
e Lei estadual nº 23.631, de 2020 ; Decreto estadual NE nº 113, de 2020. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO
FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
COMPRAS. INSUMOS E EQUIPAMENTOS
MÉDICO-HOSPITALARES. PANDEMIA COVID-
19. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO.
CONDIÇÕES DE MERCADO. VIABILIZAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
LEGITIMIDADE.

1. O pagamento antecipado em contratos
administrativos é medida excepcional, e deve
estar justificado no atendimento do interesse
público subjacente ao negócio jurídico, ao que as
regras ordinárias de execução de despesas
públicas denotam empecilhos insuperáveis. 
2. A epidemia de doença infecciosa viral
respiratória causada pelo agente Coronavírus
(COVID-19), embora não seja um fator a indicar,
por si só e de forma automática, a alteração das
regras ordinárias que regulam a execução de
despesas públicas, serve de argumento a
legitimar, em casos específicos e diretamente
relacionados às medidas de saúde pública que
lhe são decorrentes, a excepcionalidade
circunstancial necessária ao afastamento
de exigências legais que, no caso concreto,
atuem como impedimentos à pronta e adequada
atuação do Poder Público. Especialmente em um
cenário de escassez da oferta e de elevada
demanda por produtos e equipamentos
indispensáveis à adequada atuação dos órgãos e
entidades estaduais de saúde; da novel alteração
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das condições de mercado impostas pelo restrito
número de fornecedores e fabricantes; e das
práticas agressivas de mercado adotadas por
diversos países na busca desses mesmos bens.
3. Fixação de requisitos a garantir a
excepcionalidade da medida e a segurança do
gestor público.
 

 

 
Parecer

 
 

-I-

1. Vem à Advocacia-Geral do Estado consulta da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão que, por meio da Superintendência Central de Compras
Governamentais, questiona a possibilidade do Estado de Minas Gerais realizar pagamentos
antecipados no âmbito de contratações de bens e serviços realizadas no escopo da Lei
Federal nº 13.979, de 2020, e do Decreto Estadual NE n° 113, de 12 de março de 2020, que
tratam da situação emergencial relacionada à pandemia de COVID-19.  

2. A consulta está instruída com Nota Explicativa (SEI 13160088) em que descrito o
atual contexto de aquisição de equipamentos e insumos médico-hospitalares a fim de combater
a pandemia do COVID-19. Apontando-se ali, especialmente, o fato das contratações de tais
bens estar condicionada, pelos fornecedores, à realização do pagamento antecipado do valor
da aquisição. Fato decorrente do cenário de elevada demanda, escassez de insumos e da
ocorrência de disputas comerciais transnacionais. Afirmando-se, ao fim, que a adoção da
medida significaria a salvação de milhares ou mesmo de milhões de vidas e garantir ao
Estado de Minas Gerais a viabilidade de condições concretas para combate e eliminação dos
riscos provocados pelo coronavírus.

3. Em suma, é o relatório. Passa-se a opinar.

-II-

4. Nos termos narrados, a consulta encerra questionamento direto e singelo, a
envolver a juridicidade do pagamento antecipado na contratação de bens e serviços pela
Administração Pública do Poder Executivo estadual. Notadamente no contexto da pandemia do
vírus COVID-19, de que trata a Lei n. 13.979, de 2020, e, em âmbito estadual, o Decreto NE n.
113, de 2020, e a Lei n. 23.631, de 2020. 

5. A respeito, a legislação federal a tratar das regras de finanças públicas e
orçamento, bem como das regras gerais de contratação, estabelece à Administração Pública o
procedimento e atos relacionados ao pagamentos pelos bens e serviços por ela adquiridos ou
contratados.

6. Destacando-se, na Lei nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, o disposto em seu Capítulo III, a tratar do regime de execução
de despesas. E, na Lei nº 8.666, de 1993, o disposto em seu art. 40, onde descritas as regras
editalícias a reger a contratação pública - dentre as quais se inserem as relativas ao pagamento
pelo bem ou serviço contratado. 

7. Retira-se, de ambas as leis, o procedimento tido por padrão em matéria de
despesas públicas relacionadas a contratos celebrados pelo Poder Público.

8. Na primeira, estão descritos os atos que integram o processo administrativo
respectivo, especialmente e nesta ordem: o empenho, a liquidação e o pagamento.
Estabelecendo a Lei, quanto aos dois últimos:
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Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado
após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço.
 

9. Ao passo que a segunda, ao instituir normas para licitações e contratos da
Administração Pública, dispõe:

Art. 40.  O edital (...) indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da
data final do período de adimplemento de cada parcela;
§ 3º  Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento
da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a
entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento
contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de
cobrança.  

10. A leitura que se faz desses dispositivos reconhece, na liquidação, condição à
realização do pagamento pelo objeto contratado. Entendida, aquela, por seu turno, como a
constatação do efetivo cumprimento da obrigação pela contraparte.

11. Nesse sentido, a doutrina:

Após o empenho e a emissão da nota respectiva, a despesa será
objeto de liquidação, a qual consiste na verificação do direito adquirido
pelo credor de receber a quantia empenhada e na segunda etapa da
execução orçamentária. Tal verificação tomará em conta os documentos e
os títulos que comprovam a realização da despesa e, assim, o crédito ao
qual o credor faz jus.
O que se pretende, nos termos do artigo 63, § 1º, é apurar: (i) a origem e o
objeto do que se deve pagar, (ii) a importância exata a pagar e (iii) a quem
se deve pagar para extinguir a obrigação. Trata-se de garantir que a
Administração vá pagar os valores certos à pessoa certa e em razão do
motivo previamente estabelecido na nota de empenho.
Na hipótese de fornecimento de bens ou serviços prestados, a liquidação
será realizada a partir do contrato, da nota de empenho e dos
comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço,
de acordo com o que determina o § 2º do artigo 63.
De acordo com Sérgio Assoni Filho, em comentários à Lei 4.320/1964, a
liquidação está vinculada ao implemento de uma condição: “a concreta
prestação do serviço ou o efetivo fornecimento do bem, tanto nos moldes
da avença que deu causa ao nascimento da relação obrigacional quanto

Parecer Jurídico 16.212 AGE/CJ (13163752)         SEI 1500.01.0018074/2020-58 / pg. 3Parecer Jurídico AGE Referencial 16.212  - Aquisição para COVID-19 (13934468)         SEI 1500.01.0020360/2020-28 / pg. 244



em conformidade com o que dispõe a legislação vigente” (CONTI, José
Maurício (coord.). Orçamentos públicos – A Lei 4.320/1964 comentada.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 189.)
Apenas diante do implemento da condição e, pois, da existência efetiva da
prestação do serviço ou fornecimento de bem, é que surge o direito de
recebimento da importância liquidada e, assim, a possibilidade de
exigência do pagamento pelo credor.¹ [grifos no original]

12. Situações há, no entanto, cujas características, relacionadas ao objeto da
contratação, impedem a adoção do regime regular de execução de despesas públicas.
Hipóteses em que o pagamento, quanto ao que aqui interessa, ocorre antes mesmo do
exaurimento da obrigação assumida pela parte contratada. A própria Lei nº 4.320, de 1964,
assim o prevê ao estabelecer, em seu art. 68, o regime de adiantamento do pagamento.
Aplicável, segundo seus termos, aos casos de despesas expressamente definidos em lei,
sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas que não
possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

13. Vale dizer. Não se desconhece que a regra vigente impõe à Administração
Pública o pagamento apenas após a liquidação. Todavia, também é certo que a interpretação
dos conceitos financeiro-contábeis não deva levar à completa inviabilização da contratação pelo
Poder Público. Especialmente em hipóteses que, por excepcionais, exigem o pagamento como
condição indispensável à obtenção da utilidade desejada.²

14. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é composta de manifestações
que corroboram o entendimento da possibilidade, excepcional, de antecipação do pagamento.
Desde que o interesse público subjacente à contratação assim o justifique.

15. Colhendo-se, nesse sentido, a título exemplificativo, a manifestação do Plenário do
Tribunal no Acórdão de nº 1160/2016, de relatoria do Ministro Augusto Nardes. Na qual
restaram assentadas premissas à admissão do pagamento antecipado, com base na
jurisprudência da Corte de Contas. Retirando-se do acórdão os seguintes excertos: 

15. Não preciso lembrar aos meus pares, tampouco ao Ministério Público
junto ao Tribunal, pois Vossas Excelências têm vasta experiência na
Administração Pública, das dificuldades inerentes ao exercício da função
dos gestores públicos que, submetidos ao princípio da legalidade, somente
podem fazer aquilo que está prescrito na lei.
16. Mas, de outro lado, como a lei não tem condições de prever todas as
situações de fato possíveis de ocorrer, exige-se desses gestores, dentro
desse limite, algum alargamento da atuação que, se espera, seja sempre
fundamentado e tendo como finalidade o atingimento do interesse público.
[...]
22. Sobre essa matéria, em julgado desta Corte do qual fui relator,
Acórdão nº 1879/2011 - Plenário, considerei que é indevido o pagamento
antecipado por obras, serviços ou aquisições, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados.
23. Essa, aliás, é a jurisprudência predominante no Tribunal, que admite a
antecipação de pagamento, desde que em situações excepcionais,
devidamente justificadas pelo interesse público e observadas as devidas
cautelas e garantias. Resgato alguns precedentes, a partir de pesquisa na
jurisprudência selecionada desta Corte:
"A antecipação de pagamento somente deve ser admitida em situações
excepcionais, devidamente justificadas pelo interesse público e
observadas as devidas cautelas e garantias. Acórdão 1565/2015 -
Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO
É vedado o pagamento sem a prévia liquidação da despesa, salvo para
situações excepcionais devidamente justificadas e com as garantias
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indispensáveis (arts. 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei 4.320/64; arts. 38 e 43
do Decreto 93.872/86. Acórdão 0158/2015 - Plenário | Relator: WALTON
ALENCAR RODRIGUES
Pode ser admitida a antecipação de pagamentos em casos excepcionais,
desde que devidamente justificados, considerando as peculiaridades de
cada caso e as garantias oferecidas, que devem ser suficientes ao
resguardo do interesse da administração. Em tal caso, devem ser
promovidas as devidas justificativas no âmbito do processo de
contratação, com informação detalhada dos benefícios e riscos auferidos
com essa antecipação. Acórdão 3003/2010 - Plenário | Relator: VALMIR
CAMPELO
O pagamento antecipado não é vedado pelo ordenamento jurídico,
contudo, é admitido apenas em situações excepcionais. A possibilidade
de pagamento adiantado deve ser condicionada à existência de interesse
público devidamente demonstrado, previsão no edital e exigência de
garantias. Acórdão 3614/2013 - Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER"
Em regra, os pagamentos relativos a contratos devem ser efetuados após
o regular cumprimento das obrigações. Pagamentos antecipados
somente devem ser admitidos quando houver garantias suficientes de
ressarcimento ao erário em caso de não cumprimento obrigacional,
comprovada economia de recursos e desde que haja a devida
justificativa. Acórdão 0496/2012 - Plenário | Relator: RAIMUNDO
CARREIRO
 

16. Compreende-se, pois, a despeito da sistemática de execução de despesas
públicas pela legislação, a existência de situações passíveis de não serem enquadradas na
moldura inicialmente pensada pelo legislador. Situações essas decorrentes das circunstâncias
fáticas e das características que são próprias ao objeto da contratação. Cuja presença indica
ao gestor público um cenário de completa incompatibilidade entre o cumprimento do rito
ordinário de execução da despesa pública e a execução em si do objeto da contratação na qual
materializado o interesse público.

17. Nessas hipóteses, o afastamento da exigência da liquidação para fins de
pagamento estaria calcada na demonstração da excepcionalidade da medida e no atendimento
do interesse público. Ao que o Tribunal de Contas da União fez somar, segundo entendimento
consolidado, cautelas e requisitos outros destinados a garantir a efetiva entrega do objeto da
contratação; ou, a devolução da quantia dada em pagamento.

18. Vale ressaltar que a construção desse entendimento, conquanto decorrente de
situações específicas e excepcionais, se deu ao longo de períodos de normalidade. Em que o
cenário fático-jurídico não apresenta particularidades outras que não as naturais ao exercício da
atividade administrativa. E decorre, unicamente, da amplitude e variedade do universo de
situações em que se depara o gestor público no exercício diário de seu múnus.

19. In casu, a consulta restou delimitada por uma característica específica: a atual e
corrente pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde. Resultado da disseminação
de espécie de vírus identificado por COVID-19. Que, segundo diversas e inúmeras fontes,
traduz situação cuja extensão e efeitos alcançam níveis inéditos na história mundial. Tanto no
campo da saúde pública quanto em matéria de produção econômica e circulação de riquezas.

20. A ilustrar a gravidade e excepcionalidade dos efeitos da pandemia, tem-se, no
campo jurídico, a edição de diversas leis e demais atos normativos a tratar do tema. No
âmbito dos três níveis da Federação. Sendo declarada, pela maioria dos entes, situação de
emergência em saúde pública. Ao que se soma a tramitação,  nas respetivas casas legislativas,
de projetos de leis a tratar das medidas jurídico-administrativas que concedem à Administração
Pública instrumentos a permitir a adequada atuação dos entes públicos na execução de
medidas destinadas à contenção e enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
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da pandemia.

21. Citam-se, como exemplos, a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do
Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); o Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública,
nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem
nº 93, de 18 de março de 2020. a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 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; o Decreto estadual
NE nº 113, de 12 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública
no Estado de Minas Gerais em razão de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 –
Coronavírus e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020; o Decreto estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020,
que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e
contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral
respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19); e a Lei estadual nº 23.631, de 2 de
abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de
calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, causada por coronavírus.
22. A leitura desses atos confere-nos a dimensão e gravidade do tema. A justificar a
criação de um regime legal próprio e excepcional a balizar a atuação do Poder Público no
enfrentamento da crise causada pela pandemia. Típico de situações de excepcionalidade.

23. Quando transferido esse quadro ao ambiente das contratações públicas,
notadamente aquelas contratações destinadas a atender às necessidades e demandas dos
serviços de saúde, alguns desses atos normativos indicam os instrumentos passíveis de serem
utilizados pela Administração com foco na pronta resposta e no rápido enfrentamento da
pandemia e de suas consequências. Sendo a contratação direta, por dispensa de licitação,
expoente maior dessas medidas.³ 

24. E conquanto a legislação federal nada tenha mencionado a respeito da
sistemática de execução das despesas públicas destinadas ao enfrentamento da pandemia,
tampouco sobre a antecipação de pagamento aos fornecedores de bens e prestadores de
serviços nessa hipótese, resta-nos cristalina a caracterização de uma situação de anormalidade
ou excepcionalidade. Que, a julgar do entendimento consolidado em matéria de execução de
despesas públicas, nos permite, com segurança, defender, em tese, a admissibilidade de sua
adoção. Desde que assim o autorizem e exijam as circunstâncias fáticas. Sob pena do
interesse público na execução dos serviços de interesse público vir a ser maculado.

25. Em outras palavras. Parece-nos que a pandemia em si, embora não seja um fator
a indicar, por si só e de forma automática, a alteração das regras ordinárias que regulam a
execução de despesas públicas, serve de argumento a legitimar, em casos específicos e
diretamente relacionados às medidas de saúde pública que lhe são decorrentes, a
excepcionalidade circunstancial necessária ao afastamento de exigências legais ordinárias
que, no caso concreto, atuem como empecilhos à pronta e adequada atuação do Poder
Público.

26. A tanto, nos servimos de regras e princípios, igualmente jurídicos, que suplantam o
interesse materializado nas regras ordinárias de execução de despesas públicas.
Relacionados, principalmente, ao dever do Estado em zelar pela vida saúde e vida humanas,
além da própria dignidade da pessoa. E, ao fazê-lo, garantir atendimento universal e gratuito à
população atingida, assim como a execução das medidas de contenção e saneamento dos
efeitos decorrentes da pandemia (art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020).

27. Segundo critérios de ponderação de interesses, aparenta-nos razoável que, em
detrimento das regras que balizam a atividade e o rito de execução financeira do Estado,
sobreponham-se as demandas e necessidades dos cidadãos no enfrentamento da situação de
emergência aqui mencionada. Legitimando-as, inclusive. Caso demonstrado serem caminho
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inescapável para a pronta e adequada atuação do Poder Público.

28. Remetendo-nos aos termos da nota técnica a instruir a consulta, a consulente
assevera, expressamente, que a eficiente atuação estatal está condicionada
à imprescindibilidade do abandono das práticas ordinárias de contratação pelo Poder Público.
Sendo o pagamento por antecipação medida essencial à aquisição dos bens necessários à
atuação estatal, dado o cenário caracterizado pela notória escassez de produtos e
equipamentos indispensáveis à adequada atuação dos órgãos e entidades estaduais de
saúde; da novel alteração das condições de mercado impostas pelo restrito número de
fornecedores e fabricantes desses bens; e das práticas agressivas de mercado adotadas por
diversos países na busca desses mesmos produtos.

29. Tais circunstâncias fáticas são de notório conhecimento daqueles que estão a
vivenciá-la. Ouvindo-se, diariamente, notícias relacionadas à desproporção entre o número de
equipamentos disponíveis e a elevada e crescente demanda por parte de pacientes e
profissionais de saúde que atuam na linha de frente de tratamento e combate do COVID-19. Ao
que se somam informações relacionadas à mudança de procedimentos e exigências por parte
de fornecedores desses equipamentos, além da "guerra" comercial instalada entre países na
obtenção de recursos que, em razão da epidemia, tornaram-se escassos. 

30. A severidade da situação é inquestionável. Pelo que caracterizado, sob qualquer
ângulo que se enfoque a questão, excepcionalidade suficiente a embasar e legitimar, a julgar do
caso concreto, a alteração da ordem prevista como regra pela Lei nº 4.320, de 1964, na
execução de despesas públicas.

-III-
 

31. E m conclusão, respondendo ao quesito apresentado - formulado em tese,
pois destacado de qualquer contratação específica -, somos de parecer pela possibilidade
jurídica da antecipação, pelo Estado, de pagamentos no âmbito de contratações de bens e
serviços realizadas com fundamento na Lei nº 13.979, de 2020, e no Decreto Estadual NE n°
113, de 12 de março de 2020. Medida a ser avaliada caso a caso. Não servindo esta
manifestação como aprovação prévia às contratações nela baseadas ou que venham, a partir
dela, prevê-la. E passível de ser utilizada desde que respeitados requisitos relacionados à sua
excepcionalidade e imprescindibilidade  na consecução do interesse público materializado nos
mencionados atos normativos. 

32. Fixando-se, a tanto, balizas a legitimar o ato e conferir segurança à atuação do
gestor público. Aqui sugeridas:

i) que a contratação esteja diretamente relacionada à situação emergencial
decorrente da pandemia de COVID-19;
ii) que a previsão de pagamento antecipado seja condição à
contratação em si, assim declarada pelo gestor público, afastando-se
expressamente a viabilidade da adoção do procedimento ordinário de
execução de despesas públicas de que tratam as Leis nº 4.320, de 1964, e
8.666, de 1993;
iii) que a antecipação do pagamento esteja devidamente apontada e
motivada, indicando-se a excepcionalidade da situação e o interesse
público a justificar a medida. Fazendo-se constar do procedimento
administrativo de contratação as razões para a prática do
ato, independentemente da realização, dispensa ou inexigibilidade de
licitação;
iv) a inserção de cláusula de garantia e de cláusulas penais no instrumento
contratual que dá margem ao pagamento antecipado. Prevendo-se,
ainda, a obrigação de devolução integral dos valores repassados ao
contratado, com o acréscimo de valores decorrentes da aplicação de
multas e correção monetária. Cláusulas essas a serem acionadas na
hipótese de descumprimento da obrigação.
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33. Negando-se, com isso, a utilização deste parecer como instrumento a afastar as
regras de execução de despesas públicas em contratos outros, alheios à situação de
excepcionalidade decorrente da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo
agente Coronavírus (COVID-19) . 

34. Reconhecendo-se, por seu turno, a conveniência de se fazer constar a previsão e
os requisitos aqui indicados em ato normativo destinado a orientar a atuação do gestor público
em momento de inequívoca gravidade e pressão.  

35. Com a sugestão, ao fim, da adoção deste parecer como manifestação referencial
da Advocacia-Geral do Estado, exclusivamente a respeito da possibilidade do pagamento
antecipado nas situação e circunstâncias aqui delimitadas. O que não dispensa o gestor
público, casuisticamente, a adotar os procedimentos adequados à contratação em si. Valendo-
se, a tanto, dos atos e manifestações jurídicas que lhe são próprios e legalmente exigidos. 

36. É como opinamos.

37. À superior consideração.

Belo Horizonte, abril de 2020.        

        

RAFAEL REZENDE FARIA
Procurador do Estado

OAB/MG 110.416 – Masp 1.181.946-3

 

 

Aprovado pelo Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica
Wallace Alves dos Santos
 
 
Aprovado pelo Advogado-Geral do Estado
Sérgio Pessoa de Paula Castro
 
 
 

____________________________

1. PISCITELLI, Tathiane. Direito nanceiro. 6. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, São
Paulo: MÉTODO, 2018, p. 79

2. Aliando-se ao fato, ainda, disposições e princípios que regem a contratação administrativa.
Que, tanto quanto possível, deve submeter-se às condições de aquisição e pagamento
semelhantes às do setor privado (art. 15, III, da Lei nº 8.666, de 1993).

3. Ver, nesse sentido, o art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e o art. 3º do Decreto estadual NE nº
113/2020.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Rezende Faria, Procurador(a) do
Estado, em 06/04/2020, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de
certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Nº de Série do Certificado: 18849342537052262059352256640419650790
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Documento assinado eletronicamente por Wallace Alves dos Santos, Procurador(a) do
Estado, em 06/04/2020, às 18:59, 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 06/04/2020, às 19:37, 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
13163752 e o código CRC ABBC3C82.

Referência: Processo nº 1500.01.0018074/2020-58 SEI nº 13163752
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Central de Compras

 
Belo Horizonte, 20 de abril de 2020.

  

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo SEI nº 1500.01.0020360/2020-28
Processo de Compras nº 1501561-30/2020 

 

 

Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEI nº
1500.01.0020360/2020-28, referente ao Processo de Compras nº 1501561-30/2020, APROVO
os procedimentos administrativos e, no uso da competência delegada pelo Decreto n.º
43.817/2004 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 13562485, cujo objeto é aquisição de aventais
descartáveis para constituição de estoque de segurança emergencial visando atendimento de
demanda dos municípios mineiros e equipar e proteger seus 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  KI CAPAS. O valor da contratação é correspondente
a R$ 6.145.000,00 (seis milhões, cento e quarenta e cinco mil reais), que correrá por conta
da seguinte dotação orçamentária:

1501.04.122.075.4170.0001. 339030.10.0.95.1

�

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 07/05/2020, às 14:11, 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
13562520 e o código CRC 5285826A.

Referência: Processo nº 1500.01.0020360/2020-28 SEI nº 13562520
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 20 – sexta-feira, 08 de Maio de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
TErMo DE APoSTILAMENTo,

sem ônus para o Estado, ao contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185, de 04 de junho de 2009, e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUS-
TIÇA E SEGurANÇA PÚBLICAe o CoNTrATADo ABAIxo rELACIoNADo .
oBJETo: Alteração de local de exercício das funções exercidas pelo CoNTrATADo no Termo original nos termos da Lei 18 .185/2009 .

MASP NoME CArGo uNIDADE DE orIGEM uNIDADE DE DESTINo FuNDAMENTAÇÃo Do ATo
1077958-5 CArLoS HENrIQuE SIQuEIrA AIALA AGSE CENTro SoCIoEDuCATIvo SAo JEroNIMo CENTro SoCIoEDuCATIvo HorTo Conforme motivações constantes no processo Administrativo SEI nº 1450 .01 .0029719/2020-39

Belo Horizonte, 07 de maio de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

TErMo DE APoSTILAMENTo,
sem ônus para o Estado, ao contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185, de 04 de junho de 2009, e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUS-
TIÇA E SEGurANÇA PÚBLICAe o CoNTrATADo ABAIxo rELACIoNADo .
oBJETo: Alteração de local de exercício das funções exercidas pelo CoNTrATADo no Termo original nos termos da Lei 18 .185/2009 .

MASP NoME CArGo uNIDADE DE orIGEM uNIDADE DE DESTINo FuNDAMENTAÇÃo Do ATo

1338671-9 ISMAEL BELo DE oLIvEIrA AGSE CENTro SoCIoEDuCATIvo LINDEIA CENTro SoCIoEDuCATIvo SÃo JEroNIMo A contar de 03/03/2020, para regularização funcional, conforme motivações constantes no processo Administrativo SEI nº 
1450 .01 .0024502/2020-54

Belo Horizonte, 07 de maio de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

TErMo DE APoSTILAMENTo,
sem ônus para o Estado, ao contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185, de 04 de junho de 2009, e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUS-
TIÇA E SEGurANÇA PÚBLICAe o CoNTrATADo ABAIxo rELACIoNADo .
oBJETo: Alteração de local de exercício das funções exercidas pelo CoNTrATADo no Termo original nos termos da Lei 18 .185/2009 .

MASP NoME CArGo uNIDADE DE orIGEM uNIDADE DE DESTINo FuNDAMENTAÇÃo Do ATo
1402633-0 LuIZ HENrIQuE SANToS roZA AGSE CENTro SoCIoEDuCATIvo LINDEIA CENTro SoCIoEDuCATIvo SANTA HELENA Conforme motivações constantes no processo Administrativo SEI nº 1450 .01 .0032041/2020-07

Belo Horizonte, 07 de maio de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

TErMo DE APoSTILAMENTo,
sem ônus para o Estado, ao contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185, de 04 de junho de 2009, e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUS-
TIÇA E SEGurANÇA PÚBLICAe o CoNTrATADo ABAIxo rELACIoNADo .
oBJETo: Alteração de local de exercício das funções exercidas pelo CoNTrATADo no Termo original nos termos da Lei 18 .185/2009 .

MASP NoME CArGo uNIDADE DE orIGEM uNIDADE DE DESTINo FuNDAMENTAÇÃo Do ATo

1331195-6 MATHEuS JoNAS DE SouZA ASP CoMPLExo PENITENCIArIo NELSoN 
HuNGrIA

PrESIDIo ANToNIo DuTrA 
LADEIrA

A contar de 03/03/2020, para regularização funcional, conforme motivações constantes no processo Administrativo SEI nº 
1450 .01 .0030324/2020-97

Belo Horizonte, 07 de maio de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

120 cm -07 1352590 - 1

ExTrATo DE ArQuIvAMENTo
ProCESSo ADMINISTrATIvo PuNITIvo 007/2018

o Chefe da Comissão Processante Permanente da Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública (CPP/SEJuSP), no uso de suas atri-
buições, determina o arquivamento do Processo Administrativo  Puni-
tivo em face da empresa Nutrição refeições Industriais Ltda, CNPJ 
22 .498 .034/0001-90, nos termos da Lei 14 .184/2002 e das resolu-
ções SEAP nº 01 e 49/2017, tendo em vista a extinção da exequibi-
lidade pela compensação da multa administrativa no valor atualizado 
de r$ 157 .031,20 (cento e cinquenta e sete mil, trinta e um reais e 
vinte centavos) .

Ilton Lima do Amaral
Chefe da Comissão Processante Permanente

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
3 cm -07 1352507 - 1

ATo DE rATIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
rATIFICo, nos termos do artigo 4° da Lei Federal nº 13 .979/2020, 
artigo 3° do Decreto Estadual NE nº 113/2020 e demais legislações 
pertinente à matéria, considerando a orientação exposta no Parecer Jurí-
dico referencial nº 16 .198/2020 (13071680) e a documentação acos-
tada ao processo SEI!MG nº 1450 .01 .0057471/2020-60 e ao processo 
de compra nº 1451044 - 92/2020, a DISPENSA DE LICITAÇÃo, cujo 
OBJETO refere-se à aquisição de máscaras descartáveis N95, visando 
equipar e proteger os profissionais envolvidos no atendimento e com-
bate à pandemia da COVID-19 no Estado de Minas Gerais, tendo como 
CoNTrATADA a empresa DCB - DISTrIBuIDorA CIrÚrGICA 
BrASILEIrA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurí-
dica (CNPJ) sob o número 20 .235 .404/0001-71, no valor global de r$ 
1 .281 .840,00 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil e oitocentos e 
quarenta reais) . A despesa decorrente desta contratação ocorrerá por 
conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
1451 .10 .421 .145 .4429 .0001 .3 .3 .90 .30 .10 .0 .10 .1
1451 .10 .243 .143 .4422 .0001 .3 .3 .90 .30 .10 .0 .10 .1

Belo Horizonte, 07 de Maio de 2020
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
5 cm -07 1352664 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo Nº9247127 /2020
PArTES: EMG/SEJuSP e a EMPrESA LoCADorA MENDES 
LTDA - ME . ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviço . oBJETo: 
Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte e disposição 
final ambientalmente adequada dos resíduos do grupo D (comum) gera-
dos nas unidades Prisionais listadas no item 1 .2 do Termo de referên-
cia, nas condições do Edital do Pregão nº 28/2020 . vIGÊNCIA: Este 
contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu 
extrato no órgão oficial de imprensa; podendo ser prorrogado nos ter-
mos do art . 57, II, da Lei 8 .666/93 . vALor: o valor total da contrata-
ção é de r$ 70 .073,30 (setenta mil, setenta e três reais e trinta centavos) 
 . DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: nº 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339
039 .59 .0 .10 .1 . SIGNATárIoS: Carlos vinicius de Souza Figueiredo e 
Wainer Helbert Mendes . Assinatura em: 07/05/2020 .

3 cm -07 1352253 - 1

ExTrATo Do 4º TErMo ADITIvo Ao TErMo 
DE CoLABorAÇÃo Nº 12/2017

PArTES: SEJuSP e a ASSoCIAÇÃo DE ProTEÇÃo E ASSISTÊN-
CIA AoS CoNDENADoS – APAC DE CAMPo BELo . oBJETo: 
I - ALTErAr a “CLáuSuLA PrIMEIrA - Do oBJETo” do 3º 
Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 12/2017; II - ALTErAr 
a “CLáuSuLA SEGuNDA - DoS rECurSoS FINANCEIroS” do 
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 12/2017 . I - A “CLáu-
SuLA PrIMEIrA - Do oBJETo” do 3º Termo Aditivo ao Termo de 
Colaboração nº 12/2017 passa a vigorar com a seguinte redação: I - 
ProrroGAÇÃo de vigência em 24 meses, a contar do primeiro dia 
subsequente ao encerramento do 3º termo aditivo ao Termo de Cola-
boração nº 12/2017; II - APORTE financeiro para execução do objeto 
do Termo de Colaboração nº 12/2017, no valor de r$ 1 .561 .323,79 
(um milhão, quinhentos e sessenta e um mil trezentos e vinte e três 
reais e setenta e nove centavos); III - uTILIZAÇÃo do saldo em 
conta, no valor de r$ 187 .959,90 (cento e oitenta e sete mil novecen-
tos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) . II - A “CLáuSuLA 
SEGuNDA - DoS rECurSoS FINANCEIroS” do 3º Termo Aditivo 
ao Termo de Colaboração nº 12/2017 passa a vigorar com a seguinte 
redação: o valor total do presente Termo Aditivo é de r$ 1 .749 .283,69 
(um milhão, setecentos e quarenta e nove mil duzentos e oitenta e três 
reais e sessenta e nove centavos)  , sendo: I - r$ 1 .561 .323,79 (um 
milhão, quinhentos e sessenta e um mil trezentos e vinte e três reais 
e setenta e nove centavos), provenientes de repasse do oEP; II - r$ 
187 .959,90 (cento e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e nove 
reais e noventa centavos), referentes ao saldo em conta; Parágrafo 
Único – As despesas para a implementação da Alteração de Parceria, 
estabelecido neste Termo, correrão à conta do orçamento vigente, na 
dotação orçamentária: 1451 06 421 145 4427 0001 3 3 50 43 01 1 10 
1 vIGÊNCIA: Fica prorrogado o presente Termo de Colaboração por 
mais 24 meses, a contar do primeiro dia subsequente ao encerramento 
do 3º termo aditivo ao Termo de Colaboração nº 12/2017 . SIGNATá-
rIoS: Carlos vinícius de Souza Figueiredo e Walter de Souza Soares . 
ASSINATurA: 06/05/2020 .

8 cm -07 1352375 - 1

EDITAL DE NoTIFICAÇÃo/CITAÇÃoDE 
ProCESSo ADMINISTrATIvo PuNITIvo

o Chefeda Comissão Processante Permanente da Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais - CPP/SEJuSP, no uso 
de suas atribuições, depois de esgotadas as tentativas de dar ciência por 
meio de notificação via Carta Registrada com Aviso de Recebimento, 
nos termos do artigo 8º da resolução GAB . SEAP nº 49/2017, vem 
intimar a empresa Indústria e Comércio de Papéis Ecoprint Eireli - ME, 
CNPJ nº 04 .272 .105/0001-50, na pessoa de seu representante legal, 
pessoalmente ou através de procurador devidamente constituído para, 
se desejar, apresentar Defesa Administrativa,no prazo de 10 (dez) dias 
corridos a contar da data desta publicação, nos autos do Processo Admi-
nistrativo Punitivo,que visa apurar as irregularidades descritas na Por-
taria nº 034/2019, tendo em vista o Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 187/2018 -Processo de Compra 1451044 000067/2019 .
As irregularidades constantes na referida portaria estão elencadas no 
inciso vI do art . 3° e nos incisos I, II, Iv, v e vI do art . 4° da resolu-
ção GAB . SEAP n° . 49/2017, passíveis de punição com sanções desde 
advertência escrita até declaração de inidoneidade para licitar e con-
tratar com a administração pública (de acordo com as sanções pre-
vistas no artigo 38 do Decreto Estadual nº 45 .902/2012, nos artigos 
87 e 88 da Lei Federal nº 8 .666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº 
10 .520/2002) .
Eventual defesa deverá ser direcionada ao Chefe da Comissão Proces-
sante Permanente, no endereço: rodovia Papa João Paulo II, Edifício 
Minas, 3º andar . Bairro Serra verde, CEP 31 .630-901 - Belo Horizonte 
/MG . A Defesa Administrativa poderá ser, também, protocolizada no 
Protocolo Geral da Cidade Administrativa, no 1º andar do Edifício 
Minas, no endereço acima .
Esclarece-se que, caso a empresa queira acompanhar o andamento 
do presente processo, deverá acessar o site da Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão - SEPLAG, através do link:http://www .
planejamento .mg .gov .br/, após acesse a abaGESTÃo GovErNA-
MENTAL, clique em SISTEMA ELETrÔNICo DE INForMA-
ÇÕES - SEI!MG,depois em PESQuISA PÚBLICA,busque pelo 
número1450 .01 .0042040/2019-85 .
Em caso de dúvida ou dificuldade na visualização do andamento pro-
cessual através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), a empresa 
poderá contatar a CPP através do e-mailcpp@seap .mg .gov .br, no qual 
deverá informar o nome da empresa e o número deste processo1450 .0
1 .0042040/2019-85 .

SecretariadeEstado de Justiça e Segurança Pública
Belo Horizonte, 05 de maio de 2020

Ilton Lima do Amaral
Chefe da Comissão Processante Permanente
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ExTrATo Do TErMo CooPErAÇÃo TÉCNICA 
Nº 009/2020 DA SECrETArIA DE ESTADo DE 

JuSTIÇA E SEGurANÇA PÚBLICA
PArTES: uNIÃo, por intermédio da Polícia Federal, com interveni-
ência da Diretoria de Combate ao Crime organizado, e o Governo de 
Minas Gerais, por intermédio da Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia 
Militar de Minas Gerais e Departamento Penitenciário de Minas Gerais 
da SEJuSP, bem como a Polícia rodoviária Federal . Termo de Coope-
ração Técnica nº 009/2020 . oBJETo: o presente Instrumento tem por 
objetivo estabelecer cooperação técnica e operacional entre os partíci-
pes, com vistas à criação da FORÇA TAREFA/MG, doravante denomi-
nada FICCo – Força Integrada de Combate ao Crime organizado, coor-
denada pela Polícia Federal – PF, integrada pela Polícia Civil de Minas 
Gerais – PCMG, Polícia rodoviária Federal –PrF, Polícia Militar de 
Minas Gerais – PMMG e pelo Departamento Penitenciário de Minas 
Gerais, tendo como desideratos a intensificação, em caráter especial, 
do enfrentamento ao crime organizado, da delinquência transnacional, 
nas suas manifestações de grave ameaça à ordem e a segurança pública 
nacional, particularmente no combate ao tráfico de drogas, armas e deli-
tos de furto, roubo e receptação de cargas e de valores, lavagem e ocul-
tação de bens, direitos e valores e demais crimes conexos, nos termos 
do preceituado nas Leis n 10 .446, de 08 de maio de 2002 e, 11 .343, de 
23 de agosto de 2006 . vIGÊNCIA: o prazo de vigência deste termo 
é de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua publicação . DATA 
DA ASSINATurA: 04/05/2020 . SIGNATárIoS: Cairo Costa Duarte, 
Wagner Pinto de Souza, Mario Lucio Alves de Araujo, Marco Antônio 
Territo de Barros e Giovanne Gomes da Silva .
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ExTrATo DE TErMo DE ProrroGAÇÃo 
DE oFÍCIo DA SECrETArIA DE ESTADo DE 

JuSTIÇA E SEGurANÇA PÚBLICA
Termo de Prorrogação de ofício do Termo de Colaboração nº 
1691000833/2018 . Partes: EMG/SEJuSP e a Prefeitura Municipal de 
Sete Lagoas . Prorrogado por: 279 (duzentos e setenta e nove) dias . 
Final de vigência: 08/03/2021 . Assinado em: 04/05/2020 . Signatário: 
Nilton José Batista Moreno Junior - Subsecretário de Inteligência e 
Atuação Integrada .
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ExTrATo DE TErMo ADITIvo Nº 339039 .03 .2730 .02 .20
PArTES: EMG/SEJuSP E EMPrESA ANA CAroLINA P . TAM-
BASCHIA SAGrILo EPP . ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao con-
trato de prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento 
contínuos de refeições e lanches, na forma administrada, dentro das 
instalações do centro de internação provisória Dom Bosco . oBJETo: 
a) A ALTErAÇÃo de parte do texto da Cláusula Décima Primeira - 
Da Fiscalização, do Contrato Inicial, para constar da seguinte forma: 
Onde se lê: “A fiscalização será exercida pelo Diretor da Unidade 

Socioeducativa e o acompanhamento da gestão do contrato será rea-
lizado pelo Diretor de Gestão operacional da Subsecretaria de Aten-
dimento Socioeducativo, competindo-lhe anotar em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, bem como 
determinar as providências necessárias para regularização das faltas ou 
defeitos observados, cabendo-lhe ainda:[...] Leia-se : “A fiscalização e 
o acompanhamento da gestão do contrato serão realizadas pelo Diretor 
da unidade Socioeducativa, competindo-lhe anotar em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, bem como 
determinar as providências necessárias para regularização das faltas ou 
defeitos observados, cabendo-lhe ainda:[ . . .] . SIGNATárIoS: Flavio 
Augusto xavier e Silva e Ana Carolina Pallandi Tambaschia Sagrilo . 
ASSINATurA EM: 07/05/2020 .
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ATo DE ProrroGAÇÃo DE PrAZo PArA PoSSE
o SECrETArIo DE ESTADo DE JuSTIÇA E SEGurANÇA 
PÚBLICA, no uso de suas atribuições, ProrroGA o PrAZo PArA 
PoSSE, nos termos do §1º do Art . 66 da Lei 869 de 05 de julho de 1952, 
de TED rAFAEL DurAES,nomeado nos termos do Art . 14, I, da Lei 
nº 869 de 05 de julho de 1952 para o cargo de Agente de Segurança 
Penitenciário, Nível I, Grau A, regido pelo Edital SEPLAG/SEDS nº 
08/2013, publicadono Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 
04/04/2020, a contar de 06/05/2020 .

Belo Horizonte, 07 de maio de 2020 .
General Mario Lúcio Alves de Araújo

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
3 cm -07 1352479 - 1

ATo DE ProrroGAÇÃo DE PrAZo PArA PoSSE
o SECrETárIo DE ESTADo DE JuSTIÇA E SEGurANÇA 
PuBLICA, no uso de suas atribuições, ProrroGA o PrAZo PArA 
PoSSE, nos termos do §1º do Art . 66 da Lei 869 de 05 de julho de 1952, 
de MICHELLE vIEIrA ALvES FELIZArDo, nomeada nos termos 
do Art . 14, I, da Lei nº 869 de 05 de julho de 1952 para o cargo de 
Agente de Segurança Penitenciário, Nível I, Grau A, regido pelo Edital 
SEPLAG/SEDS nº 08/2013, publicado no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais de 04/04/2020, a contar de 06/05/2020 .

Belo Horizonte, 07 de maio de 2020 . 
General Mario Lúcio Alves de Araújo

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
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iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
DECISAo AuTo INFrAÇÃo

A unidade regional de Florestas e Biodiversidade Centro Norte 
- urFBio Centro Norte torna pública a decisão administrativa refe-
rente aos autos de infração abaixo . Para maiores esclarecimentos, o 
interessado poderá entrar em contato com a urFBio Centro Norte 
no telefone (31) 2106-0762 .Autuado Decisão/valor (sem atualização) 
Processo AI :Paulo Augusto Correa da Silva CPF:023 .175 .401-91 
Deferido Parcial com adequação no valor da penalidade aplicada para 
1 .000 uFEMG . 02030000240/19 198508/2019; Cosme Miranda CPF: 
066 .905 .566-20 Indeferimento com manutenção da penalidade em 
r$3 .608,87 02030000261/19 198511/2019; Fatima vilaça de vascon-
celos CPF:001 .126 .936-17 Indeferimento com manutenção da pena-
lidade em 12 .000 uFEMG . 02000000944/19 201258/2019; Lin Chin 
Chang CPF:414 .351 .766-34 Indeferimento com manutenção da penali-
dade em 18 .000 uFEMG 02000000943/19 201256/2019 . 

Sete Lagoas, 07 de Maio de 2020 . Marcio 
Marques Queiroz – Supervisor regional
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CoNCESSÃo DE DAIA
o Supervisor regional da urFBio Mata do IEF torna público que foi 
concedida Autorização para Intervenção Ambiental por meio de Docu-
mento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme 
o(s) processo(s) abaixo identificado(s): *Areal HG LTDA. - CNPJ: 
16 .869 .175/000170, Intervenção em APP sem supressão de vegetação 
nativa, Cataguases/MG - PA Nº 05040000302/18, em área autorizada 
de 0,2 (ha), Coordenada uTM: x 741 .660 e Y 7 .629 .197 . DAIA nº 
0038525-D . validade*: 4 (quatro) anos, contados da data da concessão 
da autorização: 29-04-2020 .

(a)Alberto Felix Iasbik .
Supervisor regional urFBIo Mata .
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rEQuErIMENTo DE DAIA
A Supervisora regional da urFBIo Jequitinhonha do IEF torna 
público que o requerente abaixo identificado solicitou Autorização 
para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autorizativo para 
Intervenção Ambiental - DAIA, conforme o processo abaixo identifi-
cado: *Sada Bio-Energia e Agricultura Ltda/Fazenda Santo Antônio 
- CNPJ 06 .044 .689/0001-23 -Intervenção com supressão de cobertura 
vegetal nativa em áreas de preservação permanente - Itamarandiba/MG 
– Processo Nº 14020000108/20: em 14/04/2020 .

(a) Eliana Piedade Alves Machado . Supervisora 
regional urFBIo Jequitinhonha .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
4º TA ao Contrato nº 9143298/2017 . Partes: SEPLAG e ProDEMGE . 
objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, 
com início em20 .05 .2020 e término em 19/05/2021; reduzir do con-
trato original o valor de r$ 1 .987,20 (um mil, novecentos e oitenta 
e sete reais, vinte centavos) que corresponde a2,59 %(dois inteiros e 
cinquenta e nove centésimos por cento) em virtude da readequação da 
volumetria; Alterar subitens do contrato original . valor: r$71 .880,00 
(setenta e um mil, oitocentos e oitenta reais) . Dotação orçamentária: 
1501 04 121 069 4140 0001 3390 40 03 . Fonte de recursos: 0 10 1 . 
Data de assinatura: 07/05/2020 . Assinam: Marilene Bretas Campos, 
pela SEPLAG, e rodrigo Antonio de Paiva e Ladimir Lourenço dos 
Santos Freitas, pela contratada .
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rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Processo SEI nº 1500 .01 .0020360/2020-28
Processo de Compras nº1501561-30/2020

Com base em toda documentação acostada aos autos do processo 
SEI nº 1500 .01 .0020360/2020-28, referenteao Processo de Com-
pras nº 1501561-30/2020, AProvo os procedimentos administrati-
vos e, no uso da competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 
AuTorIZo e rATIFICo, com fulcro nas disposiçõescontidas naLei 
Federal nº 13 .979/2020 e no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos 
termos do ParecerJurídico AGE referencial n .º 16 .198/2020 evento 
SEI nº13562485, cujo objeto é aquisição de aventais descartáveispara 
constituição de estoque de segurança emergencial visando atendimento 
de demanda dos municípios mineiros eequipar e proteger seus profis-
sionaisenvolvidos noatendimento e combate àpandemiado COVID-19 
no Estado de Minas Gerais, por meio da contratação da realizada 
junto aempresa KI CAPAS .o valorda contratação é correspondente a 
r$6 .145 .000,00que correrápor conta daseguintedotaçãoorçamentária:1
501 04 122 075 4170 0001 339030 10 0 95 1 . 

otto Alexandre Levy reis, Secretário de Estado da SEPLAG .
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ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato nº 9247154/2020 - Processo SEI nº 1500 .01 .0020360/2020-28 
Processo de Compras nº 1501561 030/2020 . Partes: SEPLAG e KI-
CAPAS ME . objeto: Aquisição emergencial de Equipamentos para 
Proteção Individual (aventaisdescartáveis), visando equipar e prote-
ger os profissionais envolvidos no atendimentoe combate àpandemiado 
CovID-19 nos municípios doEstado de Minas Gerais, em estratégia 
de centralização de aquisição para estoque emergencial do Governo do 
Estado . vigência: 6 meses . valor: r$ 6 .145 .000,00 . Dotação orçamen-
tária: 1501 04 122 075 4170 0001 339030 10 0 95 1 . Assinam: otto 
Alexandre Levy reis, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão-
SEPLAG e Mônica reis rubia, pela Empresa .
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ExTrATo DE TErMo DE CooPErAÇÃo TÉCNICANº 01/2020
Convenente: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Conveniada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto:o acesso da SEPLAG à cópia da base de dados e textos referen-
tes ao conteúdopublicado no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais, 
em formato digital, organizado, mantido eatualizado pela SEGov, nos 
termos dos incisos Iv e v do artigo 35, da Lei nº 23 .304, de 30 demaio 
de 2019, visando aperfeiçoar as de administração e pagamento de pes-
soal executadaspelo Estado de Minas Gerais, por meio da SEPLAG, 
repassando a SEGov as soluções e osconhecimentos de tecnologia da 
informação e comunicação (TIC) empregados no tratamentodos dados, 
tendo em vista a possibilidade de sua aplicação em novos projetos que 
envolvam oconteúdo publicado no Diário Oficial.
vigência: 60 meses a partir da data de publicação desse extrato
Signatários: otto Alexandre Levy reis, pela Convenente, eIgor Masca-
renhas Eto, pela Conveniada .
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iNStituto DE PrEviDêNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

2ª rETIFICAÇÃo Do EDITAL DE CrEDENCIAMENTo
Nº 10/2020 –CLÍNICAS

o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
– IPSEMG, por meio de sua Presidência, comunica a 2ª retificação do 
Anexo I do Edital nº 10/2020, referente ao credenciamento de CLÍNI-
CAS, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 06 
de março de 2020 . o inteiro teor deste Anexo encontra-se disponível na 
página do IPSEMG:www .ipsemg .mg .gov .br .

Belo Horizonte, 06 de maio de 2020 .
MArCuS vINICIuS DE SouZA - Presidente do IPSEMG .

3 cm -07 1352629 - 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 3202005072305070120.
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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, e a servidora
Nildislene Coelho, MASP: 904.053-6, lotado na Diretoria Central de Gestão Logística, para
ser fiscal, representantes da Administração, no contrato a ser celebrado oriundo da Dispensa
de Licitação nº 1501561-30/2020, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por meio
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a empresa KI CAPAS- CNPJ Nº
15.300.600/0001-42.
 

 

 

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, 06 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Robson Pinho da Matta, Superintendente,
em 06/05/2020, às 16:09, 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 06/05/2020, às 16:10, 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 07/05/2020, às 13:42, 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
13562546 e o código CRC A8E2F15F.

Referência: Processo nº 1500.01.0020360/2020-28 SEI nº 13562546
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001  - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901�

Versão v.20.08.2019.

 

Processo nº 1500.01.0020360/2020-28

 TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº
9247154/2020, DE
COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO
DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
PLANEJAMENTO E
GESTÃO E A EMPRESA
KI-CAPAS ME, NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                     

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO, com sede em Belo Horizonte/MG, na Cidade Administrativa do
Estado de Minas Gerais - CAMG, Edifício Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Bairro
Serra Verde, CEP:  31.630-901, CNPJ nº. 05.461.142/0001-70, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada legalmente por seu Secretário de Estado, Sr. OTTO
ALEXANDRE LEVY REIS, Carteira de Identidade n.º 3.440.127, CPF n.° 870.903.097-20 e a
empresa KI-CAPAS ME, endereço de correio eletrônico: ki-capas@hotmail.com; inscrito(a) no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o número 15.300.600/0001-42 com sede na
Rua Dr José Mesquita Neto - 667, Centro, Campo do Meio, Minas Gerais - CEP: 37.165-
000, neste ato representado pela  Sra. Mônica Reis Rubia , portadora da Carteira de
Identidade, nº 5527769, expedido pela SSP/MG, e inscrito no CPF nº 439.926.766-68,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente
da Dispensa de licitação nº 1501561-30/2020, que será regida pela Lei nº13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, Medida Provisória nº 926/2020 e a Medida Provisória nº 961/2020 a  com
suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, a Lei 8.666/1993, o Decreto Estadual
45.902/2012 e o Decreto nº 113/2020 no que couber, as demais normas específicas aplicáveis
ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição emergencial de
Equipamentos para Proteção Individual (aventais descartáveis), 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 para
estoque emergencial do Governo do Estado, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência e na proposta comercial, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO
UNIDADE

DE
AQUISIÇÃO

ESTOQUE CÓDIGO
SIAD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLOGICO - TIPO:
DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM ELASTICO NO PUNHO;

MATERIA-PRIMA: TELA NAO TECIDO, SMS, 100%
POLIPROPILENO;GRAMATURA/COMPOSICAO: MINIMA DE

50G/M2; COMPRIMENTO: 1,20 M X 1,50M (C X L),
APROXIMADAMENTE;

DESCARTÁVEL UNIDADE 500.000 1755366 R$ 12,29 R$
6.145.000,00

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. Este contrato tem vigência de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência
de saúde pública, nos termos dos art.4º -H da Lei 13.979/2020.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

PADRÃO - Contrato de Bem SEPLAG/CECOMP 13562331         SEI 1500.01.0020360/2020-28 / pg. 255



3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 6.145.000,00 (seis milhões,
cento e quarenta e cinco mil reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, garantia do produto, tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta
das dotações orçamentárias, e daquelas que vierem a substituí-las:

1501.04.122.075.4170.0001. 339030.10.0.95.1 

4.2.    Nos exercícios seguintes, correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.
 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA FINANCEIRA
5.1. A CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a
assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Contrato,
conforme disposto no art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que
cumpridas as obrigações contratuais.

5.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.

5.3. A contratada deverá encaminhar comprovante de pagamento da operação
realizada para verificação da autenticidade, quando da garantia em dinheiro.

5.4. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

5.5. A CONTRATADA ficará obrigada a devolver integralmente os valores
repassados pelo contratante, no caso de descumprimento das obrigações assumidas, com
o acréscimo de valores decorrentes de multas e correção monetária.

5.6. Será considerada extinta a garantia:

5.6.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado,
de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

5.6.2. no prazo de: 03 meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento de 10% (dez por cento) do valor total do contrato se dará de
forma antecipada devido exigência da contratada para garantir a efetivação do contrato em
prazo compatível à urgência do pico previsto e em função da urgência e da
excepcionalidade das aquisições de aventais descartáveis. O pagamento será efetuado
através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem
bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos
bancos que o fornecedor indicar, após a assinatura do contrato e da comprovação da
realização/efetivação da garantia também de 10 % (dez por cento) do valor total do
contrato, conforme disposto na cláusula Quinta do Termo de Referência que compõe este
Contrato, na Proposta Comercial, evento SEI! 14046111.

6.2. O restante do 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 3 (três) dias úteis a partir da entrega
efetiva, conforme proposta comercial evento SEI! 14046111, 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.

6.3. Em caso de inadimplemento total ou parcial por parte do contratado, este fica
obrigado a restituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após notificação pela
CONTRATANTE, a totalidade do valor que lhe fora adiantado na ocorrência de
inadimplemento total, ou, parcialmente, descontados os valores devidos referentes à
parcela do objeto entregue, caso o inadimplemento seja parcial com o acréscimo de multas
e correção monetária, conforme previsão contida no Decreto Estadual nº 45.902/2012.

6.4. A devolução deverá ocorrer por meio de depósito a ser realizado por meio de
pagamento de Documento de Arrecadação do Estado (DAE) cuja emissão dar-se-á pela
contratante.
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 
7.1. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses,
contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.1.1. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.

 

8.  CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Termo de Referência.
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - REGIME DE EXECUÇÃO
10.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA
e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no Termo de Referência.
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

11.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
12.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.

12.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o
mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência
desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

12.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público
no processo de licitação ou execução do contrato;

12.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
contratante;

12.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento
do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais
não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

12.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

12.2.5. “prática obstrutiva” significa:

12.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigação do contratante ou outro órgão de
Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigação; ou

12.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

12.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente,
envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o
procedimento licitatório.

12.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada
à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
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14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

14.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.

14.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

14.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
15.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo no art.4º - I
da Lei nº 13.979/2020,  desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS.
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 13.979/2020, na Lei nº 8.666/1993, e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
17.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa
de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal
8.666/93 de 21/06/1993.
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

E, assim justas e avençadas, firmam este contrato  assinado eletronicamente pelas partes
para os devidos efeitos legais.

 

OTTO ALEXANDRE LEVY REIS
Secretário de Estado

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 
 
 

MÔNICA REIS RUBIA
Representante legal

KI-CAPAS ME
 
 

Documento assinado eletronicamente por Otto Alexandre Levy Reis, Secretário(a) de
Estado, em 07/05/2020, às 14:11, 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 Mônica Reis Rubia, Usuário Externo, em
07/05/2020, às 16:55, 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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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=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
13562331 e o código CRC 1E43FF2B.

Referência: Processo nº 1500.01.0020360/2020-28 SEI nº 13562331
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 20 – sexta-feira, 08 de Maio de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
TErMo DE APoSTILAMENTo,

sem ônus para o Estado, ao contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185, de 04 de junho de 2009, e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUS-
TIÇA E SEGurANÇA PÚBLICAe o CoNTrATADo ABAIxo rELACIoNADo .
oBJETo: Alteração de local de exercício das funções exercidas pelo CoNTrATADo no Termo original nos termos da Lei 18 .185/2009 .

MASP NoME CArGo uNIDADE DE orIGEM uNIDADE DE DESTINo FuNDAMENTAÇÃo Do ATo
1077958-5 CArLoS HENrIQuE SIQuEIrA AIALA AGSE CENTro SoCIoEDuCATIvo SAo JEroNIMo CENTro SoCIoEDuCATIvo HorTo Conforme motivações constantes no processo Administrativo SEI nº 1450 .01 .0029719/2020-39

Belo Horizonte, 07 de maio de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

TErMo DE APoSTILAMENTo,
sem ônus para o Estado, ao contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185, de 04 de junho de 2009, e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUS-
TIÇA E SEGurANÇA PÚBLICAe o CoNTrATADo ABAIxo rELACIoNADo .
oBJETo: Alteração de local de exercício das funções exercidas pelo CoNTrATADo no Termo original nos termos da Lei 18 .185/2009 .

MASP NoME CArGo uNIDADE DE orIGEM uNIDADE DE DESTINo FuNDAMENTAÇÃo Do ATo

1338671-9 ISMAEL BELo DE oLIvEIrA AGSE CENTro SoCIoEDuCATIvo LINDEIA CENTro SoCIoEDuCATIvo SÃo JEroNIMo A contar de 03/03/2020, para regularização funcional, conforme motivações constantes no processo Administrativo SEI nº 
1450 .01 .0024502/2020-54

Belo Horizonte, 07 de maio de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

TErMo DE APoSTILAMENTo,
sem ônus para o Estado, ao contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185, de 04 de junho de 2009, e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUS-
TIÇA E SEGurANÇA PÚBLICAe o CoNTrATADo ABAIxo rELACIoNADo .
oBJETo: Alteração de local de exercício das funções exercidas pelo CoNTrATADo no Termo original nos termos da Lei 18 .185/2009 .

MASP NoME CArGo uNIDADE DE orIGEM uNIDADE DE DESTINo FuNDAMENTAÇÃo Do ATo
1402633-0 LuIZ HENrIQuE SANToS roZA AGSE CENTro SoCIoEDuCATIvo LINDEIA CENTro SoCIoEDuCATIvo SANTA HELENA Conforme motivações constantes no processo Administrativo SEI nº 1450 .01 .0032041/2020-07

Belo Horizonte, 07 de maio de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

TErMo DE APoSTILAMENTo,
sem ônus para o Estado, ao contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185, de 04 de junho de 2009, e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUS-
TIÇA E SEGurANÇA PÚBLICAe o CoNTrATADo ABAIxo rELACIoNADo .
oBJETo: Alteração de local de exercício das funções exercidas pelo CoNTrATADo no Termo original nos termos da Lei 18 .185/2009 .

MASP NoME CArGo uNIDADE DE orIGEM uNIDADE DE DESTINo FuNDAMENTAÇÃo Do ATo

1331195-6 MATHEuS JoNAS DE SouZA ASP CoMPLExo PENITENCIArIo NELSoN 
HuNGrIA

PrESIDIo ANToNIo DuTrA 
LADEIrA

A contar de 03/03/2020, para regularização funcional, conforme motivações constantes no processo Administrativo SEI nº 
1450 .01 .0030324/2020-97

Belo Horizonte, 07 de maio de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

120 cm -07 1352590 - 1

ExTrATo DE ArQuIvAMENTo
ProCESSo ADMINISTrATIvo PuNITIvo 007/2018

o Chefe da Comissão Processante Permanente da Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública (CPP/SEJuSP), no uso de suas atri-
buições, determina o arquivamento do Processo Administrativo  Puni-
tivo em face da empresa Nutrição refeições Industriais Ltda, CNPJ 
22 .498 .034/0001-90, nos termos da Lei 14 .184/2002 e das resolu-
ções SEAP nº 01 e 49/2017, tendo em vista a extinção da exequibi-
lidade pela compensação da multa administrativa no valor atualizado 
de r$ 157 .031,20 (cento e cinquenta e sete mil, trinta e um reais e 
vinte centavos) .

Ilton Lima do Amaral
Chefe da Comissão Processante Permanente

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
3 cm -07 1352507 - 1

ATo DE rATIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
rATIFICo, nos termos do artigo 4° da Lei Federal nº 13 .979/2020, 
artigo 3° do Decreto Estadual NE nº 113/2020 e demais legislações 
pertinente à matéria, considerando a orientação exposta no Parecer Jurí-
dico referencial nº 16 .198/2020 (13071680) e a documentação acos-
tada ao processo SEI!MG nº 1450 .01 .0057471/2020-60 e ao processo 
de compra nº 1451044 - 92/2020, a DISPENSA DE LICITAÇÃo, cujo 
OBJETO refere-se à aquisição de máscaras descartáveis N95, visando 
equipar e proteger os profissionais envolvidos no atendimento e com-
bate à pandemia da COVID-19 no Estado de Minas Gerais, tendo como 
CoNTrATADA a empresa DCB - DISTrIBuIDorA CIrÚrGICA 
BrASILEIrA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurí-
dica (CNPJ) sob o número 20 .235 .404/0001-71, no valor global de r$ 
1 .281 .840,00 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil e oitocentos e 
quarenta reais) . A despesa decorrente desta contratação ocorrerá por 
conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
1451 .10 .421 .145 .4429 .0001 .3 .3 .90 .30 .10 .0 .10 .1
1451 .10 .243 .143 .4422 .0001 .3 .3 .90 .30 .10 .0 .10 .1

Belo Horizonte, 07 de Maio de 2020
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
5 cm -07 1352664 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo Nº9247127 /2020
PArTES: EMG/SEJuSP e a EMPrESA LoCADorA MENDES 
LTDA - ME . ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviço . oBJETo: 
Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte e disposição 
final ambientalmente adequada dos resíduos do grupo D (comum) gera-
dos nas unidades Prisionais listadas no item 1 .2 do Termo de referên-
cia, nas condições do Edital do Pregão nº 28/2020 . vIGÊNCIA: Este 
contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu 
extrato no órgão oficial de imprensa; podendo ser prorrogado nos ter-
mos do art . 57, II, da Lei 8 .666/93 . vALor: o valor total da contrata-
ção é de r$ 70 .073,30 (setenta mil, setenta e três reais e trinta centavos) 
 . DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: nº 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339
039 .59 .0 .10 .1 . SIGNATárIoS: Carlos vinicius de Souza Figueiredo e 
Wainer Helbert Mendes . Assinatura em: 07/05/2020 .

3 cm -07 1352253 - 1

ExTrATo Do 4º TErMo ADITIvo Ao TErMo 
DE CoLABorAÇÃo Nº 12/2017

PArTES: SEJuSP e a ASSoCIAÇÃo DE ProTEÇÃo E ASSISTÊN-
CIA AoS CoNDENADoS – APAC DE CAMPo BELo . oBJETo: 
I - ALTErAr a “CLáuSuLA PrIMEIrA - Do oBJETo” do 3º 
Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 12/2017; II - ALTErAr 
a “CLáuSuLA SEGuNDA - DoS rECurSoS FINANCEIroS” do 
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 12/2017 . I - A “CLáu-
SuLA PrIMEIrA - Do oBJETo” do 3º Termo Aditivo ao Termo de 
Colaboração nº 12/2017 passa a vigorar com a seguinte redação: I - 
ProrroGAÇÃo de vigência em 24 meses, a contar do primeiro dia 
subsequente ao encerramento do 3º termo aditivo ao Termo de Cola-
boração nº 12/2017; II - APORTE financeiro para execução do objeto 
do Termo de Colaboração nº 12/2017, no valor de r$ 1 .561 .323,79 
(um milhão, quinhentos e sessenta e um mil trezentos e vinte e três 
reais e setenta e nove centavos); III - uTILIZAÇÃo do saldo em 
conta, no valor de r$ 187 .959,90 (cento e oitenta e sete mil novecen-
tos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) . II - A “CLáuSuLA 
SEGuNDA - DoS rECurSoS FINANCEIroS” do 3º Termo Aditivo 
ao Termo de Colaboração nº 12/2017 passa a vigorar com a seguinte 
redação: o valor total do presente Termo Aditivo é de r$ 1 .749 .283,69 
(um milhão, setecentos e quarenta e nove mil duzentos e oitenta e três 
reais e sessenta e nove centavos)  , sendo: I - r$ 1 .561 .323,79 (um 
milhão, quinhentos e sessenta e um mil trezentos e vinte e três reais 
e setenta e nove centavos), provenientes de repasse do oEP; II - r$ 
187 .959,90 (cento e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e nove 
reais e noventa centavos), referentes ao saldo em conta; Parágrafo 
Único – As despesas para a implementação da Alteração de Parceria, 
estabelecido neste Termo, correrão à conta do orçamento vigente, na 
dotação orçamentária: 1451 06 421 145 4427 0001 3 3 50 43 01 1 10 
1 vIGÊNCIA: Fica prorrogado o presente Termo de Colaboração por 
mais 24 meses, a contar do primeiro dia subsequente ao encerramento 
do 3º termo aditivo ao Termo de Colaboração nº 12/2017 . SIGNATá-
rIoS: Carlos vinícius de Souza Figueiredo e Walter de Souza Soares . 
ASSINATurA: 06/05/2020 .

8 cm -07 1352375 - 1

EDITAL DE NoTIFICAÇÃo/CITAÇÃoDE 
ProCESSo ADMINISTrATIvo PuNITIvo

o Chefeda Comissão Processante Permanente da Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais - CPP/SEJuSP, no uso 
de suas atribuições, depois de esgotadas as tentativas de dar ciência por 
meio de notificação via Carta Registrada com Aviso de Recebimento, 
nos termos do artigo 8º da resolução GAB . SEAP nº 49/2017, vem 
intimar a empresa Indústria e Comércio de Papéis Ecoprint Eireli - ME, 
CNPJ nº 04 .272 .105/0001-50, na pessoa de seu representante legal, 
pessoalmente ou através de procurador devidamente constituído para, 
se desejar, apresentar Defesa Administrativa,no prazo de 10 (dez) dias 
corridos a contar da data desta publicação, nos autos do Processo Admi-
nistrativo Punitivo,que visa apurar as irregularidades descritas na Por-
taria nº 034/2019, tendo em vista o Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 187/2018 -Processo de Compra 1451044 000067/2019 .
As irregularidades constantes na referida portaria estão elencadas no 
inciso vI do art . 3° e nos incisos I, II, Iv, v e vI do art . 4° da resolu-
ção GAB . SEAP n° . 49/2017, passíveis de punição com sanções desde 
advertência escrita até declaração de inidoneidade para licitar e con-
tratar com a administração pública (de acordo com as sanções pre-
vistas no artigo 38 do Decreto Estadual nº 45 .902/2012, nos artigos 
87 e 88 da Lei Federal nº 8 .666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº 
10 .520/2002) .
Eventual defesa deverá ser direcionada ao Chefe da Comissão Proces-
sante Permanente, no endereço: rodovia Papa João Paulo II, Edifício 
Minas, 3º andar . Bairro Serra verde, CEP 31 .630-901 - Belo Horizonte 
/MG . A Defesa Administrativa poderá ser, também, protocolizada no 
Protocolo Geral da Cidade Administrativa, no 1º andar do Edifício 
Minas, no endereço acima .
Esclarece-se que, caso a empresa queira acompanhar o andamento 
do presente processo, deverá acessar o site da Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão - SEPLAG, através do link:http://www .
planejamento .mg .gov .br/, após acesse a abaGESTÃo GovErNA-
MENTAL, clique em SISTEMA ELETrÔNICo DE INForMA-
ÇÕES - SEI!MG,depois em PESQuISA PÚBLICA,busque pelo 
número1450 .01 .0042040/2019-85 .
Em caso de dúvida ou dificuldade na visualização do andamento pro-
cessual através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), a empresa 
poderá contatar a CPP através do e-mailcpp@seap .mg .gov .br, no qual 
deverá informar o nome da empresa e o número deste processo1450 .0
1 .0042040/2019-85 .

SecretariadeEstado de Justiça e Segurança Pública
Belo Horizonte, 05 de maio de 2020

Ilton Lima do Amaral
Chefe da Comissão Processante Permanente

10 cm -07 1352497 - 1

ExTrATo Do TErMo CooPErAÇÃo TÉCNICA 
Nº 009/2020 DA SECrETArIA DE ESTADo DE 

JuSTIÇA E SEGurANÇA PÚBLICA
PArTES: uNIÃo, por intermédio da Polícia Federal, com interveni-
ência da Diretoria de Combate ao Crime organizado, e o Governo de 
Minas Gerais, por intermédio da Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia 
Militar de Minas Gerais e Departamento Penitenciário de Minas Gerais 
da SEJuSP, bem como a Polícia rodoviária Federal . Termo de Coope-
ração Técnica nº 009/2020 . oBJETo: o presente Instrumento tem por 
objetivo estabelecer cooperação técnica e operacional entre os partíci-
pes, com vistas à criação da FORÇA TAREFA/MG, doravante denomi-
nada FICCo – Força Integrada de Combate ao Crime organizado, coor-
denada pela Polícia Federal – PF, integrada pela Polícia Civil de Minas 
Gerais – PCMG, Polícia rodoviária Federal –PrF, Polícia Militar de 
Minas Gerais – PMMG e pelo Departamento Penitenciário de Minas 
Gerais, tendo como desideratos a intensificação, em caráter especial, 
do enfrentamento ao crime organizado, da delinquência transnacional, 
nas suas manifestações de grave ameaça à ordem e a segurança pública 
nacional, particularmente no combate ao tráfico de drogas, armas e deli-
tos de furto, roubo e receptação de cargas e de valores, lavagem e ocul-
tação de bens, direitos e valores e demais crimes conexos, nos termos 
do preceituado nas Leis n 10 .446, de 08 de maio de 2002 e, 11 .343, de 
23 de agosto de 2006 . vIGÊNCIA: o prazo de vigência deste termo 
é de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua publicação . DATA 
DA ASSINATurA: 04/05/2020 . SIGNATárIoS: Cairo Costa Duarte, 
Wagner Pinto de Souza, Mario Lucio Alves de Araujo, Marco Antônio 
Territo de Barros e Giovanne Gomes da Silva .

6 cm -07 1352374 - 1

ExTrATo DE TErMo DE ProrroGAÇÃo 
DE oFÍCIo DA SECrETArIA DE ESTADo DE 

JuSTIÇA E SEGurANÇA PÚBLICA
Termo de Prorrogação de ofício do Termo de Colaboração nº 
1691000833/2018 . Partes: EMG/SEJuSP e a Prefeitura Municipal de 
Sete Lagoas . Prorrogado por: 279 (duzentos e setenta e nove) dias . 
Final de vigência: 08/03/2021 . Assinado em: 04/05/2020 . Signatário: 
Nilton José Batista Moreno Junior - Subsecretário de Inteligência e 
Atuação Integrada .

2 cm -07 1352311 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo Nº 339039 .03 .2730 .02 .20
PArTES: EMG/SEJuSP E EMPrESA ANA CAroLINA P . TAM-
BASCHIA SAGrILo EPP . ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao con-
trato de prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento 
contínuos de refeições e lanches, na forma administrada, dentro das 
instalações do centro de internação provisória Dom Bosco . oBJETo: 
a) A ALTErAÇÃo de parte do texto da Cláusula Décima Primeira - 
Da Fiscalização, do Contrato Inicial, para constar da seguinte forma: 
Onde se lê: “A fiscalização será exercida pelo Diretor da Unidade 

Socioeducativa e o acompanhamento da gestão do contrato será rea-
lizado pelo Diretor de Gestão operacional da Subsecretaria de Aten-
dimento Socioeducativo, competindo-lhe anotar em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, bem como 
determinar as providências necessárias para regularização das faltas ou 
defeitos observados, cabendo-lhe ainda:[...] Leia-se : “A fiscalização e 
o acompanhamento da gestão do contrato serão realizadas pelo Diretor 
da unidade Socioeducativa, competindo-lhe anotar em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, bem como 
determinar as providências necessárias para regularização das faltas ou 
defeitos observados, cabendo-lhe ainda:[ . . .] . SIGNATárIoS: Flavio 
Augusto xavier e Silva e Ana Carolina Pallandi Tambaschia Sagrilo . 
ASSINATurA EM: 07/05/2020 .

5 cm -07 1352632 - 1

ATo DE ProrroGAÇÃo DE PrAZo PArA PoSSE
o SECrETArIo DE ESTADo DE JuSTIÇA E SEGurANÇA 
PÚBLICA, no uso de suas atribuições, ProrroGA o PrAZo PArA 
PoSSE, nos termos do §1º do Art . 66 da Lei 869 de 05 de julho de 1952, 
de TED rAFAEL DurAES,nomeado nos termos do Art . 14, I, da Lei 
nº 869 de 05 de julho de 1952 para o cargo de Agente de Segurança 
Penitenciário, Nível I, Grau A, regido pelo Edital SEPLAG/SEDS nº 
08/2013, publicadono Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 
04/04/2020, a contar de 06/05/2020 .

Belo Horizonte, 07 de maio de 2020 .
General Mario Lúcio Alves de Araújo

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
3 cm -07 1352479 - 1

ATo DE ProrroGAÇÃo DE PrAZo PArA PoSSE
o SECrETárIo DE ESTADo DE JuSTIÇA E SEGurANÇA 
PuBLICA, no uso de suas atribuições, ProrroGA o PrAZo PArA 
PoSSE, nos termos do §1º do Art . 66 da Lei 869 de 05 de julho de 1952, 
de MICHELLE vIEIrA ALvES FELIZArDo, nomeada nos termos 
do Art . 14, I, da Lei nº 869 de 05 de julho de 1952 para o cargo de 
Agente de Segurança Penitenciário, Nível I, Grau A, regido pelo Edital 
SEPLAG/SEDS nº 08/2013, publicado no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais de 04/04/2020, a contar de 06/05/2020 .

Belo Horizonte, 07 de maio de 2020 . 
General Mario Lúcio Alves de Araújo

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

3 cm -07 1352484 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
DECISAo AuTo INFrAÇÃo

A unidade regional de Florestas e Biodiversidade Centro Norte 
- urFBio Centro Norte torna pública a decisão administrativa refe-
rente aos autos de infração abaixo . Para maiores esclarecimentos, o 
interessado poderá entrar em contato com a urFBio Centro Norte 
no telefone (31) 2106-0762 .Autuado Decisão/valor (sem atualização) 
Processo AI :Paulo Augusto Correa da Silva CPF:023 .175 .401-91 
Deferido Parcial com adequação no valor da penalidade aplicada para 
1 .000 uFEMG . 02030000240/19 198508/2019; Cosme Miranda CPF: 
066 .905 .566-20 Indeferimento com manutenção da penalidade em 
r$3 .608,87 02030000261/19 198511/2019; Fatima vilaça de vascon-
celos CPF:001 .126 .936-17 Indeferimento com manutenção da pena-
lidade em 12 .000 uFEMG . 02000000944/19 201258/2019; Lin Chin 
Chang CPF:414 .351 .766-34 Indeferimento com manutenção da penali-
dade em 18 .000 uFEMG 02000000943/19 201256/2019 . 

Sete Lagoas, 07 de Maio de 2020 . Marcio 
Marques Queiroz – Supervisor regional

4 cm -07 1352315 - 1

CoNCESSÃo DE DAIA
o Supervisor regional da urFBio Mata do IEF torna público que foi 
concedida Autorização para Intervenção Ambiental por meio de Docu-
mento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme 
o(s) processo(s) abaixo identificado(s): *Areal HG LTDA. - CNPJ: 
16 .869 .175/000170, Intervenção em APP sem supressão de vegetação 
nativa, Cataguases/MG - PA Nº 05040000302/18, em área autorizada 
de 0,2 (ha), Coordenada uTM: x 741 .660 e Y 7 .629 .197 . DAIA nº 
0038525-D . validade*: 4 (quatro) anos, contados da data da concessão 
da autorização: 29-04-2020 .

(a)Alberto Felix Iasbik .
Supervisor regional urFBIo Mata .

3 cm -07 1352526 - 1

rEQuErIMENTo DE DAIA
A Supervisora regional da urFBIo Jequitinhonha do IEF torna 
público que o requerente abaixo identificado solicitou Autorização 
para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autorizativo para 
Intervenção Ambiental - DAIA, conforme o processo abaixo identifi-
cado: *Sada Bio-Energia e Agricultura Ltda/Fazenda Santo Antônio 
- CNPJ 06 .044 .689/0001-23 -Intervenção com supressão de cobertura 
vegetal nativa em áreas de preservação permanente - Itamarandiba/MG 
– Processo Nº 14020000108/20: em 14/04/2020 .

(a) Eliana Piedade Alves Machado . Supervisora 
regional urFBIo Jequitinhonha .

3 cm -07 1352488 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
4º TA ao Contrato nº 9143298/2017 . Partes: SEPLAG e ProDEMGE . 
objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, 
com início em20 .05 .2020 e término em 19/05/2021; reduzir do con-
trato original o valor de r$ 1 .987,20 (um mil, novecentos e oitenta 
e sete reais, vinte centavos) que corresponde a2,59 %(dois inteiros e 
cinquenta e nove centésimos por cento) em virtude da readequação da 
volumetria; Alterar subitens do contrato original . valor: r$71 .880,00 
(setenta e um mil, oitocentos e oitenta reais) . Dotação orçamentária: 
1501 04 121 069 4140 0001 3390 40 03 . Fonte de recursos: 0 10 1 . 
Data de assinatura: 07/05/2020 . Assinam: Marilene Bretas Campos, 
pela SEPLAG, e rodrigo Antonio de Paiva e Ladimir Lourenço dos 
Santos Freitas, pela contratada .

3 cm -07 1352281 - 1

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Processo SEI nº 1500 .01 .0020360/2020-28
Processo de Compras nº1501561-30/2020

Com base em toda documentação acostada aos autos do processo 
SEI nº 1500 .01 .0020360/2020-28, referenteao Processo de Com-
pras nº 1501561-30/2020, AProvo os procedimentos administrati-
vos e, no uso da competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 
AuTorIZo e rATIFICo, com fulcro nas disposiçõescontidas naLei 
Federal nº 13 .979/2020 e no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos 
termos do ParecerJurídico AGE referencial n .º 16 .198/2020 evento 
SEI nº13562485, cujo objeto é aquisição de aventais descartáveispara 
constituição de estoque de segurança emergencial visando atendimento 
de demanda dos municípios mineiros eequipar e proteger seus profis-
sionaisenvolvidos noatendimento e combate àpandemiado COVID-19 
no Estado de Minas Gerais, por meio da contratação da realizada 
junto aempresa KI CAPAS .o valorda contratação é correspondente a 
r$6 .145 .000,00que correrápor conta daseguintedotaçãoorçamentária:1
501 04 122 075 4170 0001 339030 10 0 95 1 . 

otto Alexandre Levy reis, Secretário de Estado da SEPLAG .
4 cm -07 1352680 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato nº 9247154/2020 - Processo SEI nº 1500 .01 .0020360/2020-28 
Processo de Compras nº 1501561 030/2020 . Partes: SEPLAG e KI-
CAPAS ME . objeto: Aquisição emergencial de Equipamentos para 
Proteção Individual (aventaisdescartáveis), visando equipar e prote-
ger os profissionais envolvidos no atendimentoe combate àpandemiado 
CovID-19 nos municípios doEstado de Minas Gerais, em estratégia 
de centralização de aquisição para estoque emergencial do Governo do 
Estado . vigência: 6 meses . valor: r$ 6 .145 .000,00 . Dotação orçamen-
tária: 1501 04 122 075 4170 0001 339030 10 0 95 1 . Assinam: otto 
Alexandre Levy reis, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão-
SEPLAG e Mônica reis rubia, pela Empresa .

3 cm -07 1352683 - 1

ExTrATo DE TErMo DE CooPErAÇÃo TÉCNICANº 01/2020
Convenente: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Conveniada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto:o acesso da SEPLAG à cópia da base de dados e textos referen-
tes ao conteúdopublicado no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais, 
em formato digital, organizado, mantido eatualizado pela SEGov, nos 
termos dos incisos Iv e v do artigo 35, da Lei nº 23 .304, de 30 demaio 
de 2019, visando aperfeiçoar as de administração e pagamento de pes-
soal executadaspelo Estado de Minas Gerais, por meio da SEPLAG, 
repassando a SEGov as soluções e osconhecimentos de tecnologia da 
informação e comunicação (TIC) empregados no tratamentodos dados, 
tendo em vista a possibilidade de sua aplicação em novos projetos que 
envolvam oconteúdo publicado no Diário Oficial.
vigência: 60 meses a partir da data de publicação desse extrato
Signatários: otto Alexandre Levy reis, pela Convenente, eIgor Masca-
renhas Eto, pela Conveniada .

4 cm -06 1352185 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

2ª rETIFICAÇÃo Do EDITAL DE CrEDENCIAMENTo
Nº 10/2020 –CLÍNICAS

o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
– IPSEMG, por meio de sua Presidência, comunica a 2ª retificação do 
Anexo I do Edital nº 10/2020, referente ao credenciamento de CLÍNI-
CAS, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 06 
de março de 2020 . o inteiro teor deste Anexo encontra-se disponível na 
página do IPSEMG:www .ipsemg .mg .gov .br .

Belo Horizonte, 06 de maio de 2020 .
MArCuS vINICIuS DE SouZA - Presidente do IPSEMG .

3 cm -07 1352629 - 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 3202005072305070120.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Central de Contratos

Nota Técnica nº 9/SEPLAG/CECONT/2020

PROCESSO Nº 1500.01.0020360/2020-28
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio do Centro de Serviços
Compartilhados, emite esta nota Técnica com o objetivo de justificar a formalização do 1º Termo
Aditivo ao Contrato nº 9247154/2020, que consiste na necessidade de alteração de Cláusulas
Contratuais.

 

Tendo em vista a manifestação da CONTRATADA, evento SEI! 14346514, de que houve
dificuldade junto às seguradoras para emissão da garantia financeira, nos termos da Cláusula
Quinta do contrato, a mesma declinou do pagamento antecipado de 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, bem como alterou o prazo de entrega descrito anteriormente na proposta
evento SEI! 14046111.

 

Diante dos fatos, considerando que a forma de pagamento (não havendo pagamento
antecipado pela Administração) e da entrega pactuadas serão alteradas, tornou-se
desnecessário a apresentação de garantia financeira, que justifica a exclusão da Cláusula
Quinta, e ajustes nas Cláusulas Sexta e Oitava, conforme discriminado abaixo:

    EXCLUSÃO DA CLÁUSULA QUINTA :
5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA FINANCEIRA
5.1  A CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura
do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Contrato,
conforme disposto no art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que
cumpridas as obrigações contratuais.

5.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.

5.3 A contratada deverá encaminhar comprovante de pagamento da operação realizada
para verificação da autenticidade, quando da garantia em dinheiro.

5.4 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

5.5 A CONTRATADA ficará obrigada a devolver integralmente os valores repassados pelo
contratante, no caso de descumprimento das obrigações assumidas, com o acréscimo de
valores decorrentes de multas e correção monetária.

5.6 Será considerada extinta a garantia:

5.6.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas
as cláusulas do contrato;

5.6.2 no prazo de: 03 meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não
comunique a ocorrência de sinistros.

 

CLÁUSULA SEXTA E CLÁUSULA OITAVA - CONFORME CONTRATO
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento de 10% (dez por cento) do valor total do contrato se dará de forma
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antecipada devido exigência da contratada para garantir a efetivação do contrato em prazo
compatível à urgência do pico previsto e em função da urgência e da excepcionalidade das
aquisições de aventais descartáveis. O pagamento será efetuado através do Sistema
Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida
por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, após a assinatura do contrato e da comprovação da
realização/efetivação da garantia também de 10 % (dez por cento) do valor total do
contrato, conforme disposto na cláusula Quinta do Termo de Referência que compõe este
Contrato, na Proposta Comercial, evento SEI! 14046111.

6.2 O restante do 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 3 (três) dias úteis a partir da entrega
efetiva, conforme proposta comercial evento SEI! 14046111, 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.

6.3 Em caso de inadimplemento total ou parcial por parte do contratado, este fica obrigado
a restituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após notificação pela CONTRATANTE,
a totalidade do valor que lhe fora adiantado na ocorrência de inadimplemento total, ou,
parcialmente, descontados os valores devidos referentes à parcela do objeto entregue,
caso o inadimplemento seja parcial com o acréscimo de multas e correção monetária,
conforme previsão contida no Decreto Estadual nº 45.902/2012.

6.4 A devolução deverá ocorrer por meio de depósito a ser realizado por meio de
pagamento de Documento de Arrecadação do Estado (DAE) cuja emissão dar-se-á pela
contratante.

 

CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência.

 

NOVA REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA E DA CLÁUSULA OITAVA:
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1 O do pagamento de cada Autorização de Fornecimento 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 3 (três) dias úteis a partir da entrega efetiva, conforme
proposta comercial evento SEI! 14346514, 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.

 

CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência e na proposta comercial (evento SEI 14346514).

 

Considerando que a alteração é vantajosa  para a Administração Pública, encaminho para as
providências cabíveis.

 
Atenciosamente,

 
 

RAFAEL MAYRINK FERREIRA�
Superintendência Central de Compras Governamentais

Centro de Serviços Compartilhados - SEPLAG
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Mayrink Ferreira, Servidor(a)
Público(a), em 15/05/2020, às 15:34, 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
14355621 e o código CRC 4322E2BB.

Referência: Processo nº 1500.01.0020360/2020-28 SEI nº 14355621
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

  

MINUTA DE TERMO ADITIVO

Processo nº 1500.01.0020360/2020-28

  

 TERMO DE CONTRATO
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 9247154/2020, DE
COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO E A
EMPRESA KI-CAPAS ME, NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                     

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO, com sede em Belo Horizonte/MG, na Cidade Administrativa do
Estado de Minas Gerais - CAMG, Edifício Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Bairro
Serra Verde, CEP:  31.630-901, CNPJ nº. 05.461.142/0001-70, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada legalmente por seu Secretário de Estado, Sr. OTTO
ALEXANDRE LEVY REIS, Carteira de Identidade n.º 3.440.127, CPF n.° 870.903.097-20 e a
empresa KI-CAPAS ME, endereço de correio eletrônico: ki-capas@hotmail.com; inscrito(a) no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o número 15.300.600/0001-42 com sede na
Rua Dr José Mesquita Neto - 667, Centro, Campo do Meio, Minas Gerais - CEP: 37.165-
000, neste ato representado pela  Sra. Mônica Reis Rubia , portadora da Carteira de
Identidade, nº 5527769, expedido pela SSP/MG, e inscrito no CPF nº 439.926.766-68,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, decorrente
da Dispensa de licitação nº 1501561-30/2020, que será regida pela Lei nº13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, Medida Provisória nº 926/2020 e a Medida Provisória nº 961/2020 a  com
suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, a Lei 8.666/1993, o Decreto Estadual
45.902/2012 e o Decreto nº 113/2020 no que couber, as demais normas específicas aplicáveis
ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O presente Termo Aditivo tem  como objeto a exclusão da Cláusula Quinta - DA
GARANTIA FINANCEIRA, e a alteração das Cláusulas Sexta - DO PAGAMENTO e Oitava -
ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, mantendo-se inalteradas as demais condições
contratuais.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
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2.1. Exclui a CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA FINANCEIRA , em decorrência
da alteração da Cláusula Sexta - DO PAGAMENTO.

2.2. Altera-se a CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO , que passa a vigorar com a
seguinte redação:

6.1 O pagamento de cada Autorização de Fornecimento 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 3 (três) dias úteis a partir da entrega efetiva, conforme
proposta comercial evento SEI! 14346514, 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.

2.3. Altera-se a CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO ,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas
previstas no Termo de Referência e na proposta comercial (evento
SEI 14346514).

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA  – DA PUBLICAÇÃO
3.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de
Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de
21/06/1993.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1. Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e
condições do Contrato original não alteradas pelo presente instrumento.

E, assim justas e avençadas, firmam este contrato  assinado eletronicamente pelas partes para
os devidos efeitos legais.

 

OTTO ALEXANDRE LEVY REIS
Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 
 
 

MÔNICA REIS RUBIA
Representante legal

KI-CAPAS ME
 
 

Documento assinado eletronicamente por Carla Eliane Teixeira Fernandes,
Servidor(a) Público(a), em 15/05/2020, às 16:04, 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
14332661 e o código CRC F06455A9.
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Referência: Processo nº 1500.01.0020360/2020-28 SEI nº 14332661
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão�
Central de Contratos

 

Memorando.SEPLAG/CECONT.nº 92/2020

Belo Horizonte, 14 de maio de 2020.

Para: Eduardo Grossi Franco Neto
           Procurador do Estado - Assessor Jurídico Chefe   

 

  Assunto: Solicita análise da regularidade jurídica do aditamento ao Contrato nº 9247154/2020

 

Senhor Assessor Jurídico Chefe,

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG, por meio da
Central de Compras, solicitou à Central de Contratos/CSC a formalização do Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato nº9247154/2020, a ser celebrado com a KI-CAPAS ME. Inicialmente
cabe ressaltar que o contrato em epígrafe terá sua vigência expirada em novembro/2020.

 

Trata-se de pedido de aditamento cujo objeto será a exclusão da Cláusula Quinta - DA
GARANTIA FINANCEIRA a alteração das Cláusulas Sexta - DO PAGAMENTO e Oitava -
ENTREGA E RECEBIMENTO. A documentação apresentada para formalização do termo
aditivo foi autuada no processo SEI nº 1500.01.0020360/2020-28 e analisada por esta
Central de Contratos. No que tange ao referido aditamento, temos a considerar:

O contrato encontra-se vigente até 07 de novembro de 2020, em consonância ao disposto
na Cláusula Segunda do Contrato primitivo (Documento SEI nº 13562331).

A contratada apresenta situação regular, conforme documentos SEI nº 13948625,
13949203, 14060294, 13949298, 13949581, 13950287, 14053891, 13950412,
14047576, 14060472,14087512. Esclarecemos que a empresa não possui Certificado de
Registro Cadastral-CRC, sendo essa a razão de ter apresentado os documentos de
habilitação que foram anexados aos autos.

 A justificativa para celebração do 1º termo aditivo consta da Nota Técnica nº 09-
Documento SEI nº 14355621.

A contratada apresentou nova proposta comercial, declinando do pagamento
antecipado, com as condições negociadas, conforme Documento SEI nº 14346514.

A minuta do Termo Aditivo foi elaborada por esta Central de Contratos, conforme documento
SEI nº 14332661.

 

Ressaltamos que o trâmite foi remetido por meio do Portal de Compras. Diante do exposto,
submetemos para apreciação dessa Assessoria Jurídica quanto à regularidade jurídica inerente
ao aditamento em questão.
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Atenciosamente,
 

Idaneila Souza Fonseca
Central de Contratos/CSC

 
 

Carla Eliane Teixeira Fernandes
Central de Contratos/CSC

 

Documento assinado eletronicamente por Carla Eliane Teixeira Fernandes,
Servidor(a) Público(a), em 15/05/2020, às 16:12, 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 Idaneila Souza Fonseca, Servidor(a)
Público(a), em 15/05/2020, às 16:10, 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
14348328 e o código CRC 4817A6D7.

Referência: Processo nº 1500.01.0020360/2020-28 SEI nº 14348328
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

NOTA JURÍDICA N. 84/2020

Procedência: CENTRAL DE CONTRATOS

Interessado: SEPLAG – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Número: 84/2020
Data: 15/05/2020
SEI nº: 1500.01.0020360/2020-28
Classificação Temática:  Contrato de fornecimento de equipamentos de proteção individual –
Pandemia Global - Coronavírus – Termo aditivo.

Ementa: 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 9247154/2020– SECRETARIA DE ESTADO
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – EMPRESA KI CAPA-ME – ALTERAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS - APROVAÇÃO.

RELATÓRIO

1. A Central de Contratos da SEPLAG, por meio do
Memorando.SEPLAG/CECONT.nº92/2020(SEI 14348328), solicita manifestação deste
Núcleo de Assessoramento Jurídico acerca da minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº
9247154/2020 (oriundo da Dispensa de licitação nº 1501561-30/2020),tendo como
objeto“...a exclusão da Cláusula Quinta - DA GARANTIA FINANCEIRA, e a alteração
das Cláusulas Sexta - DO PAGAMENTO e Oitava - ENTREGA E RECEBIMENTO DO
OBJETO, mantendo-se inalteradas as demais condições contratuais.”

2. No Memorando 92 (SEI 14348328) a Central de Contratos informa o seguinte:

“(...) Trata-se de pedido de aditamento cujo objeto será a exclusão
da Cláusula Quinta - DA GARANTIA FINANCEIRA a alteração das
Cláusulas Sexta - DO PAGAMENTO e Oitava - ENTREGA E
RECEBIMENTO. A documentação apresentada para formalização do
termo aditivo foi autuada no processo SEI nº 1500.01.0020360/2020-28 e
analisada por esta Central de Contratos. No que tange ao referido
aditamento, temos a considerar:
O contrato encontra-se vigente até 07 de novembro de 2020, em
consonância ao disposto na Cláusula Segunda do Contrato primitivo
(Documento SEI nº 13562331).
A contratada apresenta situação regular, conforme documentos
SEI nº 13948625, 13949203, 14060294, 13949298, 13949581, 13950287, 14053891, 13950412, 14047576, 14060472,14087512.
Esclarecemos que a empresa não possui Certificado de Registro
Cadastral-CRC, sendo essa a razão de ter apresentado os documentos de
habilitação que foram anexados aos autos.
A justificativa para celebração do 1º termo aditivo consta da Nota Técnica
nº 09- Documento SEI nº 14355621.
A contratada apresentou nova proposta comercial, declinando do
pagamento antecipado, com as condições negociadas, conforme
Documento SEI nº 14346514.
A minuta do Termo Aditivo foi elaborada por esta Central de Contratos,
conforme documento SEI nº 14332661.
Ressaltamos que o trâmite foi remetido por meio do Portal de Compras.
Diante do exposto, submetemos para apreciação dessa Assessoria
Jurídica quanto à regularidade jurídica inerente ao aditamento em questão.”

3. Em relação a esse expediente, os autos foram instruídos com a seguinte documentação:

4. O Contrato Original foi firmado em 07 de maio de 2020, conforme (Evento SEI nº
13562331) e publicado na Imprensa Oficial na edição do dia 08 de maio de 2020,
conforme ‘extrato de publicação’ (SEI 14116938).

5. Registra-se que o Contrato se encontra vigente no momento da elaboração dessa
Nota Jurídica, considerando ter sido celebrado por 6 (seis) meses, conforme consta na
Cláusula segunda do contrato (SEI 13562331).
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6. Imprescindível destacar que não cabe a este Núcleo de Assessoramento Jurídico, verificar
a legitimidade acerca da autoria e das declarações instruídas neste expediente.

7. É o relatório, no essencial.

DO ÂMBITO DE ATRIBUIÇÃO DO ASSESSORAMENTO JURÍDICO

8. Destaca-se que este parecer jurídico se atém exclusivamente à consulta quanto à
possibilidade, ou não, de aditamento do presente contrato, presumindo-se correto todo
o trâmite anterior.

9. Nos termos do art. 17, §3o, da Resolução AGE n. 26, de 23 de junho de 2017, é defeso ao
Procurador do Estado:

“adentrar na análise de aspectos técnicos, econômicos e financeiros, bem
como nas questões adstritas ao exercício da competência e da
discricionariedade administrativa, a cargo das autoridades competentes.”

10. 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

11. Trata-se da análise de Termo de aditivo, com a finalidade de ‘alteração das cláusulas
contratuais’ que versam sobre a ‘Garantia financeira’ e ‘Pagamento’.

12. Sobre o expediente, a Central de Contratos informa (SEI 14348328) que: “Trata-se de
pedido de aditamento cujo objeto será a exclusão da Cláusula Quinta - DA
GARANTIA FINANCEIRA a alteração das Cláusulas Sexta - DO PAGAMENTO e
Oitava - ENTREGA E RECEBIMENTO.”

MANIFESTAÇÃO DA CONTRATADA (SEI 14346514)

13. Os autos foram instruídos com solicitação da empresa contratada, no seguinte teor, em
síntese:

“(...)
Em virtude da pandemia que estamos enfrentando, houve dificuldades junto
as seguradoras para fornecer o seguro-fiança, consequentemente não
houve o adiantamento dos valores, assim não foi possível a confecção
inicial nos termos da primeira proposta, apesar de não ter faltado empenho
e esforços por esta parte.
(...)
Em razão de ter declinado do direito de pagamento antecipado, vem
solicitar dispensa da apresentação de Garantia Financeira, conforme
previsto na Cláusula quinta.”

NOTA TÉCNICA 9 SEI (14355621)

14. Os autos foram instruídos com a Nota Técnica 9, a qual registra a justificativa da área
técnica para se formalizar termo aditivo, com a finalidade de “alteração de Cláusulas
Contratuais.” O mencionado documento apresenta o seguinte teor:

“Nota Técnica nº 9/SEPLAG/CECONT/2020
PROCESSO Nº 1500.01.0020360/2020-28
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio do
Centro de Serviços Compartilhados, emite esta nota Técnica com o
objetivo de justificar a formalização do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº
9247154/2020, que consiste na necessidade de alteração de Cláusulas
Contratuais.
Tendo em vista a manifestação da CONTRATADA, evento SEI! 14346514,
de que houve dificuldade junto às seguradoras para emissão da garantia
financeira, nos termos da Cláusula Quinta do contrato, a mesma declinou
do pagamento antecipado de 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, bem como alterou o prazo de entrega descrito anteriormente na
proposta evento SEI! 14046111.
Diante dos fatos, considerando que a forma de pagamento (não havendo
pagamento antecipado pela Administração) e da entrega pactuadas serão
alteradas, tornou-se desnecessário a apresentação de garantia financeira,
que justifica a exclusão da Cláusula Quinta, e ajustes nas Cláusulas Sexta e
Oitava, conforme discriminado abaixo:
    EXCLUSÃO DA CLÁUSULA QUINTA :
5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA FINANCEIRA
5.1  A CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a
assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as
condições previstas neste Contrato, conforme disposto no art. 56 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que cumpridas as
obrigações contratuais.
5.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverá abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da
vigência contratual.
5.3 A contratada deverá encaminhar comprovante de pagamento da
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operação realizada para verificação da autenticidade, quando da garantia
em dinheiro.
5.4 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva
reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em
que for notificada.
5.5 A CONTRATADA ficará obrigada a devolver integralmente os valores
repassados pelo contratante, no caso de descumprimento das obrigações
assumidas, com o acréscimo de valores decorrentes de multas e correção
monetária.
5.6 Será considerada extinta a garantia:
5.6.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
5.6.2 no prazo de: 03 meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.
CLÁUSULA SEXTA E CLÁUSULA OITAVA - CONFORME CONTRATO
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento de 10% (dez por cento) do valor total do contrato se dará
de forma antecipada devido exigência da contratada para garantir a
efetivação do contrato em prazo compatível à urgência do pico previsto e
em função da urgência e da excepcionalidade das aquisições de aventais
descartáveis. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida
por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos
que o fornecedor indicar, após a assinatura do contrato e da comprovação
da realização/efetivação da garantia também de 10 % (dez por cento) do
valor total do contrato, conforme disposto na cláusula Quinta do Termo de
Referência que compõe este Contrato, na Proposta Comercial, evento
SEI! 14046111.
6.2 O restante do 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 3 (três) dias úteis a partir da entrega efetiva,
conforme proposta comercial evento SEI! 14046111, 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.
6.3 Em caso de inadimplemento total ou parcial por parte do contratado,
este fica obrigado a restituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após
notificação pela CONTRATANTE, a totalidade do valor que lhe fora
adiantado na ocorrência de inadimplemento total, ou, parcialmente,
descontados os valores devidos referentes à parcela do objeto entregue,
caso o inadimplemento seja parcial com o acréscimo de multas e correção
monetária, conforme previsão contida no Decreto Estadual nº 45.902/2012.
6.4 A devolução deverá ocorrer por meio de depósito a ser realizado por
meio de pagamento de Documento de Arrecadação do Estado (DAE) cuja
emissão dar-se-á pela contratante.
CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas
previstas no Termo de Referência.
NOVA REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA E DA CLÁUSULA OITAVA:
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1 O do pagamento de cada Autorização de Fornecimento 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 3 (três) dias úteis a partir da entrega efetiva, conforme proposta
comercial evento SEI! 14346514, 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.
CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas
previstas no Termo de Referência e na proposta comercial (evento
SEI 14346514).
Considerando que a alteração é vantajosa  para a Administração
Pública, encaminho para as providências cabíveis.” (g.n)

MINUTA DO TERMO ADITIVO (SEI 14332661)

15. A cláusula primeira trata do objeto do termo aditivo.

16. A cláusula segunda trata das ‘alterações.’

17. A cláusula terceira dispõe sobre a publicação.

18. A Cláusula quarta trata da ratificação de todas as demais disposições do Contrato
Original não modificadas pelo presente instrumento.
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CONCLUSÃO

19. Nos limites da análise jurídica, ressalvados os aspectos técnicos e econômicos e os juízos
de oportunidade e conveniência, esse Núcleo de Assessoramento Jurídico não vê óbice à
formalização do 1º Termo aditivo ao contrato nº 9247154/2020, desde que sejam
observados os apontamentos elencados no corpo dessa Nota Jurídica, com
destaque para a seguinte ressalva:

1. Deve ser averiguado, antes da assinatura do mencionado termo aditivo, se todos os
documentos da contratada encontram-se vigentes, mantendo as condições de habilitação.

20. Conforme precedente do TCE/MG, o parecer jurídico emitido tem natureza meramente
opinativa, não vinculando a decisão a ser tomada pelo agente competente:

“(...)3. O parecer jurídico emitido por assessor ou parecerista tem
natureza meramente opinativa e não vincula, por conseguinte, a
decisão a ser tomada pelo agente competente. (...)”
(grifamos)(TCE/MG, Denúncia nº 887.859, Rel. Cláudio Terrão, pub.
07/03/2017).

21. 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).

 

É o parecer. À Consideração Superior.

 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2020

 

 

GILSON SILVA
Assessor Jurídico/Masp 1.335.701-7

 

 

De acordo,

 

 

EDUARDO GROSSI FRANCO NETO
Procurador do Estado

Assessor Jurídico-Chefe do NAJ/CSC

Masp. 1.327.119-2 - OAB/MG nº 143.510

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Grossi Franco Neto, Procurador(a)
do Estado, em 15/05/2020, às 17:29, 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 Gilson da Silva, Assessor(a), em 15/05/2020,
às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14388566 e o código CRC 59AB3748.

Referência: Processo nº 1500.01.0020360/2020-28 SEI nº 14388566
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão�
Assessoria Jurídica

 

Memorando.SEPLAG/CSC/AJUR.nº 131/2020

Belo Horizonte, 15 de maio de 2020.

Para: Patrícia de Lima Machado

          Diretora da Central de Contratos
  
  Assunto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9247154/2020, a ser celebrado com a KI-
CAPAS ME.
  Referência: Processo nº 1500.01.0020360/2020-28.
  

Prezada Senhora Diretora,

com nossos cordiais cumprimentos.

 

Em atenção ao Memorando.SEPLAG/CECONT.nº 92/2020 (14348328),
devolvemos o expediente acerca do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9247154/2020, a
ser celebrado com a KI-CAPAS ME, cujo objeto é a "exclusão da Cláusula Quinta - da garantia
financeira, e a alteração das Cláusulas Sexta - do pagamento e Oitava -  entrega e
recebimento do objeto, mantendo-se inalteradas as demais condições
contratuais," devidamente instruído com a Nota Jurídica nº 84/2020 (14388566) de lavra desta
Assessoria Jurídica.

Sendo o que cumpre no momento, renovamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

 

Anna Gabriela C. Souza Januário

MASP 1.484.642-2

Assessoria Jurídica- CSC/SEPLAG

Documento assinado eletronicamente por Anna Gabriela Celestino Souza Januário,
Servidor(a) Público(a), em 15/05/2020, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14391630 e o código CRC 170CA6AC.

Referência: Processo nº 1500.01.0020360/2020-28 SEI nº 14391630
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

  

TERMO ADITIVO

Processo nº 1500.01.0020360/2020-28

  

 TERMO DE CONTRATO
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 9247154/2020, DE
COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO E A
EMPRESA KI-CAPAS ME, NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                     

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO, com sede em Belo Horizonte/MG, na Cidade Administrativa do
Estado de Minas Gerais - CAMG, Edifício Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Bairro
Serra Verde, CEP:  31.630-901, CNPJ nº. 05.461.142/0001-70, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada legalmente por seu Secretário de Estado, Sr. OTTO
ALEXANDRE LEVY REIS, Carteira de Identidade n.º 3.440.127, CPF n.° 870.903.097-20 e a
empresa KI-CAPAS ME, endereço de correio eletrônico: ki-capas@hotmail.com; inscrito(a) no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o número 15.300.600/0001-42 com sede na
Rua Dr José Mesquita Neto - 667, Centro, Campo do Meio, Minas Gerais - CEP: 37.165-
000, neste ato representado pela  Sra. Mônica Reis Rubia , portadora da Carteira de
Identidade, nº 5527769, expedido pela SSP/MG, e inscrito no CPF nº 439.926.766-68,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, decorrente
da Dispensa de licitação nº 1501561-30/2020, que será regida pela Lei nº13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, Medida Provisória nº 926/2020 e a Medida Provisória nº 961/2020 a  com
suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, a Lei 8.666/1993, o Decreto Estadual
45.902/2012 e o Decreto nº 113/2020 no que couber, as demais normas específicas aplicáveis
ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O presente Termo Aditivo tem  como objeto a exclusão da Cláusula Quinta - DA
GARANTIA FINANCEIRA, e a alteração das Cláusulas Sexta - DO PAGAMENTO e Oitava -
ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, mantendo-se inalteradas as demais condições
contratuais.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
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2.1. Exclui a CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA FINANCEIRA , em decorrência
da alteração da Cláusula Sexta - DO PAGAMENTO.

2.2. Altera-se a CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO , que passa a vigorar com a
seguinte redação:

6.1 O pagamento de cada Autorização de Fornecimento 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 3 (três) dias úteis a partir da entrega efetiva, conforme
proposta comercial evento SEI! 14346514, 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.

2.3. Altera-se a CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO ,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas
previstas no Termo de Referência e na proposta comercial (evento
SEI 14346514).

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA  – DA PUBLICAÇÃO
3.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de
Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de
21/06/1993.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1. Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e
condições do Contrato original não alteradas pelo presente instrumento.

E, assim justas e avençadas, firmam este contrato  assinado eletronicamente pelas partes para
os devidos efeitos legais.

 

OTTO ALEXANDRE LEVY REIS
Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 
 
 

MÔNICA REIS RUBIA
Representante legal

KI-CAPAS ME
 
 

Documento assinado eletronicamente por Mônica Reis Rubia, Usuário Externo, em
15/05/2020, às 19:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Otto Alexandre Levy Reis, Secretário(a) de
Estado, em 18/05/2020, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 18/05/2020, às 16:32, 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
14391484 e o código CRC B410497E.

Referência: Processo nº 1500.01.0020360/2020-28 SEI nº 14391484
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 22 – terça-feira, 19 de Maio de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
ExtrAto DE rESCiSÃo uNiLAtErAL 

Do CoNtrAto Nº 339039 .03 .2994 .18
PArtES : EMG/SEJuSP E EMPrESA StiLLuS ALi-
MENtAÇÃo LtDA . ESPÉCiE : Prestação de serviços para 
fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na 
forma transportada às unidades prisionais do lote 175: Com-
plexo Penitenciário Parceria Público Privada, Penitenciária 
José Maria Alkimim, Presídio Antônio Dutra Ladeira, Presí-
dio Feminino José Abranches Gonçalves e Presídio inspetor 
José Martinho Drumond . oBJEto: a) o presente termo tem 
por objeto a rescisão unilateral do CoNtrAto oriGiNAL, 
tendo em vista a decisão exarada pela SEJuSP, nos autos de 
Processo Administrativo Punitivo nº 005/2014, que determi-
nou a iNCLuSÃo DA EMPrESA StiLLuS ALiMENtA-
ÇÃo LtDA . CNPJ: 00 .787 .023/0001-98, por prazo indetermi-
nado, No CADAStro DE ForNECEDorES iMPEDiDoS 
DE LiCitAr E CoNtrAtAr CoM A ADMiNiStrAÇÃo 
PÚBLiCA EStADuAL - CAFiMP . Do DiStrAto E vALo-
rES rEMANESCENtES: a CoNtrAtANtE dá por termi-
nado o CoNtrAto oriGiNAL a contar da assinatura; regis-
tra-se que a CoNtrAtADA não tem direito ao recebimento 
de quaisquer valores sejam indenizatórios ou não, salvo os 
remanescentes relativos a prestação do serviço até 06/02/2020 
 . SiGNAtário: Carlos vinícius de Souza Figueiredo . ASSi-
NAturA EM: 18/05/2020 .

5 cm -18 1355777 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF

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 ambien-
tal estadual, com o prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar 
desta publicação, para apresentar defesa junto ao iEF - urF-
Bio Centro Oeste. Comunicamos que findo o prazo acima esti-
pulado sem atendimento, será declarada, por termo, a ausência 
de manifestação do autuado, com as consequências definidas 
na legislação vigente, sendo promovido o regular encaminha-
mento do processo .

Autuado/Identificação valor e Demais 
Penalidades Ai/Data/Município

ANtÔNio rEiS BENto
CNPJ: 
24 .882 .673/0001-80

Multa simples
18400 uFEMGS

191116/2020 de 
16/03/2020 em 
Divinópolis/MG

iNForMA DA CoNCESSÃo DE AutoriZAÇÃo 
PArA iNtErvENÇÃo AMBiENtAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do insti-
tuto Estadual de Florestas – iEF, no uso de suas atribuições, 
de acordo com o art . 38, § único, i, do Decreto 47 .892 de 
23 de março de 2020, torna público a concessão de Autori-
zação para intervenção Ambiental do(s) processo(s) abaixo 
identificado(s):
*Pimenta Geração de Energia 28Ltda – Corte e/ou aproveita-
mento de árvores isoladas nativas vivas em meio rural – Arcos/
MG - PASimplificado/Nº 13010000297/20.
*Biosev S/A – Corte e/ou aproveitamento de árvores iso-
ladas nativas vivas em meio rural – Moema/MG – PA/Nº 
13010001265/17 .
*Biosev S/A – Corte e/ou aproveitamento de árvores iso-
ladas nativas vivas em meio rural – Moema/MG – PA/Nº 
13010001267/16 .

(a) Cristina Martins Simões Carvalho, Supervisora 
regional – urFBio Centro oeste

7 cm -18 1355760 - 1

AviSo DE LiCitAÇÃo
o iEF torna público para conhecimento dos interessados, que 
se fará realizar licitação na modalidade: Pregão Eletrônico, 
referente à aquisição de leite de cabra para alimentação de ani-
mais . Processo nº . 2101003 05/2020, para o dia 29/05/2020, às 
10h . Local: rodovia Papa João Paulo ii, 4143, Edifício Minas, 
1º andar – Serra verde – BH/MG . A sessão de lances ocor-
rerá no site: www .compras .mg .gov .br, no qual os interessados 
poderão retirar o presente Edital .

Belo Horizonte, 15 de maio de 2020 .
Antônio Augusto Melo Malard - Diretor Geral

3 cm -18 1355851 - 1

iNForMA AS SoLiCitAÇÕES DE AutoriZAÇÃo 
PArA iNtErvENÇÃo AMBiENtAL:

o Supervisor regional da urFBio Alto Médio São Francisco 
torna público que os requerentes abaixo identificados soli-
citaram Autorização para intervenção Ambiental, por meio 
de Documento Autorizativo para intervenção Ambiental – 
DAiA, conforme os seguintes processos: *Alcibelo Madu-
reira Freire/Fazenda Serra das Araras – CPF: 769 .595 .036-04 
– Supressão de cobertura vegetal nativa, com destoca, para 
uso alternativo do solo em 9,60 ha – Chapada Gaúcha/MG 
– PA nº 12010000187/20, em 14/05/2020; *Fernando Gomes 
ramos-ME/Fazenda terra Firme – CNPJ: 23 .786 .243/0001-00 
– intervenção em APP sem supressão de vegetação nativa 
em 1,00 ha – Januária/MG – PA nº 12040000072/20, em 
17/04/2020; *Maria Cleonice Mendes Cordeiro da Costa/
Fazenda Giral Bebedouro – CPF: 704 .645 .026-91 – Supres-
são da cobertura vegetal nativa com destoca em 3,00 ha – var-
zelândia/MG – PA nº 12040000085/20, em 06/05/2020; *Pla-
nel Montagens Elétricas Ltda ./Fazenda recreio dos Pampas 
– CNPJ: 04 .313 .597/0001-85 – Corte/aproveit . de 83 árvo-
res isoladas, vivas/mortas em meio rural – Lontra/MG – PA 
nº 12040000097/20, em 15/05/2020 e *W .N . ind . e Com . de 
Areia Ltda-ME/Fazenda Yamada – CNPJ: 07 .840 .571/0001-83 
– intervenção em APP sem supressão de cobertura vegetal 
nativa em 1,00 ha – Jaíba/MG – PA nº 12040000098/20, em 
18/05/2020 . 

(a) Mário Lúcio dos Santos – Supervisor da 
urFBio Alto Médio São Francisco .

5 cm -18 1355848 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

rESuLtADo FiNAL EDitAL DE 
CHAMAMENto PÚBLiCo SEPLAG Nº 
01/2020 – ProGrAMA “ALÔ, MiNAS!”

Município Localidade 
/ Distrito Nome

Abre Campo Localidade Povoado Aparecida
Acaiaca Localidade Povoado de Palmeiras de Fora
Açucena Localidade Pompéu
água Boa Localidade Povoado de Bonfim
água Boa Localidade Povoado de ribeirão dos Pêgos
Aguanil Localidade Boticão
Aimorés Distrito São José do Limoeiro
Alfredo vasconcelos Distrito Potreiro
Angelândia Localidade Santo Antônio dos Moreiras
Antônio Dias Localidade Porteira Grande
Araçuaí Localidade Povoado Baixa Quente
Araçuaí Localidade Povoado Alfredo Graça
Araçuaí Localidade Povoado de Neves
Araponga Localidade Estouros
Araponga Localidade São Domingos
Arcos Localidade ilha
Aricanduva Localidade Comunidade Carneiros
Ataléia Distrito tipiti
Ataléia Distrito São Miguel de Ataléia
Baependi Localidade Bairro Piracicaba
Baependi Localidade Bairro São Pedro
Baldim Distrito São vicente
Belo oriente Localidade Povoado Boa Esperança
Belo vale Distrito roças Novas dos Bandeirantes
Belo vale Distrito São Sebastião das Lajes
Belo vale Distrito Chacará dos Cordeiros
Belo vale Distrito Boa Morte
Berilo Localidade vila Santa isodoro
Berizal Localidade Povoado de Barreiros

Bocaina de Minas Distrito Santo Antonio do Alto rio 
Grande

Bocaiúva Distrito Engenheiro Dolabela
Bocaiúva Distrito Sentinela
Bocaiúva Distrito Machados Serrano
Bocaiúva Distrito Camilo Prates
Bocaiúva Distrito Pedregulho do vale
Bom repouso Localidade Capelinha
Bom Sucesso Distrito Machados
Bonito de Minas Distrito São José do Gibão
Brás Pires Distrito ribeirão de Santo Antônio
Buritis Localidade vila Serrana
Cachoeira de Pajéu Localidade Marcela
Cachoeira de Pajéu Distrito tancredo Neves
Cachoeira de Pajéu Distrito Cateriangongo
Caetanópolis Localidade Estrela Dalva
Caeté Distrito Antônio dos Santos
Caeté Distrito Morro vermelho
Caeté Distrito rancho Novo
Cambuí Localidade Bairro rio do Peixe
Cambuí Localidade Bairro Congonhal
Campestre Distrito Posses de São Sebastião
Campo Azul Distrito vila São José
Cana verde Distrito Cerradinho
Canaã Localidade Comunidade do PrM
Candeias Distrito vieiras Bravos
Candeias Localidade vargem dos Pereiras
Caparaó Localidade Capim roxo
Capela Nova Distrito Palmeiras de Capela Nova
Capelinha Distrito Bom Jesus do Galego
Capelinha Distrito Ponte Nova de Capelinha
Capelinha Distrito São Caetano da Serra
Capelinha Distrito Chapadinha do ipê
Caraí Localidade Povoado de Queixadinha
Caratinga Distrito Cordeiro de Minas
Caratinga Localidade Suiço
Carbonita Distrito Monte Belo de Carbonita
Carbonita Distrito Abadia de Carbonita
Carbonita Distrito Santana de Carbonita
Carbonita Distrito Mercadinho
Carlos Chagas Localidade Mayrink
Carmópolis de Minas Localidade Povoado Japão Grande
Cascalho rico Localidade Santa Luzia da Boa vista
Catuji Localidade Povoado de Jenipapinho
Catuji Localidade Povoado de Santa Barbara
Chapada do Norte Localidade vargem do Setubal
Chapada do Norte Localidade São João Marques

Chapada do Norte Localidade Comunidade Córrego do 
Amorim

Claro dos Poções Localidade Povoado de Boa Sorte
Cônego Marinho Distrito Santo Antônio da vaca Preta
Cônego Marinho Distrito São José de Macaúbas
Congonhas do Norte Distrito Santa Cruz de Alves
Conselheiro Lafaiete Localidade Gagé
Conselheiro Lafaiete Localidade Almeidas
Coração de Jesus Localidade Brejinho
Coração de Jesus Localidade Esporas
Coroaci Localidade Córrego Encruzilhada
Coronel Fabriciano Localidade Cocais dos Arrudas
Cristália Localidade Boa vista do Bananal
Cristina Localidade vargem Alegre
Cristina Localidade Barra Grande
Cruzeiro da Fortaleza Distrito Brejo Bonito
Curvelo Localidade Canabrava
Delfim Moreira Distrito Barra de Delfim Moreira
Diogo de vasconcelos Localidade Bela vista
Divino das Laranjeiras Distrito Linópolis
Divino das Laranjeiras Distrito Macedônia das Laranjeiras
Divinópolis Localidade Comunidade rural Buritis
Divinópolis Localidade Comunidade Djalma Dutra
Dom Bosco Distrito Santo Antônio do rio Preto
Dom viçoso Localidade Bairro Serrinha
Dores de Guanhães Localidade vila Esperança
Entre rios de Minas Localidade Castro
Ervália Localidade Careço

Ervália Localidade Comunidade Santa Cruz dos 
Godinhos

Ervália Localidade ventania
Ervália Localidade Grama
Esmeraldas Localidade Caracois de Baixo
Esmeraldas Localidade Caio Martins
Esmeraldas Localidade urucuia
Esmeraldas Distrito Andiroba
Esmeraldas Localidade São José
Espera Feliz Localidade Povoado de São Gonçalo
Espera Feliz Localidade Comunidade do taboão
Espinosa Localidade Capivara de Cima
Extrema Localidade tenentes
Extrema Localidade Salto
Extrema Distrito Juncal
Fama Localidade Bairro dos rochas
Fervedouro Distrito Samambaia da Paz

Francisco Dumont Distrito Covancas
Frei Gaspar Localidade Cachoeira do Aranã
Funilândia Distrito Núcleo João Pinheiro
Gameleiras Localidade Povoado de Brejo dos Mártires
Guaraciaba Localidade Córrego Santa Maria
Guaraciaba Localidade Penha
Guaraciaba Localidade Café
imbé de Minas Distrito Manducas
imbé de Minas Distrito Graçopolis
indaiabira Localidade Fazenda Caiçara
indaiabira Localidade Fazenda Boa vista ii
inhapim Localidade Comunidade do taquaral
itacambira Distrito São José do rio Preto de Minas
itacarambi Localidade Fabião
itacarambi Localidade vila Florentina
itacarambi Localidade vargem Grande
itaguara Localidade Pará dos vilelas
itaipé Localidade Comunidade Assentamento
itamarandiba Distrito Santa Joana
itamarandiba Distrito Dom Serafim
itamarandiba Distrito Santa Luzia de Minas
itamarandiba Distrito várzea de Santo Antônio
itapeva Distrito tropical Flores
itapeva Distrito Areias
itueta Localidade Povoado de Santo Antônio
Jacutinga Distrito São Luiz Gonzaga
Jaguaraçu Distrito Lavrinha
Jeceaba Distrito Machados de Minas
Jenipapo de Minas Localidade vila São José
Jequitibá Localidade onça
Jequitinhonha Localidade Povoado de Caju
Joanésia Localidade Lavrinha
José Gonçalves de 
Minas Localidade ijicatu (Buriti)

José raydan Localidade Povoado de Fonseca
Juiz de Fora Distrito Monte verde de Minas
Juiz de Fora Distrito valadares
Juiz de Fora Distrito Humaitá de Minas
Juiz de Fora Distrito Caetés de Minas
Juiz de Fora Distrito Penido
Lagoa Dourada Localidade Arame
Lassance Localidade Brejo
Lassance Localidade Morada Nova
Leme do Prado Distrito Acauã de Minas
Leme do Prado Localidade Gouveia
Manhuaçu Distrito Santo Amaro de Minas
Maria da Fé Distrito Posses de Maria da Fé
Mariana Localidade águas Claras
Materlândia Localidade Córrego do Bufão
Matias Cardoso Localidade Lagedinho
Matias Cardoso Localidade Horizonte do Gama
Mato verde Localidade Pau Branco
Medina Localidade General Dutra
Mesquita Distrito Barra Grande de Mesquita
Minas Novas Localidade Cansanção
Minas Novas Localidade imbiruçu
Minas Novas Localidade Palmital
Miradouro Distrito Santa Cruz do Monte Alverne
Miradouro Distrito varginha de Miradouro
Miradouro Distrito Santa Bárbara de Miradouro
Miradouro Distrito Serrania do Brigadeiro
Miravânia Distrito Brejão de Miravânia
Miravânia Distrito virgínio
Miravânia Distrito Panelinhas
Montalvânia Localidade Novo Horizonte
Montalvânia Localidade Canabrava ii
Monte Carmelo Localidade Celso Bueno
Monte Sião Localidade Bairro Mococa
Montes Claros Localidade Santa Bárbara
Montes Claros Localidade Pedra Preta
Montes Claros Localidade Lagoinha
Muriaé Localidade Macuco
Muzambinho Distrito Moçambo
Nanuque Distrito vila Gabriel Passos
Nova Ponte Localidade residencial Parque das árvores
Nova Ponte Localidade Almeida Campos
Nova união Localidade Carmo de união
Nova união Localidade Povoado de Altamira
Novo Cruzeiro Localidade Acode a Chuva
Novo oriente de Minas Localidade Americaninha
Novo oriente de Minas Localidade Frei Gonzaga
Novorizonte Localidade Campo verde
olhos d’água Distrito ribeirão de Santo Agostinho
olhos d’água Distrito Pimenta de São Serafim
olhos d’água Distrito três Dias
onça de Pitangui Distrito Capoeira Grande
onça de Pitangui Distrito Jaguara de Minas
ouro Branco Localidade Castiliano
ouro Branco Localidade olaria
ouro Branco Localidade Cristais
Padre Carvalho Localidade Campos de vacarias
Pai Pedro Distrito vila Sudário
Palmópolis Localidade Geribá
Papagaios Localidade vargem Grande
Paraopeba Localidade Pontinha
Patis Localidade Casa Nova
Pavão Distrito Nova Limeira
Peçanha Localidade Povoado de São Geraldo
Pedra Bonita Localidade Córrego do Café
Pedra Bonita Localidade Povoado Matipó Grande
Pedra Bonita Localidade Córrego Monte verde
Pedras de Maria da 
Cruz Localidade Comunidade Quilombola de 

Palmeirinha
Periquito Localidade Serraria
Piedade de Caratinga Localidade Corrego de Santa Luzia
Piracema Localidade Costas
Ponte Nova Localidade Ana Florência
Ponto dos volantes Localidade Povoado de Morais
Ponto dos volantes Localidade Boa vista de Santana
Ponto dos volantes Localidade Pedra Alta
Ponto dos volantes Localidade virgem das Graças
Porteirinha Localidade tanque
Porteirinha Localidade Alto Jatobá
Porto Firme Localidade vinte Alqueires
Prata Distrito Patrimônio
Presidente Bernardes Localidade Cruzes
riachinho Localidade Buritizeiro
rio do Prado Distrito vila Formosa de Minas
rio Manso Distrito Bernardas
rio Pardo de Minas Localidade Povoado de Nova Aurora
rio Pardo de Minas Localidade Fazenda Bomfim
rio Pardo de Minas Localidade Fazenda HP
rubelita Distrito Lagoa de Baixo
rubelita Distrito Amparo do Sítio
Salinas Distrito Nova Fátima de Salinas
Santa Cruz de Salinas Distrito Santo Antônio do itinga
Santa Cruz do 
Escalvado Localidade São José da vargem Alegre

Santa Maria de itabira Distrito itauninha
Santa Maria do Salto Localidade talismã

São Francisco Localidade Povoado de Mocambo
São Francisco Localidade Povoado de Angical
São Geraldo da Piedade Distrito vinhático
São Gonçalo do rio 
Abaixo Localidade Comunidade de Santa rita de 

Pacas
São Gonçalo do rio 
Abaixo Localidade Comunidade de vargem Alegre

São Gonçalo do rio 
Abaixo Localidade Comunidade do una

São Gonçalo do rio 
Abaixo Localidade Comunidade de São José

São Gonçalo do 
Sapucaí Localidade Carneiros

São João da Ponte Localidade tamboril
São João da Ponte Localidade Salvinópolis
São João da Ponte Localidade vera Cruz
São João da Ponte Localidade vereda
São João da Ponte Localidade São Miguel
São João das Missões Distrito Brejo Mata Fome
São João das Missões Distrito Sumaré i

São João do Manhuaçu Distrito Pontões de São João do 
Manhuaçu

São João do 
Manteninha Distrito vargem Grande de Minas

São João do 
Manteninha Distrito Divino das Palmeiras

São João do Paraíso Distrito Barrinha do Paraíso
São João do Paraíso Distrito Mandacaru do Paraíso
São João Evangelista Distrito Bom Jesus da Canabrava
São Miguel do Anta Localidade Capivara
São Pedro da união Distrito Biguatinga
São Pedro do Suaçuí Distrito Córrego Dantas do Suaçuí
São tomé das Letras Distrito Sobradinho de Minas
Senhora de oliveira Distrito Prudentes
Senhora de oliveira Distrito Santana de Piraguara
Senhora dos remédios Distrito Japão
Sete Lagoas Localidade Fazenda velha
Setubinha Localidade Córrego Soturno da Mata
taiobeiras Localidade Lagoa Grande
taiobeiras Distrito Mirandópolis
taquaraçu de Minas Distrito Engenho
tarumirim Distrito Bananal de Cima
tarumirim Distrito Bananal de Baixo
tarumirim Distrito Dom Carlorto
Teófilo Otoni Localidade Brejão
Teófilo Otoni Localidade Barra do Cedro
Teófilo Otoni Localidade Bamberg
Teófilo Otoni Localidade Maravilha
tocos do Moji Localidade Sertão da Bernardina
toledo Localidade Pereiras

três Pontas Distrito Quilombo Nossa Senhora do 
rosário

ubá Localidade Povoado São Domingos
ubaí Localidade veloslândia
umburatiba Distrito São Pedro do Pampã
uruana de Minas Distrito Cercado
urucuia Distrito vereda Grande
urucuia Distrito Bonito de urucuia
urucuia Distrito Santa Cruz de urucuia
vargem Grande do rio 
Pardo Localidade Povoado de itaipava

varzelândia Localidade São vicente i
varzelândia Localidade Brejinho
varzelândia Localidade Furado Seco
vazante Localidade vazamor
verdelândia Localidade Amargoso
viçosa Localidade Paraíso
viçosa Localidade Silêncio/Condé
viçosa Localidade Píuna
viçosa Localidade Colonia vaz de Melo

80 cm -18 1355644 - 1

tErMo ADitivo Ao CoNtrAto
1º termo Aditivo ao Contrato nº 9247154/2020 - Processo 
SEi nº 1500 .01 .0020360/2020-28 - Processo de Compras nº 
1501561 30/2020 . Partes: SEPLAG e Ki-Capas ME . objeto: 
exclusão da Cláusula Quinta e alteração das Cláusulas Sexta e 
oitava . Assinam: otto Alexandre Levy reis, pela SEPLAG e 
Mônica reis rubia, pela empresa .

2 cm -18 1355961 - 1

ExtrAto DE AtA DE rEGiStro DE PrEÇoS
Ata de registro de Preços - Planejamento e Pregão Eletrônico 
nº 89/2020 . objeto: Prestação de serviços de reserva, emissão, 
remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens 
aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, por 
atendimento remoto . Partes: SEPLAG e a Empresa:

89/2020 - voetur turismo e representações Ltda

Lote item valor (r$) item valor (r$) item valor (r$)

01 1 25,20 2 25,20 3 25,20

4 25,20 5 25,20 - -

vigência: 12 meses, a partir da publicação . Assinam: rodrigo 
Ferreira Matias, pela SEPLAG; e Carlos Alberto de Sá, teresa 
Cristina reis de Sá e Humberto Agenor Cançado Lima, pela 
empresa .

4 cm -18 1355933 - 1

ExtrAto DE tErMo ADitivo
4º tA ao Contrato nº 9139128/2017 Partes: SEPLAG e A&C 
Centro de Contatos S/A objeto: Prorrogar o prazo de vigência 
do contrato por 12(doze) meses; valor: r$734 .656,68 (setecen-
tos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e 
sessenta e oito centavos) . Dotação orçamentária: 1501 04 126 
041 4097 0001 3 3 90 40 02 e 1501 04 126 041 4097 0001 
3 3 90 39 60 . Fonte de recursos: 0 10 1 . Data de assinatura: 
15/05/2020 . Assinam: reginaldo Carvalho Gonçalves pela 
SEPLAG, ricardo Falci Sousa e João Luiz Noronha Luz, pela 
contratada .

3 cm -18 1355523 - 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 3202005182328450122.
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