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Ofício PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO nº. 20/2020

Belo Horizonte, 31 de março de 2020.

Rafael Mayrink Ferreira
Superintendente Central de Compras Governamentais/SEPLAG
Rodovia Papa João Paulo II, 4143
2º andar do Edifício Gerais - Cidade Administrativa - Serra Verde
CEP: 31630-900 - Belo Horizonte/MG

  

Assunto: Aquisição de TNT para fabricação de máscaras cirúrgicas descartáveis
Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1500.01.0016170/2020-56].

  

Senhor Superintendente,

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe
sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO a Portaria nº 454 do Ministério da Saúde, de 20 de março de
2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto nº 47.891, do estado de Minas Gerais, de 20 de
março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia
causada pelo agente Coronavírus (COVID -19);

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública por meio do
Decreto nº 113, do estado de Minas Gerais, de 12 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto nº 47.886, de 15 de março de 2020, que dispõe
sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento ao COVID-
19;

CONSIDERANDO o Plano Estadual de Contingência para Emergência em Saúde
Pública/Infecção Humana pelo Sars-Cov-2 (Doença Pelo Coronavírus – Covid-2019), da
Secretaria Estadual de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para
fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID – 19, de modo a reduzir os riscos
epidemiológicos de transmissão em grande escada do vírus e preservar a saúde de agentes
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públicos, evitando-se a sobrecarga do sistema de saúde;

CONSIDERANDO o alto índice de transmissibilidade do COVID-19 e o
agravamento significativo do risco de contágio nas unidades hospitalares, tendo em vista
fatores como a aglomeração de pessoas, as dificuldades  de isolamento rápido dos indivíduos
sintomáticos, entre outros;

CONSIDERANDO o elevado nível de exposição a agentes etiológicos
transmissíveis dos policiais militares que atuam no serviço operacional, e o caráter essencial do
serviço por eles prestado à sociedade mineira;

CONSIDERANDO  o quadro de escassez de disponibilidade de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs), especialmente das máscaras cirúrgicas, que levou ao
desabastecimento dos diversos órgãos e entidades estaduais, municipais e federais (como
amplamente evidenciado pela mídia), entre eles a Polícia Militar de Minas Gerais;

CONSIDERANDO os altos preços praticados pelos fornecedores que ainda
possuem esse EPI em estoque;

CONSIDERANDO a  capacidade de produção têxtil das unidades prisionais do
Estado, assim como da Fábrica de Coletes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

CONSIDERANDO a necessidade de melhorar as condições de trabalho dos
servidores militares, nos âmbitos operacional e de serviços de saúde;

CONSIDERANDO que são empregados em torno de 11.000 militares por turno de
oito horas no serviço operacional, e 1.000 militares no sistema de saúde desta instituição;

CONSIDERANDO, ainda, o caráter excepcional e extraordinário da situação que
se apresenta;

Solicitamos que a Central de Compras Governamentais realize processo de
aquisição, via Dispensa de Licitação centralizada, de 125.000 metros quadrados de Tecido
Não Tecido (TNT) para fabricação de máscaras cirúrgicas descartáveis, que proporcionarão
maior proteção contra agentes infecciosos aos militares empregados no serviço operacional,
bem como àqueles da área de saúde, segurança e administrativa que atuam no Hospital da
Polícia Militar de Minas Gerais no enfrentamento da PANDEMIA do novo Coronavírus (COVID-
19).

Esclarecemos que serão executados 100.000 m2 pela Diretoria de Apoio
Logístico (DAL) direcionados ao serviço operacional; e 25.000 m2 pelo Centro de Serviços
Compartilhados de Saúde (CSC-Saúde) direcionados ao Sistema de Saúde.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários.

 

Atenciosamente, 

 
GIOVANNE GOMES DA SILVA, CEL PM

Comandante Geral
Polícia Militar de Minas Gerais

  

Documento assinado eletronicamente por Giovanne Gomes da Silva, Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em 31/03/2020, 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.
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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
12944744 e o código CRC 281969CA.

Referência: Processo nº 1500.01.0016170/2020-56 SEI nº 12944744

Rodovia Papa João Paulo II, S/N - Prédio Minas, 6º Andar  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP �
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Presidência da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Texto compilado

Regulamento

Regulamento

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.

§ 6º  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura
disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput.       (Redação dada pela Medida Provisória nº 927, de 2020)
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§ 6º-A  O ato conjunto a que se refere o § 6º poderá estabelecer delegação de competência para a resolução
dos casos nele omissos.       (Incluído pela Medida Provisória nº 927, de 2020)

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

I - pelo Ministério da Saúde;

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)
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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)

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)
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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:

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. 6º-B  Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a Lei nº 12.527, de
2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei.         
(Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

§ 1º  Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas entidades
da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e
que, necessariamente, dependam de:         (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou             (Incluído pela Medida
Provisória nº 928, de 2020)

II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação de
emergência de que trata esta Lei.          (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

§ 2º  Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento no disposto no § 1º deverão
ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade
pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.           (Incluído pela Medida Provisória nº
928, de 2020)

§ 3º  Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de informação
negados com fundamento no disposto no § 1º.         (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

§ 4º  Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso a informações de que
trata o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, será exclusivamente o sistema disponível na internet.(Incluído pela Medida
Provisória nº 928, de 2020)

§ 5º  Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso à informação de
que trata a Lei nº 12.527, de 2011.        (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
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Art. 6º-C  Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de
2020.          (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

Parágrafo único.  Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais
normas aplicáveis a empregados públicos.         (Incluído pela Medida Provisória nº 928, 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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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Superintendência Central de Logística

Versão v.20.08.2019.

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA Órgão Solicitante
Número do
Pedido de
Compra

Número da
Unidade de
Compra

26/03/2020 Governo do Estado
de Minas Gerais

1250084-11/2020
 1252122 -
132/2020 

1501561 14/2020

 

 

1. OBJETO:
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de TNT (Tecido
não tecido/texturizado), branco, para fabricação de máscaras cirúrgicas
descartáveis, em atendimento de demanda da Polícia Militar de Minas Gerais
(PMMG), visando equipar e proteger os policiais, no âmbito de suas competências, durante
à pandemia do COVID-19. A aquisição será realizada conforme as exigências da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como especificações, exigências e
quantidades estabelecidas neste documento.

 

DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE DE
AQUISIÇÃO ESTOQUE CÓDIGO SIAD

VALOR
UNITÁRIO COM

ICMS

VALOR
TOTAL COM

ICMS
TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO
(TNT); COMPOSICAO: 100% POLIPROPILENO; LARGURA: A PARTIR DE 140CM; COR:
BRANCA; GRAMATURA: GRAMATURA MINIMA DE 20 G/M2; BFE MÍNIMO DE 95%;

M² 125.000 M² 1752731 R$ 2,02 R$ 252.500,00

1.2. O quantitativo solicitado é baseado em demanda para produzir máscaras de
TNT para equipar profissionais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no âmbito de
suas atividades essenciais, durante a pandemia do novo Coronavirus tanto nas atividades
de segurança pública quanto no âmbito das ações no Hospital da Polícia Militar. Este
quantitativo visa o atendimento e proteção por um período de cerca de 4 meses da
corporação exposta aos riscos de contaminação de COVID-19. Poderá haver necessidade
de aquisições adicionais para o combate ao coronavírus, mas trata-se de garantir a
segurança dos agentes de segurança pública do Estado de Minas Gerais com o material
disponível no mercado para fabricação de máscaras.

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 12872236,

que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento,
no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais em função da 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! 12872235, faz-se necessária a aquisição de equipamentos de proteção
individual - EPIs que garantam aos profissionais de saúde, demais agentes envolvidos
condições adequadas de trabalho, de forma a preveni-los de contaminações.

Entretanto, diante do gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo,
equipamentos, tais como máscaras, luvas, aventais e toucas, primeiro tiveram grande aumento
de demanda e com consequente aumento de preços, como demonstrado no evento
SEI! 12872240. Em seguida, esgotaram-se rapidamente, como demonstrado em reportagens
diversas, evento SEI! 12872239, expondo os agentes públicos de saúde e segurança pública
ao risco de contaminação e expansão do número de mortos e contaminados. No Brasil, já são
4500 casos e 150 mortos confirmados em 30/03/2020, e uma previsão de crescimento
exponencial ao longo dos meses de março e abril de 2020. Tal situação levou fornecedores de
EPIs a esgotarem seus estoques para atendimento aos mercados privado e público
internacional e nacional e, desta forma, atas de registro de preços e contratos vigentes
estaduais, municipais e federais deixaram de ser atendidos pelos fornecedores, que não mais
dispõem dos produtos para entrega e abastecimento, conforme demonstrado por inúmeros e-
mails enviados em tentativas de contato para aquisição de EPIs junto aos fornecedores.

Considerando, então, o quadro de escassez de disponibilidade de EPIs, que levou
ao desabastecimento dos diversos órgãos e entidades estaduais, municipais e federais (como
amplamente evidenciado pela mídia), entre eles a Polícia Militar de Minas Gerais que, com a
escassez de material e da dificuldade de entregas de equipamentos de EPIs, como as máscara
cirúrgicas descartáveis, passa por dificuldades para equipar seus agentes públicos que fazem
parte do sistema de segurança pública mineiro, bem como policiais civis e agentes
prisionais que atuam na operação diária, no âmbito de suas respectivas competências.
Somado ao quadro caótico para aquisição de materiais de proteção contra o COVID-19,
governos e prefeituras adotaram práticas de requisições administrativas, confiscando materiais
que podem proteger seus agentes públicos, como demonstrado no evento SEI! 12872241.
Desta forma, o quadro emergencial se amplia a cada dia e a compra imediata se torna a única
saída diante de um mercado esgotado em todo o mundo, tanto no âmbito de matérias primas,
quanto no âmbito de produtos acabados.

Após diversos emails e contatos, verificou-se que inúmeros fornecedores não
possuíam os insumos, conforme demonstrado nos eventos SEI! 12872292, 12872293 e
12872294 outros sequer responderam às tentativas, como nos casos dos eventos
SEI! 12872295, 12872296 e 12872297.  Após grande esforço das equipes de compras,
conseguiu-se a negociação de máscaras descartáveis pelo valor unitário R$ 3,82 em
contratação voltada para agentes de saúde. No entanto, considerando a gravidade da
pandemia em tela e das previsões de pico da infecção, continuou-se os trabalhos com vistas
a evitar ao máximo o desabastecimento, tanto das unidades de saúde como das demais áreas
de risco, sobretudo na área de segurança, uma vez que nenhuma outra empresa conseguiu
estoque para atendimento ao sistema prisional em tempo hábil.

Diante da sabida escassez de máscaras acabadas no mercado e ciente da
capacidade de produção têxtil das unidades prisionais do Estado, assim como da Fábrica de
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capacidade de produção têxtil das unidades prisionais do Estado, assim como da Fábrica de
Coletes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, adotou-se a frente de pesquisa
de mercado para fornecimento da matéria prima para a fabricação de máscaras cirúrgicas
descartáveis. Em princípio, foram cotados fornecedores do TNT 40g convencional, conforme
pode ser comprovado nos eventos SEI! 12872298 e 12872299. No entanto, este material com
esta especificação não atendeu às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de
pelo menos 95% de eficiência de filtração antimicrobiana. Após muita procura, iniciou-se a
negociação junto à empresa JMS Indústria e Comércio - Eireli, que desenvolveu um tecido
paliativo, com laudo pericial (12872306), que comprova uma eficácia muito próxima da exigida
pelas autoridades sanitárias estaduais e nacionais. Após a avaliação da Secretaria de Estado
de Saúde, foi deliberado que, para profissionais que não estão ligados diretamente à área de
saúde, o material atenderia plenamente como equipamento de proteção individual (EPI), no
âmbito do combate ao Coronavirus. Sendo assim, foi levantada a capacidade de produção da
mão de obra própria do Estado, restando em um número de 22 mil máscaras por dia, sendo 12
máscaras por metro quadrado do tecido, na apresentação fornecida pela JMS. Isto posto,
chegou-se ao custo final da máscara produzida de, aproximadamente, R$ 0,17 centavos a
unidade.

Desta forma, a aquisição em questão será realizada, sendo desconsiderados
preços de contratações similares de máscaras em bancos de preços ou sítios oficiais, uma vez
tratar-se situação emergencial, nos termos da Medida Provisória nº 926 de de 20 de março de
2020, em que há constante instabilidade de preços (quando há o EPI) e escassez de produtos.
Trabalhou-se com o foco em obtenção de três orçamentos, conforme demonstrado
anteriormente, porém, tais equipamentos não foram encontrados no mercado. Fato é que, neste
momento, há a necessidade de obtenção dos itens, cada vez mais escassos em todo território
brasileiro e no resto do mundo e cuja falta traz riscos concretos à vida de pacientes e agentes
públicos. Se nos embasássemos em preços registrados ou em atas para contratar, não
conseguiríamos licitar, como já foi demonstrado pela ausência de cotações das principais
empresas do mercado. Sendo assim, fica demonstrada a ausência de uso de outros meios de
obtenção de preços de referência por se tratar de produtos escassos no mercado, em que há
verdadeira batalha para garantir o abastecimento em todo território nacional, tanto via compras
diretas quanto por requisição administrativas. Assim, o Estado não pode se manter inerte e
precisa garantir à sua força de trabalho os EPIs essenciais ao combate da pandemia,
apoderando-se, então, de seu papel fomentador de política de controle e prevenção em saúde.

Informa-se que a contratação contemplará entrega de todo o quantitativo de tecido
adquirido para fabricação de máscaras em até 5 (cinco) dias úteis, pelo valor unitário de R$
2,02, garantindo então abastecimento, futura fabricação e proteção aos agentes da Polícia
Militar de Minas Gerais. 

 

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

SEI! 12872235:
"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. As entregas serão realizadas em até 05 (Cinco) dias úteis, contados
do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento
ou documento equivalente.

4.1.2. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública, localizado na Avenida hum, 301, Parque
Norte, Morro Alto - Vespasiano MG.

4.2. Condições de recebimento:
4.2.1. Os produtos serão recebidos:

4.2.1.1. 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;

4.2.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 1 (um) dia útil,
contados a partir do recebimento provisório.

4.2.2. O descarregamento do produto ficará a cargo da equipe da Secretaria
de Estado de Justiça e Segurança Pública , quando da chegada da carga ao local de
entrega.

4.2.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela Secretaria de Estado
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de Saúde 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 do pedido 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 30 (trinta) dias corridos a partir da data da entrega,
com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE, em função da urgência e da excepcionalidade que esta aquisição requer,
para enfrentamento da pandemia mundial de COVID-19, coronavírus.

 

6. DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO:
6.1. O representante legal  será convocado a aceitar ou retirar a autorização de
fornecimento, de acordo com o art. 62, da Lei 8.666/93.

 

7. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

7.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo
67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar o fornecimento, como representante da Administração.

7.1.1. Será designado servidor da Secretaria de Estado de Justiça e
Segurança Pública para fiscalizar a execução deste objeto.

7.2.  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução da autorização de fornecimento, o agente fiscalizador dará ciência à
fornecedora, 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 fornecedora 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 fornecedora.

7.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal da
Execução 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 da autorização de fornecimento.

 

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:

IAG: 0
 

                                                                                  1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 30 01 1 10 1 -
R$ 202.000,00 -  PMMG

                                                                                  1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 30 01 0 49 2 -
R$ 50.500,00 -  HPM

VALOR TOTAL:  R$ 252.500,00 

9. DAS GARANTIAS:
9.1. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional

9.1.1.  Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis) ;(90 dias - produtos duráveis) a partir da
data de recebimento do produto,sem prejuízo de outra garantia complementar
fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

 

10.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
10.1. É vedada a CONTRATADA Subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do
objeto ora ajustado.

11.     OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
11.1. Da Contratada: 

11.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas,
de acordo com as exigências constantes neste documento.

11.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.

11.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.

11.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da
execução do objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

11.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.

11.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.

11.1.7. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste
termo de referência.
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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;

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 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 da autorização de
fornecimento, 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. 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 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
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
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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.

 

 
 

Robson Pinho da Matta
Superintendente Central de Logística

Centro de Serviços Compartilhados - SEPLAG
 
 

Rodrigo Ferreira Matias
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

 

Daniela Santos Angonesi Mendes, 1ª Ten. Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)

Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

 

Fernanda Abreu Fernandes, Maj. PM
Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)

Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

 

Rogério Geraldo Lisboa, Ten Cel PM
Chefe do Centro de Material Bélico da PMMG

Diretoria de Apoio Logístico

 Polícia Militar de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por Robson Pinho da Matta, Superintendente,
em 30/03/2020, às 22:05, 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 30/03/2020, às 22:32, 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 Daniela Santos Angonesi Mendes, 1º
Tenente, em 31/03/2020, às 11:33, 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 Fernanda Abreu Fernandes, Major, em
31/03/2020, às 11:37, 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 Rogério Geraldo Lisboa, Tenente Coronel
PM, em 31/03/2020, às 11:51, 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
12872237 e o código CRC A53939E7.

Referência: Processo nº 1500.01.0016170/2020-56 SEI nº 12872237
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Demanda dos órgãos Máscaras/Dia Máscaras/Semana Máscaras/Mês Demanda total (Até Julho/20)
Demanda em m² (12 

máscaras/m²)
Preço com frete

PCMG 7500 30000 120000 480000 40000 R$ 80,800.00
PMMG 37500 150000 600000 2400000 225000 R$ 454,500.00
SEJUSP 23438 93750 375000 1500000 125000 R$ 252,500.00
SES 26563 106250 425000 1700000 141667 R$ 286,166.67

95000 380000 1520000 6080000 531667 R$ 1,073,966.67

Período Número de Máscaras Déficit de produção
Dia 22000 73000
Semana 88000 292000
Mês 352000 1168000 Dias para produção de toda a demanda
Quadrimestre 1408000 4672000 276

Meses 9
Custo unitário da máscara 0.168333333

454,500.00R$               
99,800.00R$                  

354,700.00R$               

Capacidade de produção do sistema prisional
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Demanda dos órgãos Máscaras/Dia Máscaras/Semana Máscaras/Mês Demanda total (Até Julho/20)
Demanda em m² (12 

máscaras/m²)
Preço com frete

PCMG 7500 30000 120000 480000 40000 R$ 80,800.00
PMMG 37500 150000 600000 2400000 125000 R$ 252,500.00
SEJUSP 23438 93750 375000 1500000 125000 R$ 252,500.00
SES 26563 106250 425000 1700000 141667 R$ 286,167.34

95000 380000 1520000 6080000 431667 R$ 871,967.34

Período Número de Máscaras Déficit de produção
Dia 22000 73000
Semana 88000 292000
Mês 352000 1168000 Dias para produção de toda a demanda
Quadrimestre 1408000 4672000 276

Meses 9
Custo unitário da máscara 0.168333333

Capacidade de produção do sistema prisional
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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.

Resolução Delegação de Competência (11433613)         SEI 1500.01.0003188/2020-12 / pg. 1Resolução SEPLAG nº 56/2019 - Delegação de competência (12872238)         SEI 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 18

m1128367
Realce

m1128367
Realce

m1128367
Realce

m1128367
Realce

m1128367
Realce

m1128367
Realce



RESOLUÇÃO  N.º 3720-CG,  DE 09 DE JUNHO DE  2003.

Dispõe sobre a formalização dos processos de
dispensa e de inexigibilidade de licitação e o
retardamento na execução de obras e serviços
contratados e define as formalidades a serem
observadas pelas Unidades em tais procedimentos.

O CORONEL PM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, inciso
VI, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 18.445, de 15 de abril de 1977 (R-100),
e o disposto no Decreto n.º 43.320, de 08 de maio de 2003, e considerando que:

- a Lei federal n.º 8.666, de 21Jun93, estabeleceu as hipóteses de dispensa de
licitação, previstas nos §§ 2º e 4º, do art. 17, e nos incisos III a XXIV, do art. 24, de
reconhecimento de inexigibilidade de licitação, previstas no caput e incisos I a III, do
art. 25, e de eventual retardamento, previsto no final do § 2º do art. 8º;

- a mencionada Lei federal, em seu art. 26, determina o fluxo decisório a ser
seguido, nas situações de dispensa, inexigibilidade e retardamento, para ratificação e
posterior publicação, como condição de eficácia do ato;

RESOLVE:

Art. 1º O reconhecimento das situações de dispensa e de inexigibilidade de
licitação e a autorização de eventual retardamento na execução de obras ou serviços
contratados é atribuição dos Gestores de Projetos e Atividades no âmbito da Polícia
Militar.

§ 1º Os processos de dispensa de licitação previstos no art. 24, incisos III a
XXIV, e, os processos de inexigibilidade de licitação previstos no art. 25, caput, e
incisos I a III, todos da Lei federal n.º 8.666/93, antes da assinatura e execução do
respectivo contrato, serão encaminhados ao Comandate-Geral, por intermédio da Sexta
Seção do Estado-Maior, para os fins de ratificação do ato que concedeu a dispensa ou
reconheceu a hipótese de inexigibilidade de licitação.

§ 2º  Os atos previstos no caput deste artigo, serão comunicados, no prazo de 3
(três) dias ao Comandante-Geral, para ratificação e publicação do ato no “Minas
Gerais”, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prescrições contidas no art. 26 da Lei
federal n.º 8.666, de 21Jun93, e suas posteriores modificações.

Art. 2º As propostas dos atos, a que se refere o artigo anterior, serão dirigidas
aos respectivos Gestores de Projeto e Atividade, que examinarão o mérito,
considerando, inclusive, a possibilidade de realizar-se a licitação com abrangência a
outra localidade ou a outros Estados da Federação.
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Art. 3º Os processos de dispensa, de inexigibilidade e de retardamento,
apresentados pelas Unidades Executoras (UE), serão revestidos do caráter formal,
devendo conter, conforme cada caso, os seguintes elementos instrutivos:

I - capa devidamente autuada, número de ordem do processo em série anual,
o designativo da UE interessada no objeto, nome do contratado e descrição do objeto
do contrato;

II - pedido regular assinado pelo Ordenador de Despesas, ao Gestor,
expondo a descrição do objeto e o seu valor;

III - certidão e/ou declaração do Ordenador de Despesa de que existe
disponibilidade orçamentária e financeira para a execução do objeto contratado, bem
como da indicação da dotação orçamentária;

IV - documento contendo os elementos necessários à caracterização da
hipótese da dispensa ou da inexigibilidade de licitação, com a fundamentação da razão
de escolha do fornecedor ou executante ou a justificativa do preço cobrado;

V - documentação que comprove a insuficiência financeira de recursos ou
razão de ordem técnica que impece a execução total da obra ou serviço contratado,
quando se tratar de retardamento (§ 2º, do art. 8º, da Lei federal 8.666/93). Nestas
situações, deve haver comprovação dos fatos, por meios dos projetos básico e
executivo, do parecer prévio e conclusivo do setor técinico-jurídico e de despacho
motivado, com comunicação ao Comandante-Geral, no prazo de 3 (três) dias, para
ratificação e publicação do ato no “Minas Gerais”, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 26
da Lei 8.666/93);

VI - proposta do fornecedor ou executante, contendo prazo para a execução
do contrato, descrição detalhada do objeto e preço cobrado e discriminação do valor
total mensal e anual, quando houver, do bem adquirido ou da execução do serviço;

VII - pesquisa de mercado (art. 10, inciso V, da Lei nº 8.429/92, e § 2º do art.
25 da Lei nº 8.666/93);

VIII - cópia do instrumento convocatório, cópia da ata da CPL e a respectiva
justificativa, quando a dispensa fundamentar-se no inciso V, do art. 24, da Lei federal
n.º 8.666/93;

IX - Parecer Técnico-Jurídico prévio, emitido pela assessoria que atende a
UE, nos termos do art. 38, da Lei federal n.º 8.666/93;

X - Parecer Técnico emitido por setor específico da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG), contendo avaliação, quando se tratar de locação de
imóvel;

XI - autorização prévia do setor específico do Exército Brasileiro, nos casos
de aquisição de produtos controlados, conforme preceitua o seu Regulamento (R-105);

XII - documentos de habilitação, previstos nos arts. 28 a 31 da Lei federal n.º
8.666/93, de acordo com cada caso;
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XIII - “Curriculum vitae” e outros documentos que comprovem a habilitação e
a capacidade de profissional especializado e a singularidade de que trata a lei, quando
a inexigibilidade fundar-se no inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93;

XIV - minuta do Termo de Contrato, incluindo a respectiva proposta (art. 54, §
2º), na hipótese de ser obrigatório (art. 62);

XV - numeração e rubrica em todas as folhas do processo, iniciando pela
capa;

XVI - ofício com exposição de motivos do Gestor ao Comandante-Geral,
encaminhando o processo e o respectivo ato, que irá ratificá-lo;

XVII - Ato de ratificação (art. 26 da Lei 8.666/93), emitido pelo Comandante-
Geral, sendo o extrato da publicação juntado posteriormente ao processo.

Art. 4º Os casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação e, também, os de
retardamento na execução de obra ou serviço contratado, constituirão procedimento
administrativo e deverão observar o seguinte fluxo:

I - o processo será montado na UE de origem, com a reunião dos
documentos descritos no artigo anterior, ordenados cronologicamente, devidamente
protocolado, numerado e autuado, conforme modelo de capa frontal, constante do
“Anexo Único” a esta Resolução;

II - os demais documentos que forem sendo produzidos, inclusive pelo
Gestor e Estado Maior (EMPM), serão igualmente reunidos no processo, em ordem
cronológica;

III - o Gestor, por intermédio da sua Assessoria Técnico-Jurídica, ficará
incumbido de avaliar os aspectos de legalidade apontados pela UE, preparando-se, a
seguir, o respectivo documento que constituirá o ato formal a ser assinado pelo
respectivo Diretor e que será publicado em BGPM, após a ratificação pelo
Comandante-Geral;

IV - o processo será finalizado com a respectiva ratificação do ato pelo
Comandante-Geral, conforme exigência contida no art. 26, da Lei federal n.º 8.666/93
e delegação de poderes contida no Decreto estadual n.º 43.320, de 08 de maio de 2003;

V - efetivada a ratificação do ato, o EMPM, por intermédio da PM6, juntará
ao respectivo processo os documentos dela decorrentes, inclusive cópia do seu extrato
publicado no “Minas Gerais” e remeterá o processo à UE de origem;

VI - recebido o processo finalizado, a UE, nos casos de ratificação do ato,
adotará as medidas subsequentes para a execução da despesa, juntando-se ao processo
uma via do respectivo contrato, ou documento equivalente, e remetê-lo-á ao Tribunal
de Contas do Estado, via DF, em cumprimento ao disposto na Instrução nº 03, de
11Mai94, daquele órgão; e, no caso de invalidação do ato, arquivará o processo.

§ 1º O Ordenador de Despesas será o responsável pelo enquadramento do fato
nos fundamentos legais que o tornem válido, bem como pela demonstração de sua
finalidade e da respectiva motivação;
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§ 2º A despesa decorrente de atos de dispensa ou de inexigibilidade de
licitação, somente será comprometida e o retardamento praticado, após a ratificação
final do ato, pelo Comandante-Geral, o que será formalmente comunicado à UE pelo
EMPM/PM6;

§ 3º Recebido o processo, o Gestor terá o prazo máximo de 3 (três) dias úteis
para examiná-lo e remetê-lo ao EMPM/PM6, com no mínimo 10 (dez) dias de
antecedência à data pretendida para aquisição do material e/ou contratação do serviço,
para apreciação e decisão pelo Comandante-Geral, ressalvados os casos excepcionais
de urgência ou emergência, devidamente motivados na forma da lei.

§ 4º Recebido o processo, o EMPM/PM6 fará as análises técnicas que se
fizerem necessárias, expedindo-se o competente parecer, e preparará o ato de
ratificação ou de não-ratificação, conforme for o caso, para assinatura pelo
Comandante-Geral e publicação do no “Minas Gerais”, no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 5º As situações excepcionais serão expostas de forma clara e objetiva, com
fundamentação de motivos, assinadas pelo Ordenador de Despesas, para que seja
submetida às análises técnica e jurídica dos Gestores e do Comandante-Geral, por
intermédio do EMPM/PM6.

Art. 6º O Diretor de Finanças, como auditoria setorial, e os Gestores, na
respectiva área de atuação, baixarão as instruções necessárias ao fiel cumprimento
desta Resolução.

Art. 7º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução n.º
3206, de 12 de setembro de 1995.

QCG em Belo Horizonte, 09 de  junho de 2003.

(a) ÁLVARO ANTÔNIO NICOLAU, CEL PM
COMANDANTE-GERAL
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ANEXO ÚNICO (Capa Frontal) À RESOLUÇÃO N.º 3720-CG, DE 09 DE JUNHO DE 2003.

                                              _______________________
                                             U E

PROCESSO N.º ________/2____

    HIPÓTESE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º ______/_____ - Gestor

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º ________/_____ - Gestor

RETARDAMENTO (CONTRATO N.º ________/_____  - UE

     OBJETO: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

      BENEFICIÁRIO (S): __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

     VALOR TOTAL: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

     ENQUADRAMENTO LEGAL: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

     DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ________________________________________________________

     VIGÊNCIA: __________________________________________________________________________

_________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS
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SAÚDE

Suspeita de coronavírus em BH faz procura
por máscaras aumentar; produto está em falta
no mercado
Caso suspeito na manhã desta quarta fez com que a demanda crescesse, diz
gerente de fornecedora de artigos hospitalares

AM Ana Mendonça* (https://www.em.com.br/busca?autor= Ana Mendonca*)

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

postado em 26/02/2020 18:23 / atualizado em 26/02/2020 18:52

A procura por máscaras de proteção cresceu em Belo Horizonte nas últimas horas,
após o anúncio do primeiro caso no Brasil de contaminação pelo novo
coronavírus. A reportagem do Estado de Minas ouviu 17 farmácias da capital
mineira, contemplando todas as nove regionais da prefeitura, e constatou que já

Máscaras de proteção estão em falta no mercado

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A. Press)
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falta o equipamento de proteção no mercado. O diretor-executivo da Associação
Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), Sergio Mena Barreto,
confirmou à reportagem a escassez das máscaras.

“Nenhuma farmácia tem mais máscara para vender. E ninguém se planejou para
essa demanda, até porque 30 dias atrás a demanda já tinha aumentado, e os
distribuidores não tinham para entrega”, afirmou Sergio Mena Barreto. Das 17
farmácias procuradas pela reportagem, somente nove têm o produto em estoque,
sendo que quatro estabelecimentos já o vendem de forma unitária devido à falta
do material.

Um dos estabelecimentos procurados e que não tem mais as máscaras à venda é a
loja da Cirúrgica Gervásio, localizada no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de
BH. Gislene Moreira, gerente da unidade, conta que a procura pelo produto
aumentou nesta quarta-feira, mas que ele já estava em falta no estoque.

“A máscara já há uns meses não é encontrada no mercado. O nosso estoque foi
zerado desde que começou a se falar em contaminação por coronavírus. Mas a
procura aumentou muito hoje (quarta), principalmente depois da divulgação
dessa suspeita em BH. De dez pedidos, nove eram de máscaras. Os clientes já
chegam procurando a máscara, tocam no assunto do coronavírus, já têm quase
um nome específico. Álcool em gel também aumentou a procura, mas ainda
temos”, disse, ao Estado de Minas.

No início da tarde desta quarta-feira, uma paciente foi internada no Hospital
Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Bairro Milionários, no Barreiro, com
suspeita de infecção pela doença respiratória. A gerente da loja especializada em
artigos hospitalares disse, ainda, que não há previsão de entrega do produto,
assim como informado por outras drogarias.

“A previsão é da fábrica, de quem fornece o produto. A questão parece mais de
preferência de mercado, os fornecedores nos passam que não há previsão.
Inclusive, a marca 3M começou a dar exclusividade para outros países, onde está
mais concentrado o foco do coronavírus”. A Abrafarma, em nota oficial, informou
que “na condição de entidade representativa do varejo farmacêutico nacional, está
atenta aos possíveis problemas de fornecimento de produtos como máscaras e gel
antisséptico, por conta da elevação da procura. A indústria farmacêutica, que
utiliza matéria-prima e princípios ativos importados da China, também pode ser
influenciada por esse cenário. Porém, ainda não é possível mensurar um impacto
efetivo”.
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Antes do caso desta quarta-feira em BH, pelo menos outros dois foram
descartados anteriormente na capital. Nesta manhã, o Ministério da Saúde
confirmou o primeiro caso de um brasileiro contaminado pela doença. Trata-se de
um paciente de 61 anos, que esteve na Itália a trabalho e se encontra internado na
cidade de São Paulo. Há outros 20 casos em investigação no país, contando o de
BH.

Segundo a pasta, já foram registrados mais de 80,2 mil casos do coronavírus em
34 países. São 2,7 mil mortes causadas pela doença, sendo que os casos mais
graves são aqueles que afetam pessoas com mais de 60 anos. Os casos mais graves
tiveram início na China, no fim de 2019.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Marta Vieira
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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.

Comprovante Falta de EPI no mercado (12872239)         SEI 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 28

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-13/incerteza-sobre-comportamento-do-coronavirus-no-calor-dificulta-previsao-sobre-controle.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-13/bolsonaro-usa-pronunciamento-em-cadeia-nacional-sobre-coronavirus-para-falar-de-atos-pro-governo.html
https://brasil.elpais.com/noticias/espana/
https://brasil.elpais.com/noticias/oms-organizacion-mundial-salud/
https://brasil.elpais.com/noticias/hospitales/
https://brasil.elpais.com/noticias/industria/
https://brasil.elpais.com/noticias/bruselas/
https://brasil.elpais.com/noticias/alemania/
https://brasil.elpais.com/noticias/angela-merkel/


21/03/2020 Coronavírus: Falta de máscaras e respiradores traz tensão aos hospitais espanhóis | Internacional | EL PAÍS Brasil

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-13/falta-de-mascaras-e-respiradores-traz-tensao-aos-hospitais-espanhois.html 3/6

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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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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2. Neri Geller alerta para segurança alimentar no país
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3. Com a pandemia, saiba o que fecha e o que abre em Cuiabá
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PARTILHAR

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

da saúde improvisando alguns dos equipamentos de proteção.

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

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

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

para atender pacientes com sintomas de Covid-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

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

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

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

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

estado. Vários serviços foram suspensos ou reduzidos obedecendo o decreto

governamental.

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

será atualizada sempre que uma nova mudança for divulgada

Sem equipamentos

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

Estado.

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

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

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

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

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

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

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

máscaras corretas, o avental teria que ser impermeável.

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

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

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

máscaras feitas de tecido, o que não é recomendável.

"O Estado precisa intervir imediatamente porque os profissionais precisam de

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

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

Estado tem que providenciar isso com urgência", exigiu.

Como evitar o contágio

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

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

Últimas notícias sobre coronavírus

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissão e letalidade

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

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

Máscaras servem para proteção contra o novo coronavírus?

Como se prevenir do coronavírus?

Veja também

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

antisséptico de mãos à base de álcool;
·

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

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

animais e seus produtos.

·
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Mais do G1

Jornal Hoje

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

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

19 de mar de 2020 às 14:03

Próximo

Avanço da Covid-19

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

Há 1 hora — Em Coronavírus

Governo declara transmissão comunitária do vírus em todo o país

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

Em Coronavírus

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

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

Em Coronavírus

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

Comprovante Falta de EPI no mercado (12872239)         SEI 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 52

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/03/20/justica-obriga-hospital-onde-comitiva-de-bolsonaro-fez-testes-de-coronavirus-a-fornecer-lista-de-infectados.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-16,rec-item-24h-postconvuf,4c087f0e-fc21-4f2d-9c54-16607690ad33
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/20/ritmo-de-contagio-do-coronavirus-no-brasil-esta-igual-ao-registrado-na-italia-e-acelerando-aponta-unesp.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-16,rec-item-24h-postconvuf,4c087f0e-fc21-4f2d-9c54-16607690ad33
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/20/ritmo-de-contagio-do-coronavirus-no-brasil-esta-igual-ao-registrado-na-italia-e-acelerando-aponta-unesp.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-16,rec-item-24h-postconvuf,4c087f0e-fc21-4f2d-9c54-16607690ad33
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/03/20/casal-de-medicos-com-diagnostico-de-covid-19-faz-alerta-sobre-dificuldade-em-fazer-o-teste.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-16,rec-item-24h-postconvuf,4c087f0e-fc21-4f2d-9c54-16607690ad33
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/03/20/casal-de-medicos-com-diagnostico-de-covid-19-faz-alerta-sobre-dificuldade-em-fazer-o-teste.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-16,rec-item-24h-postconvuf,4c087f0e-fc21-4f2d-9c54-16607690ad33


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 9/10

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

Comprovante Falta de EPI no mercado (12872239)         SEI 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 53

https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/03/20/casal-de-medicos-com-diagnostico-de-covid-19-faz-alerta-sobre-dificuldade-em-fazer-o-teste.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-16,rec-item-24h-postconvuf,4c087f0e-fc21-4f2d-9c54-16607690ad33
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/20/hospital-privado-de-sp-confirma-morte-de-paciente-com-coronavirus.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-16,rec-item-24h-postconvuf,4c087f0e-fc21-4f2d-9c54-16607690ad33
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/20/hospital-privado-de-sp-confirma-morte-de-paciente-com-coronavirus.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-16,rec-item-24h-postconvuf,4c087f0e-fc21-4f2d-9c54-16607690ad33


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 10/10

últimas notícias

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

Comprovante Falta de EPI no mercado (12872239)         SEI 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 54

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


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

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

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

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

R E S U M O  DA  N OT Í C I A

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

Funcionários de quatro hospitais públicos da capital paulista relatam escassez

de álcool gel, máscaras e luvas

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
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setores têm saboneteiras com álcool gel, uma necessidade primária nesta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

higienizadores em gel.

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

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

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

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

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

precária", nas palavras de uma enfermeira.

Reunião com sindicato

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

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

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

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

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

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

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

certo que nós vamos nos contaminar", afirma.

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

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

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

pessoa presente na reunião.

Questionada sobre os relatos de desabastecimento, a Secretaria Estadual de

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

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

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

margem de segurança para garantir abastecimento".

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

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

hospital também afirma ter adotado protocolos para garantir a segurança de

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

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

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

os colaboradores com suspeita de Covid-19 são afastados", conclui o texto.
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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

NÃO ACEITO

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

Você pode cancelar quando quiser

Comprovante Falta de EPI no mercado (12872239)         SEI 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 63

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/03/20/osasco-suspende-atendimento-presencial-no-comercio-ate-5-de-abril.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/20/ministerio-cria-forca-tarefa-de-1-ano-para-controle-de-saude-de-imigrantes.htm
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/20/trump-esta-colocando-descendentes-de-asiaticos-em-perigo-diz-spike-lee.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/20/preso-na-lava-jato-ex-deputado-deixa-prisao-por-risco-de-coronavirus.htm
https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/reuters/2020/03/20/comites-olimpicos-da-america-latina-defendem-flexibilizar-classificacao-para-toquio.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/20/setor-de-hotelaria-tem-queda-de-90-nos-negocios-diz-empresario.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/03/20/mp-analisa-morte-de-domestica-no-rj-apos-patroa-contrair-coronavirus.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/03/20/damares-diz-que-isolamento-pode-aumentar-violencia-domestica-e-pede-denuncias.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/03/20/quatro-homens-sao-presos-por-venda-de-alcool-em-gel-falso-em-sp-diz-jornal.htm


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

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/19/funcionarios-relatam-falta-de-alcool-gel-e-luvas-em-hospitais-de-sao-pau… 10/12

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
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Porto Alegre, sábado, 21 de março de 2020. Assine | Login

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

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

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

Thiago Copetti

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

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

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

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

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

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

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

O que dizem os hospitais

Diretor técnico do GHC, doutor Francisco Zancan Paz

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

Hospital Mãe de Deus, por meio de nota

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

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

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

A Federação e o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Pa

ofício ao Ministério da Saúde denunciando aumento abusivo de preços de materiais 

medicamentos de uso dos serviços de saúde relacionados ao coronavírus.

Produtos como a máscara tripla com elástico tiveram o preço da caixa com 50 unidad

aumentado de R$ 4,50 em janeiro para R$ 35 no começo de março e R$ 140 na últim

17. Há ainda falta dos produtos. Diante do cenário, o Procon-SP noti�cou nesta quar

plataformas de vendas online para coibir valores abusivos.

As entidades somam 55 mil serviços privados de saúde no Estado, responsáveis por 6

assistência à saúde, como a�rmam em nota. Segundo o levantamento, estão em falta

álcool gel a 70%, máscaras e vários medicamentos, inclusive muitos não relacionados

coronavírus. O problema atinge principalmente serviços de saúde de pequeno e méd

O sumiço levou o preço da luva descartável de procedimento (200 pares) a subir de R

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

mas não há previsão de entrega. Uma ampola de Omeprazol de 40 mg custava R$ 5,7

no começo de março e passou para R$ 15,20, mas está em falta no mercado. O Berot
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medicamento usado para inalação, custava R$ 2,45 há duas semanas e subiu para R$

cateter 22 usado para aplicação de soro passou de R$ 0,65 para R$ 2,46, mas continu

Conforme o presidente da Federação, o médico Yussif Ali Mere Jr , é necessário evita

abusos prejudiquem o atendimento de qualidade à população. “Precisamos que as au

saúde �scalizem o que está ocorrendo e deem solução emergencial”, alertou. As duas

encaminharam a denúncia ao Ministério Público de São Paulo ao Ministério da Econo

Desde a última quinta-feira, 12, a equipe de trabalho da recepcionista hospitalar, Pris

de 27 anos, foi orientada a usar máscara e usar o álcool em gel, justamente por �care

contato direto com os pacientes que passam pelo pronto atendimento. “A unidade de

cedeu uma quantia para que todos pudéssemos usar e nos proteger de um eventual c

porém como trabalho em uma terceirizada, quem deve prover o equipamento de seg

empresa, mas está praticamente impossível conseguir comprar mais unidades de má

pessoas que não são do grupo de risco compraram quase todo o estoque das farmáci

Priscila demonstra preocupação. “Nossa receio é de que a troca de máscaras deve oc

4 horas, mas por causa dessa alta demanda, as fábricas não estão dando conta de pro

“Desde a semana passada, não há máscaras no mercado dental, onde procuramos. Co

relataram, que quando encontraram, nos últimos dias, os preços eram abusivos. A ma

a máscara N95, recomendada, usa a máscara cirúrgica normal, que também está em f

a�rmou Gustavo Gomes de Oliveira, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Odo

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

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

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

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

produtos esgotados”.

Mesmo antes da pandemia, a cirurgiã dentista Pâmela Cristina de Oliveira, de 29 ano

hábito de estocar máscaras para pelo menos um ano. Recentemente, ela pesquisou o

�cou assustada. “A maioria dos meus fornecedores já não tem o produto disponível. D

ainda que as últimas caixas (com 50 unidades), que custavam R$ 15, chegaram com a

preços. O preço subiu para R$ 49”, disse Pamela. Ela acrescenta que muitos estabele

dão previsão de chegada de novos artigos. “Muitas redes estão sem máscaras e sem p

chegar, mas já avisaram que o preço das últimas unidades já tinham subido”.

O Procon-SP a�rmou que irá noti�car todas as plataformas de vendas online para qu

suas ofertas preços que sejam desproporcionais e abusivos para máscaras, álcool em
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outros produtos utilizados como prevenção ao novo coronavírus.

“O preço médio será estabelecido por pesquisa efetuada pela Escola de Proteção e D

Consumidor do Procon-SP, que será informado às plataformas. Aquelas que mantive

de produtos muito acima do mercado serão multadas”, a�rmou, em nota, a entidade.

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

coronavírus que considere abusivo pode fazer sua denúncia pela internet, aplicativo 

sociais, marcando @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.
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Como denunciar preços abusivos ao Procon
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A Federação e o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo enviaram ofício ao

Ministério da Saúde denunciando aumento abusivo de preços de materiais e medicamentos de uso dos

serviços de saúde relacionados ao coronavírus.

Produtos como a máscara tripla com elástico tiveram o preço da caixa com 50 unidades aumentado de R$

4,50 em janeiro para R$ 35 no começo de março e R$ 140 na última terça-feira, 17. Há ainda falta dos

produtos. Diante do cenário, o Procon-SP notificou nesta quarta-feira, 18, plataformas de vendas online para

coibir valores abusivos.

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

Caixa de máscara sobe de R$ 4,50 para R$ 140, denunciam hospitais

Imagem: LucaLorenzelli/Getty Images/iStockphoto

São Paulo
18/03/2020 19h31

Renata Okumura e José Maria Tomazela

TCU permite ampliação de benefício social por 15 dias devido ao coronavírus

Sem máscaras, UPA de Copacabana tem demora de atendimento e banheiro sujo
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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 e ao Ministério da Economia.

Coronavírus liga alerta pelo mundo

Coronavírus: Bolsonaro volta a atacar imprensa e a negar que tenha convocado protestos

23.mar.2020 - Italianos cantam das janelas durante quarentena em casa para evitar a propagação

do novo coronavírus... mais
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Desde a última quinta-feira, 12, 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 nos 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", conta.

Priscila demonstra preocupação. "Nossaoreceio 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 tinha

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.

Massimo Pinca/Reuters
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Economia

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.

V E J A  TA M B É M

Coronavírus  Notícias

Clientes antecipam compras, e supermercados reforçam abastecimento em SP

Coronavírus: Brasileiros isolados no Peru relatam preocupações e incertezas

Pandemia pode causar desemprego de 25 milhões de pessoas e aumentar pobreza

Dono do Madero diz que foi mal interpretado ao minimizar 7 mil mortes
24/03/2020 16h43

do UOL

'O rico vai ter que ajudar o pobre' para proteger empregos na crise do coronavírus, diz dono da TNG
24/03/2020 16h42

BBC News Brasil
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Madero, Havan, Giraffas: empresários criticam medidas de combate à pandemia
24/03/2020 16h27

Senador do PSDB quer taxar grandes fortunas para bancar combate à covid-19
24/03/2020 16h18

do UOL

Medidas econômicas de Bolsonaro contra o coronavírus são inferiores às de outros países, aponta FGV
24/03/2020 15h48

BBC News Brasil

Acordo com Embraer continua estrategicamente importante, diz Boeing
24/03/2020 15h47

Reuters

Aeroporto de BH tem mais suspensões e fica sem voos internacionais
24/03/2020 14h51

UOL Notícias - Cotidiano

BB reduz horário de agências e abre mais cedo para atender aposentados
24/03/2020 14h32

do UOL

Vendas online de álcool em gel crescem mais de 4700% no Brasil, diz estudo
24/03/2020 14h28

do UOL

Estados querem que Bolsonaro cubra perda com ICMS por causa do coronavírus
24/03/2020 14h11

do UOL

Ibaneis diz que desconhece omissão na lista de contaminados por coronavírus
24/03/2020 13h57

Carla Araújo

MP abre brecha para que funcionário contaminado no trabalho seja demitido
24/03/2020 13h37

do UOL

Especialistas e produtores de itens básicos dizem que abastecimento vai bem
24/03/2020 13h31

do UOL

Gol e Azul fazem corte drástico em oferta de voos; ações disparam
24/03/2020 13h30

Reuters
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Avianca suspende completamente o transporte de passageiros por coronavírus
24/03/2020 13h13

AFP

Petrobras reduz preço da gasolina em 15% nas refinarias a partir do dia 25
24/03/2020 13h13

Estadão Conteúdo

Vice-governador do Texas sugere que idosos arrisquem a vida pela economia
24/03/2020 13h03

UOL Notícias - Internacional

Brasil envia aviões da FAB para trazer brasileiros retidos no Peru
24/03/2020 12h46

Reuters

Avanço do novo coronavírus provoca onda global de golpes digitais
24/03/2020 12h25

Estadão Conteúdo

Notícia de cadastro para auxílio cidadão de R$ 200 é falsa, alerta governo
24/03/2020 12h08

do UOL

Web se revolta com declaração de Durski, dono do Madero, e pede boicote
24/03/2020 12h02

do UOL

Lei que amplia limite BPC é publicada no Diário Oficial e já está valendo
24/03/2020 11h22

do UOL

Bolsonaro edita MP que muda regras trabalhistas durante pandemia de coronavírus
24/03/2020 11h09

Companhias aéreas globais encaram emergência e precisam de resgate urgente, diz IATA
24/03/2020 10h44

Reuters

Receita Federal prorroga prazo de validade de certidões de débito para PJ
24/03/2020 10h24

do UOL

INSS suspende atendimento presencial até 30 de abril
24/03/2020 09h50

do UOL
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Gol reduz malha aérea para 50 voos diários ligando as capitais brasileiras
24/03/2020 09h27

Estadão Conteúdo

Bolsa dispara 10%; dólar opera em baixa, vendido perto de R$ 5,09
24/03/2020 09h24

do UOL

Vendas no varejo caem 1% em janeiro, mas sobem 1,3% em um ano, diz IBGE
24/03/2020 09h10

Reuters

Planalto reagiu após edição de mais de 820 normas estaduais e municipais
24/03/2020 09h05

Carla Araújo

Brasileiros estão preocupados em perder renda durante crise, diz pesquisa
24/03/2020 09h03

Estadão Conteúdo

Confiança do consumidor no Brasil cai em março a menor nível em 3 anos e aponta preocupação, diz FGV
24/03/2020 08h49

Reuters

OCDE diz a Guedes que coronavírus é ameaça sem precedentes para economia
24/03/2020 08h48

do UOL

Vale adiantará R$ 160 mi a fornecedores em pacote de ajuda por crise do coronavírus
24/03/2020 08h43

Reuters

'Tira isso daí, está dando mais confusão que solução', disse Bolsonaro a Guedes
24/03/2020 08h33

Estadão Conteúdo

Cemig flexibiliza pagamento de contas de luz para baixa renda e hospitais em MG
24/03/2020 08h20

Reuters

Visão míope de Bolsonaro sobre efeitos da pandemia deixa país desprotegido
24/03/2020 08h00

José Paulo Kupfer

Bolsas da China acompanham mercados da Ásia e fecham em alta após suporte do Fed
24/03/2020 07h44

Reuters
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VER MAIS

Bolsas europeias operam em alta; Japão fecha com ganhos de 7,13%
24/03/2020 06h31

do UOL

Coreia do Sul dobra pacote de resgate para empresas afetadas por coronavírus
24/03/2020 05h21

Estadão Conteúdo

Mídia e Marketing #28: Hugo Rodrigues, CEO da agência WMcCann
24/03/2020 04h01

Veja cursos gratuitos para você fazer na quarentena
24/03/2020 04h00

Descomplique

Descubra qual é a melhor estratégia de investimentos durante a crise
24/03/2020 04h00

Econoweek

MP que criaria 13º permanente para Bolsa Família deixa de valer nesta terça
24/03/2020 04h00

do UOL

ANS pede que planos de saúde continuem a atender quem atrasar pagamentos
24/03/2020 04h00

do UOL

Quem terá direito a vale de R$ 200 e como pedir? Veja o que se sabe
24/03/2020 04h00

do UOL

Coronavírus faz Mandetta ir de ilustre desconhecido a estrela nacional
24/03/2020 04h00

Plano de Carreira - Polito

Ex-presidente do BC cita falta de investimentos para combater covid-19
24/03/2020 00h44

do UOL
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Uma ação realizada pela Secretaria da Fazenda de Pernambuco nesta quinta-feira (19) resultou no

recolhimento de máscaras descartáveis de uma loja de produtos hospitalares localizada no bairro de

Boa Viagem, na zona sul do Recife. De acordo com a secretaria, a ação é assegurada por um decreto

estadual expedido último dia 14 e tem como objetivo reforçar o estoque da rede pública. A ação

contou com o apoio de agentes do o Procon e da Polícia Civil.

Em vídeo postado nas redes sociais, o dono da empresa reprovou a atitude. "Isso é nosso país.

Compramos os materiais, pagamos impostos, aí o Procon chega com a Polícia Civil, leva sua

mercadoria e diz vai pagar depois", reclamou o empresário. 

Leia também:

Fiocruz entrega 25 mil testes para coronavírus até sexta-feira

OMS adverte sobre escassez de máscaras com avanço do coronavírus

Sobem para 28 os casos confirmados do novo coronavírus em Pernambuco

O decreto que garante a legalidade da ação foi expedido pelo governador do Estado, Paulo Câmara. O

decreto assegura que, diante do cenário de expansão do coronavírus em Pernambuco, a "requisição

de bens, serviços e produtos de pessoas naturais e jurídicas". 

ASSINE FLIP RÁDIO ANUNCIE ÁREA RESTRITA

CORONAVÍRUS

Governo recolhe máscaras de proteção em
loja de Boa Viagem para reforçar estoque
Segundo a Secretaria da Fazenda, a ação é assegurada por um decreto estadual expedido último dia 14 e tem como objetivo reforçar o
estoque da rede pública

Por: Portal FolhaPE em 20/03/20 às 09H53, atualizado em 20/03/20 às 16H20

ouça este conteúdo readme.ai



A- A+ REPORTAR ERRO

Notícias Economia Política Esportes Diversão TV Folha

/Notícias

Comprovante Apreensão de EPI's (12872241)         SEI 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 84

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/19/NWS,134054,70,1668,NOTICIAS,2190-FIOCRUZ-ENTREGA-MIL-TESTES-PARA-CORONAVIRUS-ATE-SEXTA-FEIRA.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/19/NWS,134054,70,1668,NOTICIAS,2190-FIOCRUZ-ENTREGA-MIL-TESTES-PARA-CORONAVIRUS-ATE-SEXTA-FEIRA.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/04/NWS,132441,70,1668,NOTICIAS,2190-OMS-ADVERTE-SOBRE-ESCASSEZ-MASCARAS-COM-AVANCO-CORONAVIRUS.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/19/NWS,134108,70,1668,NOTICIAS,2190-SOBEM-PARA-CASOS-CONFIRMADOS-NOVO-CORONAVIRUS-PERNAMBUCO.aspx
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu_xMj4gIKZlVncQkB6izCuRUqZ7K9N2s64OdJLEIpDPXVSLndTueMASH8XJzUrwhnlPeIi6cYCiHG9Gp3-1JJUuAtP4TjJbSbDy5UXzQbnBikxkpza5UG3pASOt88BL-gWAOI9NOiy86LkqKZT4vFglTQanMsLOQ0vswyHmr93Lde5R_3AlCWOUrEF6rNmmChkAI-Y0uASRVoCO0MwR6iq_LL1K1UZaQEv2aG5ydN5eurwwKeUeLM_N_4m4Nwvv_I3I9mN&sig=Cg0ArKJSzIM36J5CDohJ&adurl=https://www.instagram.com/folhape&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.folhape.com.br/
https://www.folhape.com.br/folhape/assinaturas.aspx
https://www.folhape.com.br/folha-digital
https://www.folhape.com.br/radio-folha
http://anuncie.folhape.com.br/
https://www.folhape.com.br/folhape/loginAssinante.aspx
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&u=https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/20/NWS,134189,70,1668,NOTICIAS,2190-GOVERNO-RECOLHE-MASCARAS-PROTECAO-LOJA-BOA-VIAGEM-PARA-REFORCAR-ESTOQUE.aspx&p[images][0]=https://www.folhape.com.br/obj/7/374576,475,80,0,0,475,365,0,0,0,0.jpg&p[title]=Governo%20recolhe%20m%C3%A1scaras%20de%20prote%C3%A7%C3%A3o%20em%20loja%20de%20Boa%20Viagem%20para%20refor%C3%A7ar%20estoque&p[summary]=Segundo%20a%20Secretaria%20da%20Fazenda,%20a%20a%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20assegurada%20por%20um%20decreto%20estadual%20expedido%20%C3%BAltimo%20dia%2014%20e%20tem%20como%20objetivo%20refor%C3%A7ar%20o%20estoque%20da%20rede%20p%C3%BAblica
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/20/NWS,134189,70,1668,NOTICIAS,2190-GOVERNO-RECOLHE-MASCARAS-PROTECAO-LOJA-BOA-VIAGEM-PARA-REFORCAR-ESTOQUE.aspx&text=Governo%20recolhe%20m%C3%A1scaras%20de%20prote%C3%A7%C3%A3o%20em%20loja%20de%20Boa%20Viagem%20para%20refor%C3%A7ar%20estoque
https://plus.google.com/share?url=https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/20/NWS,134189,70,1668,NOTICIAS,2190-GOVERNO-RECOLHE-MASCARAS-PROTECAO-LOJA-BOA-VIAGEM-PARA-REFORCAR-ESTOQUE.aspx
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:openUrl('/folhape/nwsPrint.aspx?mId=134189');
https://www.folhape.com.br/noticias
https://www.folhape.com.br/economia
https://www.folhape.com.br/politica
https://www.folhape.com.br/esportes
https://www.folhape.com.br/diversao
https://www.folhape.com.br/tv-folha
https://www.folhape.com.br/noticias
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtPYtZ0l7XqrDIYH5hQa_1aS4B5DU2fhbqq-s-7YLsJAfEAEg9ZOtemDN-OGA_AKgAbPFjPcDyAECqQK865UjYFSKPuACAKgDAcgDCKoEjQNP0Drj84TdtaU68QofT9fx93-FeNewtKX930I1L7LQLRPeCp2W6n0a5M1EYAS58f7bB4P-3yd4mCBSPYcBvyIFj6YEhoIyqKYNfaBZYKd29jYbdBcYOdok1NI6G3Qow6UL5T9PssaOaiaq2B77nztGVHu85i5IVqU5g0KmZ5ipw4T38nKe4RSQPLs8XbW4BjPaB2l_BR7vBmZjoLPUyz7vpQn4sc71SU1lHPJHRd6eBr8AWxZ0M8iCBFHayLc9RWxT9f3vZ-1A-v-YpEMVy1N5rd4nQpNoGOAU-KcPNYbpmJDIbinj-5O4FYm6S9weYvvVLJbVz3bOf3Pl1_Pl77R7iWE2AcRFDvVsFiuFkvOnGfhuMAaapa1FX0jzfAULB7rPK4EQ3J6tTaAxktuxKYLo9_A4KzKaqRaw5RrRFURSfCUKwnlHiEJm2q3sIJQDEFK7ejAvl6BgDO8xt38cBJo8ucB8KmNKOGIVydlInEtlCPc0HjNUacCkiw-4rdmMgcJqpqgMiVqNtbOmMr21wATg9YnGowLgBAGgBgKAB7W68wioB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAdIIBwiAYRABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTUzNjM5ODAwMDY1MjI5MzmxCVL_Zq1eHrrMgAoDigrzAWh0dHA6Ly9jbGlja3NlcnZlLmRhcnRzZWFyY2gubmV0L2xpbmsvY2xpY2s_JmRzX2FfY2lkPTIwNjM0OTkzJmRzX2FfY2FpZD0yMDEwNTgzOTA1JmRzX2FfYWdpZD03ODI2MTY4MDg2NCZkc19hX2ZpaWQ9JmRzX2FfbGlkPSYmZHNfZV9hZGlkPTQyNzM4NDcyNTQ5NyZkc19lX21hdGNodHlwZT1jb250ZW50JmRzX2VfZGV2aWNlPWMmZHNfZV9uZXR3b3JrPWQmJmRzX3VybF92PTImZHNfZGVzdF91cmw9e3VuZXNjYXBlZGxwdXJsfZgLAcgLAeALAdgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoqpY6cqQXdVJPh6A-CSKCZA&sig=AOD64_1Ee40PJ4BRZlbgK5SlsJK0wKRR2A&client=ca-pub-7912009238440857&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.mitsubishimotors.com.br/portal/campanha-pajero/site.html%3Futm_source%3Dgooglegdn%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dperformance_pajerosport_awareness%26utm_content%3D_generico%26utm_term%3Ddisplay%26SID%3D24eebcbe-6881-11ea-8864-02a870dc2252%26gclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DEAIaIQobChMI6pLBpsu16AIVgXzBCh2_Kgl3EAEYASAAEgLpv_D_BwE


25/03/2020 Governo recolhe máscaras de proteção em loja de Boa Viagem para reforçar estoque

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/03/20/NWS,134189,70,1668,NOTICIAS,2190-GOVERNO-RECOLHE-MASCARAS… 2/7

Loja de produtos hospitalares em Boa Viagem
Foto: Reprodução/Whatsapp

Anúncio

O decreto nº 48,809, que também dispõe sobre outras questões relacionadas à propagação da covid-

19, diz que "será garantido o pagamento posterior de indenização justa". Segundo a determinação,

hospitais, clínicas e laboratórios privados podem ser alvos de ações semelhantes sem que sejam

necessárias a elaboração de contatos prévios. 
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Na Constituição Federal, o artigo 5º, XXV, garante que "no caso de iminente perigo público, a

autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário

indenização ulterior, se houver dano". 

Confira a nota do Governo do Estado na íntegra:

O Governo do Estado de Pernambuco, assim como outros estados e o Governo Federal, está tomando

algumas medidas para reduzir os impactos da epidemia de Covid-19, com o objetivo de preservar a

saúde dos pernambucanos.

As ações desencadeadas pela Secretaria da Fazenda, com apoio do Procon, Polícia Militar e Polícia

Civil em estabelecimentos comerciais para requisição administrativa de produtos e equipamentos

médicos, tem como fundamentação o Decreto Nº 48.809, de 14 de março de 2020, do Governo do

Estado, que prevê a regulamentação de medidas temporárias para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme previsto na Lei

Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Entre outras ações o Decreto determina “a requisição de bens, serviços e produtos de pessoas

naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. A

requisição administrativa deverá garantir ao particular o pagamento de justa indenização, terá suas

condições e requisitos definidos em portaria do Secretário de Saúde e envolverá, quando for o caso,

hospitais, clínicas e laboratórios privados, independentemente da celebração de contratos

administrativos; e profissionais da saúde”.

Em vídeo divulgado nesta sexta-feira (20) o dono da loja, Marcos Leandro relembrou a situação.

"Ontem na minha loja estava o Procon-OE, a polícia Militar e  Fazenda Estadual, quando vi aquela

movimentação toda fiquei muto nervoso e terminei gravando vídeo que viralizou na internet." Ele

também pediu desculpas pela maneira como agiu. "Eu quero deixar claro que a Gold Medic - nome da

loja - é solidária com o momento em que o Brasil está passando. Estou aqui para pedir desculpas ao

governo e governador do estado, Paulo Câmara, e para todos os profissionais da área de saúde",

afirmou. 

Acompanhe a cobertura em tempo real da pandemia de
coronavírus

PUBLICIDADE
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ASSINE Entrar

Capa NSC Total » Cotidiano

NSC Total DC AN Santa Hora CBN Colunas Itapema Empregos

Publicidade Legal Clube NSC

ASSINE 22°C
Florianópolis

PUBLICIDADE

RECEITA FEDERAL

5 milhões de máscaras apreendidas em São Francisco do Sul serão
usadas na prevenção ao coronavírus
Mercadoria foi apreendida porque ultrapassou o prazo de permanência no porto seco

24/03/2020 - 11h03

COMPARTILHE

Por Hassan Farias
hassan.souza@somosnsc.com.br

Foram apreendidas 6.768 caixas no porto seco (Foto: Receita Federal, Divulgação)

A Receita Federal apreendeu pouco mais de 5 milhões de máscaras descartáveis de polipropileno brancas com elástico 
na manhã desta terça-feira (24/3) em um porto seco de São Francisco do Sul. O material será destinado à prevenção e 
combate ao coronavírus.
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Em site especial, saiba tudo sobre o coronavírus

Foram apreendidas 6.768 caixas, correspondendo a 5.076.000 máscaras faciais. A apreensão ocorreu por abandono de 
mercadoria por decurso do prazo no recinto alfandegado. O valor total da apreensão é de R$ 203 mil.

Segundo a Receita Federal, a carga de máscaras veio da China amparada pelo regime de entreposto aduaneiro, quando a 
importação chega ao país com suspensão de tributos até o momento da efetiva nacionalização. 

A legislação aduaneira prevê que o prazo de permanência em recinto alfandegado de zona secundária, como é o caso do 
porto seco, é de 45 dias. Como o importador não iniciou os procedimentos necessários para a importação nesse prazo, a 
equipe da Receita Federal lavrou o auto de infração de apreensão para aplicação da pena de perdimento. 

A Receita Federal, em coordenação com o Ministério da Saúde, vai fazer a destinação desse material para atender 
pro�ssionais em função da pandemia da COVID-19. Essas máscaras atendem às normas técnicas, sendo indicadas para 

trabalhadores expostos a ambientes contaminados.

Temas:

apreensão São Francisco do Sul portos receita federal Coronavírus Destaque AN

Deixe seu comentário:

Leia mais
DOAÇÕES
Coronavírus: empresa de Joinville usa impressão 3D para produzir máscaras

ECONOMIA
Coronavírus: Joinville une esforços para produção de equipamentos para hospitais

SAÚDE
Coronavírus: sintomas, tratamento e como prevenir
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De: Debora Moreira Costa <debora.costa@saude.mg.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 13 de março de 2020 14:01:40
Para: SES - GAB SVS; rudah.gebara@saude.mg.gov.br; Débora Alessandra Kawahara Morelli
Assunto: ENC: Solicitação de orçamento - urgente
 
 
 
De: Atuante Representações [mailto:atuante@gmail.com] 
Enviada em: sexta-feira, 13 de março de 2020 13:56
Para: Debora Moreira Costa <debora.costa@saude.mg.gov.br>
Assunto: Re: Solicitação de orçamento - urgente
 
Boa tarde!
 
Agradecemos o envio da solicitação de orçamento, entretanto estamos em falta dos produtos
mencionados.

Atenciosamente, Guttemberg.
 
Em sex., 13 de mar. de 2020 às 12:28, Debora Moreira Costa <debora.costa@saude.mg.gov.br>
escreveu:

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Governo do Estado de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a
apresentação de orçamento para os itens discriminados no documento anexo.
Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por dispensa de
licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial deverá ser condizente com as
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas e deverá seguir o modelo que encontra-se em
anexo.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas até as 15:00 de hoje (13/03/2020) em resposta a este
e-mail.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
 
Débora Moreira: (31) 3916.0019  
Rudah Gebara: (31) 3916.0519
Débora Morelli: (31) 3916.0275
 

Enc: Solicitação de orçamento - urgente

 Responder a todos |

Caixa de Entrada


Débora Alessandra Kawahara Morelli 
Hoje, 09:38
Rafael Mayrink Ferreira (CSC) 

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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Atenciosamente
 
 

Débora Moreira Costa
Assessoria da Subsecretaria de Vigilância em Saúde
(31) 3916.0019  
www.saude.mg.gov.br
debora.costa@saude.mg.gov.br
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ENC: Demanda Consolidada Corona

Rafael, boa tarde.
 
Segue nossa cotação de preço em anexo.
 
Observações:
 

1. Para os itens dos códigos 200751 e 125628, Óculos de Proteção e Máscara Descartável respec�vamente, não
conseguimos neste momento oferecer nenhuma proposta, visto que a 3M informou por e-mail não possuir a
disponibilidade dos quan�ta�vos solicitados. Porém a Biohosp solicitou uma previsão de disponibilidade dos
produtos, mesmo que em quan�ta�vos fracionados. Exemplo: 1000 caixas de Máscara daqui a 30 dias mais 1000
caixas daqui a 45 dias e assim sucessivamente.

 
2. Quanto aos itens abaixo não ofertamos proposta pois os fabricantes informaram a falta da matéria prima, a alta

do dólar e sem previsão de normalização:
 
Código: 765007 Avental 110cm
Código: 1672606 Luva Descartável, Tamanho G
Código: 1672592 Luva Descartável, Tamanho M
Código: 1672584 Luva Descartável, Tamanho P
Código: 1669370 Higienizador An�ssép�co 500ML
Código: 1696041 Higienizador An�ssép�co Bolsa 50 a 70ML
Código: 1672541 Luva Procedimento, Tamanho G
Código: 1682504 Gorro Descartável
Código: 125245   Máscara Descartável
Código: 1669664 Álcool 70º  250ML
Código: 1536184 Protetor Facial
Código: 238392   Touca Descartável 20 a 30 G
 
Gen�leza acusar o recebimento do mesmo.
 
Obrigada.
 

Vanessa Souza <vanessa.souza@biohosp.com.br>
sex 20/03/2020 12:47

Para:Rafael Mayrink Ferreira (CSC) <rafael.mayrink@planejamento.mg.gov.br>;

Cc:Leonardo Campos <leonardo.campos@biohosp.com.br>; Egidio Santo <egidio.santo@biohosp.com.br>;

Prioridade: Alta

 2 anexos (88 KB)

DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA (6).xlsx; PROPOSTA COMERCIAL.pdf;
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De: Leonardo Campos <leonardo.campos@biohosp.com.br> 
Enviada em: sexta-feira, 20 de março de 2020 09:15
Para: Rafael Carmo <rafael.carmo@biohosp.com.br>; Egidio Santo <egidio.santo@biohosp.com.br>
Assunto: Fwd: Demanda Consolidada Corona
 
 
Obter o Outlook para iOS

De: Rafael Mayrink Ferreira (CSC) <rafael.mayrink@planejamento.mg.gov.br>
Enviado: Thursday, March 19, 2020 7:14:50 PM
Para: Leonardo Campos <leonardo.campos@biohosp.com.br>; Egidio Santo <egidio.santo@biohosp.com.br>
Assunto: Demanda Consolidada Corona
 

 

 Olá Leonardo, boa noite

 

Conforme conversamos, trata-se de demanda unificada de Minas Gerais. É o total de cada um dos itens
e quais órgãos solicitaram.

 

Atenciosamente,

 

Rafael
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De: Licitação <licitacao@difarmig.com.br>
Enviado: sexta-feira, 20 de março de 2020 12:25:38
Para: Débora Alessandra Kawahara Morelli
Assunto: Re: Solicita Orçamento
 
Bom dia!

Não temos estoque disponível referente aos itens e quantidades solicitadas.

Atenciosamente,

Em sex., 20 de mar. de 2020 às 09:39, Débora Alessandra Kawahara Morelli
<debora.morelli@saude.mg.gov.br> escreveu:

Prezados,

 

Solicitamos em caráter de URGÊNCIA envio de orçamento dos itens descritos na Proposta
Comercial anexa, para aquisição por meio de Dispensa de Licitação conforme autorizado pelo
Decreto NE nº 113, de 12 de Março de 2020.

 

Atenciosamente,

 

Débora A. Kawahara Morelli
Assessoria

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

Secretaria de Estado de Saúde

Governo de Minas Gerais

+55 31 3916-0275
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Enc: DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA.xlsx

Meu caro,

Por favor, o que vocês tiverem,  nós queremos. Não precisa ser de tudo. Quero saber quanto vocês tem e quando conseguem entregar.

Fico no aguardo.

Atenciosamente, 

Rafael

De: Rodrigo Ferreira Ma�as (CSC)
Enviado: quinta-feira, 19 de março de 2020 12:56:29
Para: Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
Assunto: DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA.xlsx
 
Psc

Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
sex 20/03/2020 10:10

Para:Licitacao.bh@dupatri.com <Licitacao.bh@dupatri.com>;

 1 anexos (19 KB)

DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA.xlsx;
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Demanda Consolidada Corona

 Olá Roneyson, boa noite
 
Conforme conversamos, trata-se de demanda unificada de Minas Gerais. É o total de cada um dos itens e
quais órgãos solicitaram.
 
Atenciosamente,
 
Rafael

Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
sex 20/03/2020 14:31

Para:roneyson.romagnoli13@hotmail.com <roneyson.romagnoli13@hotmail.com>;

 1 anexos (16 KB)

DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA (6).xlsx;
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Demanda Consolidada Corona

Prezado Sidnei, boa tarde,

Conforme conversa realizada, envio em anexo demanda de EPIs para combate ao covid-19. Dentre eles, há
máscaras 3 camadas, que seriam aqueles itens que o senhor poderia atender ao Estado.

Peço sua gen�leza para enviar um orçamento, contendo quan�dades e prazos de entregas para os itens dos
quais necessitamos.

Desde já agradeço.

Atenciosamente

Rafael Mayrink Ferreira

De: Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
Enviado: sexta-feira, 20 de março de 2020 14:31
Para: roneyson.romagnoli13@hotmail.com
Assunto: Demanda Consolidada Corona
 
 Olá Roneyson, boa noite
 
Conforme conversamos, trata-se de demanda unificada de Minas Gerais. É o total de cada um dos itens e
quais órgãos solicitaram.
 
Atenciosamente,
 
Rafael

Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
sáb 21/03/2020 16:18

Para:financeiro.toppaper@gmail.com <financeiro.toppaper@gmail.com>;

Cc:Rodrigo Ferreira Matias (CSC) <rodrigo.matias@planejamento.mg.gov.br>;

 1 anexos (16 KB)

DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA (6).xlsx;
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Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>

COMPRA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - URGENTE
3 mensagens

Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com> 20 de março de 2020 11:24
Cco: Marco Antônio - Help Farma Matriz <compras02@helpfarma.com.br>, Egídio - Help Farma Matriz
<licitacao4@helpfarma.com.br>, Ernani Maciel - Help Farma <supervisor.licitacao@helpfarma.com.br>, MILLENIUM
COMERCIO SERVIÇO LTDA <comercial@mcscomercial.com.br>

Bom dia prezado fornecedor!

O Hospital da Polícia Militar de maneira urgente, vem requerer o orçamento dos seguintes itens para compra
através de dispensa de licitação:

O orçamento deverá conter o fabricante marca e modelo do material, assim como o preço unitário, valor total por
item e  a empresa deverá informar se garante o atendimento e entrega imediata do material no endereço avenida
Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz -BH/MG.

QUANTIDADE: 10.000 UNIDADES

--
DIRETORIA DE SAÚDE

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS

MISSÃO: Promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, com respeito aos
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direitos humanos e participação social em Minas Gerais.
VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo
para a construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 
VALORES: Ética, Lealdade, Respeito, Representatividade, Justiça, Disciplina e Hierarquia.

Avenida Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz -BH/MG  Telefone - (031) 21231644/1640

OBS: CADASTRO DE E-MAIL(S) EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 45.902 DE 27/01/2012,
que dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF –, previsto no art. 34 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e regulamenta a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual
– CAFIMP.

Os e-mail(s) informados pelos fornecedores, deve(m) estar cadastrado em conformidade com o
Decreto 45.902 de 27/01/2012.

A administração Pública não se responsabiliza pelo NÃO recebimento das Autorização(s) de
Fornecimento(s) (AFs), enviados para os e-mail(s) informado pelos fornecedores que NÃO estejam

cadastrados no CAGEF, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a entrega conforme prazos
previstos nas autorizações enviadas.

Os Fornecedores devem responder os e-mail(s) de origem, qual seja, o
e-mail que foi envida a Autorização de Fornecimento (AF).

MILLENIUM - MCSCOMERCIAL <comercial@mcscomercial.com.br> 20 de março de 2020 11:47
Para: Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>

Prezado TEN. Jeferson,

Infelizmente não temos como enviar cotação, devido a falta do produto no mercado nacional.

Sds.
Ernane Souza.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com> 24 de março de 2020 12:26
Para: licitasaude.pmmg@gmail.com
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Incumbiu-me a Sra. TEN Daniela encaminhar aa mensagem deste email.

Respeitosamente,

2º SGT Giulliano
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Cotação Dispensa de Licitação - HPM Sist. Aspiração Traqueal
2 mensagens

Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com> 25 de março de 2020 17:56
Para: licitacao@makeline.com.br

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a apresentação de orçamento para o item discriminado
abaixo.

Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por Dispensa de Licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta
comercial deverá ser condizente com as especificações detalhadas, quantidades estabelecidas.

804495  - SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL - TIPO: COM VIA DE IRRIGACAO; SONDA DE SILICONE COM 54 CM COBERTA DE BAINHA EM
PVC, VALVULA DE SUCCAO ANTI-REFLUXO COM TRAVA DE SEGURANCA, ANEL DE LIMPEZA E VEDACAO EM SILICONE, CALIBRE 14 FR PARA USO EM
TUBO ENDOTRAQUEAL. EMBALAGEM ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE.
Quantidade: 1.000 unidades

As propostas comerciais devem ser encaminhadas em resposta a este e-mail.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
Karla: 99196-9887
Luciana: 99146-0468
Jeferson: 99589-5186
Daniela: 98707-2730

--

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SAÚDE

 CNPJ 16.695.025/0001-97

TEL (031) 2123-1644

BELO HORIZONTE

licitacao@makeline.com.br <licitacao@makeline.com.br> 25 de março de 2020 18:13
Para: Hospital da Polícia Militar <hpm.licita@gmail.com>

Prezados, boa tarde.

Infelizmente todo nosso estoque está comprometido para atender os contratos vigentes.

Att,

André Oliva Tucci

Gerente de Licitação

Fone: 55 11 5060-3032

: 55 11 98778-7097

NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - www.newmed.com.br

MAKE LINE COMERCIAL LTDA - www.makeline.com.br

MEDICAL CIRURGICA LTDA - www.medcir.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>

COMPRA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - URGENTE
5 mensagens

Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com> 20 de março de 2020 10:27
Cco: MASTERMED - HOSPITALAR <mastermed@mastermedhospitalar.com.br>, EXPEDITO - MASTERMED
<expedito@mastermedhospitalar.com.br>, "vendas2.mg Soma Hospitalar" <vendas2.mg@somahospitalar.com.br>,
DIFARMIG <licitacao@difarmig.com.br>, Juliana Pinheiro - Cirúrgica Fernandes <julianapinheirotavares@gmail.com>,
Lucimar - Licitação - Cirúrgica Fernandes <licitacao16@cfernandes.com.br>, Viviane Gomes - Licitação - Cirúrgica Fern
<licitacao10@cfernandes.com.br>, Michele - Licitação - Cirúrgica Fernandes <concorrencia13@cfernandes.com.br>,
Juliana Neto - Licitação - Cirúrgica Fernandes <licitacao15@cfernandes.com.br>

Bom dia prezado fornecedor!

O Hospital da Polícia Militar de maneira urgente, vem requerer o orçamento dos seguintes itens para compra
através de dispensa de licitação:

O orçamento deverá conter o fabricante marca e modelo do material, assim como o preço unitário, valor total por
item e  a empresa deverá informar se garante o atendimento e entrega imediata do material no endereço avenida
Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz -BH/MG.

QUANTIDADE: 10.000 UNIDADES

--
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DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS

MISSÃO: Promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, com respeito aos
direitos humanos e participação social em Minas Gerais.
VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo
para a construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 
VALORES: Ética, Lealdade, Respeito, Representatividade, Justiça, Disciplina e Hierarquia.

Avenida Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz -BH/MG  Telefone - (031) 21231644/1640

OBS: CADASTRO DE E-MAIL(S) EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 45.902 DE 27/01/2012,
que dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF –, previsto no art. 34 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e regulamenta a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual
– CAFIMP.

Os e-mail(s) informados pelos fornecedores, deve(m) estar cadastrado em conformidade com o
Decreto 45.902 de 27/01/2012.

A administração Pública não se responsabiliza pelo NÃO recebimento das Autorização(s) de
Fornecimento(s) (AFs), enviados para os e-mail(s) informado pelos fornecedores que NÃO estejam

cadastrados no CAGEF, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a entrega conforme prazos
previstos nas autorizações enviadas.

Os Fornecedores devem responder os e-mail(s) de origem, qual seja, o
e-mail que foi envida a Autorização de Fornecimento (AF).

MASTERMED COMERCIAL LTDA <mastermed@mastermedhospitalar.com.br> 20 de março de 2020 10:44
Para: Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>

Bom dia 2º TEN PM QOE Jeferson F. Alves!

Agradeço o contato, mas não vamos cotar devido à falta desses itens no mercado . Está sem previsão no
momento.

At,

Henrique

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação <licitacao@difarmig.com.br> 20 de março de 2020 14:22
Para: Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>
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Prezado 2º Ten. Jeferson. F. Alves, boa tarde!

Agradecemos o contato. Porém, não temos estoque dos itens solicitados.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Juliana Pinheiro - Cirúrgica Fernandes <julianapinheirotavares@gmail.com> 20 de março de 2020 16:19
Para: Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>

Boa tarde, 

Não vamos participar desta cotação.

Julyana Pinheiro

Representante de Vendas - Cirúrgica Fernandes

E-mail : julianapinheirotavares@gmail.com

Skype : julyanapinheiro01@hotmail.com

Tels. 031 99104 7248 / 011 99468 6681 

Fixo . 031 3879 3983 

Site: www.cirurgicafernandes.com.br

Servindo Hospitais desde 1946

Em sex., 20 de mar. de 2020 às 10:27, Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com> 24 de março de 2020 12:24
Para: licitasaude.pmmg@gmail.com

Boa tarde!

Incumbiu-me a Sra. TEN Daniela encaminhar as mensagens deste email.

Respeitosamente,

2º SGT Giulliano
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>

COMPRA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - URGENTE
1 mensagem

Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com> 20 de março de 2020 11:22
Para: CONTRATOS CBS <contratos@cbsmed.com.br>, CBS <tais@cbshospitalar.com.br>, CBS
<felipe.dias@cbsmed.com.br>

Bom dia prezado fornecedor!

O Hospital da Polícia Militar de maneira urgente, vem requerer o orçamento dos seguintes itens para compra
através de dispensa de licitação:

O orçamento deverá conter o fabricante marca e modelo do material, assim como o preço unitário, valor total por
item e  a empresa deverá informar se garante o atendimento e entrega imediata do material no endereço avenida
Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz -BH/MG.

QUANTIDADE: 10.000 UNIDADES

--
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DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS

MISSÃO: Promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, com respeito aos
direitos humanos e participação social em Minas Gerais.
VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo
para a construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 
VALORES: Ética, Lealdade, Respeito, Representatividade, Justiça, Disciplina e Hierarquia.

Avenida Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz -BH/MG  Telefone - (031) 21231644/1640

OBS: CADASTRO DE E-MAIL(S) EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 45.902 DE 27/01/2012,
que dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF –, previsto no art. 34 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e regulamenta a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual
– CAFIMP.

Os e-mail(s) informados pelos fornecedores, deve(m) estar cadastrado em conformidade com o
Decreto 45.902 de 27/01/2012.

A administração Pública não se responsabiliza pelo NÃO recebimento das Autorização(s) de
Fornecimento(s) (AFs), enviados para os e-mail(s) informado pelos fornecedores que NÃO estejam

cadastrados no CAGEF, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a entrega conforme prazos
previstos nas autorizações enviadas.

Os Fornecedores devem responder os e-mail(s) de origem, qual seja, o
e-mail que foi envida a Autorização de Fornecimento (AF).
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Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>

COMPRA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
1 mensagem

Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com> 20 de março de 2020 11:48
Para: contato@skydescartaveis.com.br

Bom dia prezado fornecedor!

O Hospital da Polícia Militar de maneira urgente, vem requerer o orçamento dos seguintes itens para compra
através de dispensa de licitação:

O orçamento deverá conter o fabricante marca e modelo do material, assim como o preço unitário, valor total por
item e  a empresa deverá informar se garante o atendimento e entrega imediata do material no endereço avenida
Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz -BH/MG.

QUANTIDADE: 10.000 UNIDADES

--
DIRETORIA DE SAÚDE

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS

MISSÃO: Promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, com respeito aos
direitos humanos e participação social em Minas Gerais.
VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo
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para a construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 
VALORES: Ética, Lealdade, Respeito, Representatividade, Justiça, Disciplina e Hierarquia.

Avenida Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz -BH/MG  Telefone - (031) 21231644/1640

OBS: CADASTRO DE E-MAIL(S) EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 45.902 DE 27/01/2012,
que dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF –, previsto no art. 34 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e regulamenta a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual
– CAFIMP.

Os e-mail(s) informados pelos fornecedores, deve(m) estar cadastrado em conformidade com o
Decreto 45.902 de 27/01/2012.

A administração Pública não se responsabiliza pelo NÃO recebimento das Autorização(s) de
Fornecimento(s) (AFs), enviados para os e-mail(s) informado pelos fornecedores que NÃO estejam

cadastrados no CAGEF, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a entrega conforme prazos
previstos nas autorizações enviadas.

Os Fornecedores devem responder os e-mail(s) de origem, qual seja, o
e-mail que foi envida a Autorização de Fornecimento (AF).
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Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>

COMPRA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - URGENTE
1 mensagem

Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com> 20 de março de 2020 11:20
Para: Egidio Santo <egidio.santo@biohosp.com.br>

Bom dia prezado fornecedor!

O Hospital da Polícia Militar de maneira urgente, vem requerer o orçamento dos seguintes itens para compra
através de dispensa de licitação:

O orçamento deverá conter o fabricante marca e modelo do material, assim como o preço unitário, valor total por
item e  a empresa deverá informar se garante o atendimento e entrega imediata do material no endereço avenida
Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz -BH/MG.

QUANTIDADE: 10.000 UNIDADES

--
DIRETORIA DE SAÚDE

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS

MISSÃO: Promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, com respeito aos
direitos humanos e participação social em Minas Gerais.
VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo
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para a construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 
VALORES: Ética, Lealdade, Respeito, Representatividade, Justiça, Disciplina e Hierarquia.

Avenida Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz -BH/MG  Telefone - (031) 21231644/1640

OBS: CADASTRO DE E-MAIL(S) EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 45.902 DE 27/01/2012,
que dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF –, previsto no art. 34 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e regulamenta a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual
– CAFIMP.

Os e-mail(s) informados pelos fornecedores, deve(m) estar cadastrado em conformidade com o
Decreto 45.902 de 27/01/2012.

A administração Pública não se responsabiliza pelo NÃO recebimento das Autorização(s) de
Fornecimento(s) (AFs), enviados para os e-mail(s) informado pelos fornecedores que NÃO estejam

cadastrados no CAGEF, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a entrega conforme prazos
previstos nas autorizações enviadas.

Os Fornecedores devem responder os e-mail(s) de origem, qual seja, o
e-mail que foi envida a Autorização de Fornecimento (AF).
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Moeda Inv.: USD Cotação: 4,9700
Moeda Frete: USD Cotação: 4,9700

1.265,00 108

6307.90.10 -            

% R$ USD

1 79.520,00 16.000,00 

2 2.386,79 480,24 

3 - - 

4 - - 

5 - - 

6 - - 

7 214,50 43,16 

8 - - 

9 - - 

10 - - 

11 3.976,00 800,00 

12 11.928,00 2.400,00 

13 - - 

14 - - 

15 9.940,00          2.000,00 

16 - - 

17 4.000,00 804,83 

18 1.500,00 301,81 

19 150,00 30,18 

20 - - 

21 250,00 50,30 

25,25% 113.865,29 22.910,52 

25,25% 113.865,29 22.910,52 

93,38R$  18,79$ 

Unidade de Despacho

Peso Bruto (Kg):

Valor CIF em reais: 532.785,19R$  

CHINA

GUARULHOS

NCM(s):

Transporte Nacional  / Entrega no Cliente

Despesa LI (Anvisa / DECEX / INMETRO / ANP / MAPA / OUTROS)

Frete Internacional

Seguro (porta a porta) 0,45% ( MINIMO DE $250)

DISCRIMINAÇÃO

Imposto de Importação - I.I.

Transporte remoção (DTA)

Armazenagem zona secundaria (10 dias) 

Imposto de Prod. Ind. - I.P.I.

Capatazias

Desconsolidação

Armazenagem zona primaria (5 dias) 

PIS/PASEP

COFINS

Taxa SISCOMEX

ZONA PRIMARIA

ESTIMATIVA DE CUSTOS
São Paulo,26-Março-20

DADOS BÁSICOS

Policia Militar de Minas Gerais

MASCARAS CIRURGICAS TRIPLA 300.000 UNIDADES

90.720,00$ 

Cliente:

Produto:

Valor  FOB (na moeda):

Local de Chegada:

Valor CIF (na moeda):

País de Procedência:

Valor  FOB em reais 450.878,40R$  

107.200,24$ 

ICMS

AFRMM

Porcentagem apurada com base no valor FOB da mercadoria

www.zhycron.com.br

Observações:

Assessoria Zhycron

S.D.A.

Expediente Eadi Usifast

Taxa de Remoção DTA - Zhycron

Taxa de Licença de Importação 

Total das Despesas Estimadas

Total das Despesas Estimadas - Lucro real

Custo total por caixa com 50 unidades

Obs.: Informamos que os valores acima apresentados estão em conformidade com as regras do despacho aduaneiro estabelecidas pelo Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto-Lei 
6.759/2009 e estão condicionadas às informações prestadas para elaboração dessa estimativa de custos. Salientamos que os custos aqui estimados podem sofrer variações decorrentes da variação 
cambial, alteração percentual de imposto na NCM ou mesmo mudança de algum tratamento administrativo.

Validade da Estimativa: 30 dias

Atenciosamente,

Zhycron Connecting Smart Business

Maira de Ávila 

Tel 11 4710-1000 / Cel. 11 97513-2225
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Máscara tripla camada, descartável;  
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Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>

COMPRA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - URGENTE
5 mensagens

Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com> 20 de março de 2020 10:27
Cco: MASTERMED - HOSPITALAR <mastermed@mastermedhospitalar.com.br>, EXPEDITO - MASTERMED
<expedito@mastermedhospitalar.com.br>, "vendas2.mg Soma Hospitalar" <vendas2.mg@somahospitalar.com.br>,
DIFARMIG <licitacao@difarmig.com.br>, Juliana Pinheiro - Cirúrgica Fernandes <julianapinheirotavares@gmail.com>,
Lucimar - Licitação - Cirúrgica Fernandes <licitacao16@cfernandes.com.br>, Viviane Gomes - Licitação - Cirúrgica Fern
<licitacao10@cfernandes.com.br>, Michele - Licitação - Cirúrgica Fernandes <concorrencia13@cfernandes.com.br>,
Juliana Neto - Licitação - Cirúrgica Fernandes <licitacao15@cfernandes.com.br>

Bom dia prezado fornecedor!

O Hospital da Polícia Militar de maneira urgente, vem requerer o orçamento dos seguintes itens para compra
através de dispensa de licitação:

O orçamento deverá conter o fabricante marca e modelo do material, assim como o preço unitário, valor total por
item e  a empresa deverá informar se garante o atendimento e entrega imediata do material no endereço avenida
Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz -BH/MG.

QUANTIDADE: 10.000 UNIDADES

--

Gmail - COMPRA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - URGENTE https://mail.google.com/mail/u/2?ik=3c25cc0014&view=pt&search=all&...

1 of 3 26/03/2020 11:50
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DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS

MISSÃO: Promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, com respeito aos
direitos humanos e participação social em Minas Gerais.
VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo
para a construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 
VALORES: Ética, Lealdade, Respeito, Representatividade, Justiça, Disciplina e Hierarquia.

Avenida Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz -BH/MG  Telefone - (031) 21231644/1640

OBS: CADASTRO DE E-MAIL(S) EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 45.902 DE 27/01/2012,
que dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF –, previsto no art. 34 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e regulamenta a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual
– CAFIMP.

Os e-mail(s) informados pelos fornecedores, deve(m) estar cadastrado em conformidade com o
Decreto 45.902 de 27/01/2012.

A administração Pública não se responsabiliza pelo NÃO recebimento das Autorização(s) de
Fornecimento(s) (AFs), enviados para os e-mail(s) informado pelos fornecedores que NÃO estejam

cadastrados no CAGEF, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a entrega conforme prazos
previstos nas autorizações enviadas.

Os Fornecedores devem responder os e-mail(s) de origem, qual seja, o
e-mail que foi envida a Autorização de Fornecimento (AF).

MASTERMED COMERCIAL LTDA <mastermed@mastermedhospitalar.com.br> 20 de março de 2020 10:44
Para: Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>

Bom dia 2º TEN PM QOE Jeferson F. Alves!

Agradeço o contato, mas não vamos cotar devido à falta desses itens no mercado . Está sem previsão no
momento.

At,

Henrique

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação <licitacao@difarmig.com.br> 20 de março de 2020 14:22
Para: Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>

Gmail - COMPRA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - URGENTE https://mail.google.com/mail/u/2?ik=3c25cc0014&view=pt&search=all&...

2 of 3 26/03/2020 11:50
Cotação respostas empresas ao HPM (12949396)         SEI 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 124



Prezado 2º Ten. Jeferson. F. Alves, boa tarde!

Agradecemos o contato. Porém, não temos estoque dos itens solicitados.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Juliana Pinheiro - Cirúrgica Fernandes <julianapinheirotavares@gmail.com> 20 de março de 2020 16:19
Para: Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>

Boa tarde, 

Não vamos participar desta cotação.

Julyana Pinheiro

Representante de Vendas - Cirúrgica Fernandes

E-mail : julianapinheirotavares@gmail.com

Skype : julyanapinheiro01@hotmail.com

Tels. 031 99104 7248 / 011 99468 6681 

Fixo . 031 3879 3983 

Site: www.cirurgicafernandes.com.br

Servindo Hospitais desde 1946

Em sex., 20 de mar. de 2020 às 10:27, Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com> 24 de março de 2020 12:24
Para: licitasaude.pmmg@gmail.com

Boa tarde!

Incumbiu-me a Sra. TEN Daniela encaminhar as mensagens deste email.

Respeitosamente,

2º SGT Giulliano
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com>

Solicitação de informação - fornecimento de insumos.
2 mensagens

Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com> 24 de março de 2020 12:10
Para: "creditocobrança@dcb.com.br" <creditocobrança@dcb.com.br>, DCB <licitação@dcb.com.br>, DCB
<licitacaocomercial@dcb.com.br>, "licitacao@dcb.com.br" <licitacao@dcb.com.br>, "Thaynara Moreira. Gonçalves"
<faturamento@dcb.com.br>, "valeria.bonfim" <valeria.bonfim@dcb.com.br>

DIRETORIA DE SAÚDE

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

CENTRAL DE ABASTECIMENTO MÉDICO FARMACÊUTICO

Prezado fornecedor, bom dia!

Haja vista que necessitamos de variados insumos para manutenção do serviço de atendimento hospitalar das
Unidades de Saúde da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, solicitamos ao ilustre fornecedor que nos
informe sobre a possibilidade de fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme quantitativo expresso:

Ata de Registro de Preços nº 229/2019
- MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL - CAMADA: COM 03 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: NAO TECIDO;
(num total de 250.000 unidades).

Caso seja possível o atendimento, solicitamos que nos seja informado sobre a previsão de atender na totalidade
solicitada ou não, bem como a previsão da data de atendimento.

Asseveramos que para tanto, será realizado o devido processo de compra conforme legislação vigente (Empenho /
Autorização de Fornecimento).

Sabemos das dificuldades vigentes neste delicado período de pandemia, entretanto, tais informações são de capital
e extrema importância para subsidiar o planejamento e evitar o desabastecimento de nosso sistema de saúde.

Desde já agradecemos a atenção e a disponibilidade.

Atenciosamente,

FERNANDA ABREU FERNANDES, MAJOR PM
CHEFE DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO MÉDICO FARMACÊUTICO

Pmmg Centrofarmaceutico <pmmgcfarm@gmail.com> 24 de março de 2020 14:08
Para: "creditocobrança@dcb.com.br" <creditocobrança@dcb.com.br>, DCB <licitacaocomercial@dcb.com.br>,
"licitacao@dcb.com.br" <licitacao@dcb.com.br>, "Thaynara Moreira. Gonçalves" <faturamento@dcb.com.br>,
"valeria.bonfim" <valeria.bonfim@dcb.com.br>, luis.eduardo@dcb.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
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DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS

MISSÃO: Promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, com respeito aos
direitos humanos e participação social em Minas Gerais.
VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo
para a construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 
VALORES: Ética, Lealdade, Respeito, Representatividade, Justiça, Disciplina e Hierarquia.

Avenida Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz -BH/MG  Telefone - (031) 21231644/1640

OBS: CADASTRO DE E-MAIL(S) EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 45.902 DE 27/01/2012,
que dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF –, previsto no art. 34 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e regulamenta a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual
– CAFIMP.

Os e-mail(s) informados pelos fornecedores, deve(m) estar cadastrado em conformidade com o
Decreto 45.902 de 27/01/2012.

A administração Pública não se responsabiliza pelo NÃO recebimento das Autorização(s) de
Fornecimento(s) (AFs), enviados para os e-mail(s) informado pelos fornecedores que NÃO estejam

cadastrados no CAGEF, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a entrega conforme prazos
previstos nas autorizações enviadas.

Os Fornecedores devem responder os e-mail(s) de origem, qual seja, o
e-mail que foi envida a Autorização de Fornecimento (AF).
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26/03/2020 Enc: Contato Fornecimento TNT

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/projection.aspx 1/2

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
Tel.: (31) 3916-9818 / 99325-0035

De: Felipe Marques <felipe@jcdecor.com.br>
Enviado: terça-feira, 24 de março de 2020 16:03
Para: Robson Pinho da Ma�a (CSC)
Cc: Rodrigo Ferreira Ma�as (CSC); Rafael Mayrink Ferreira (CSC); Mário Pires de Gouveia (CSC); giovanni
Assunto: Re: Contato Fornecimento TNT
 
Boa tarde Robson,

Conforme nós conversamos por telefone, eu conseguirei atender a sua demanda. Através da
negociação com um novo fornecedor, poderemos lhe ofertar o TNT branco 40 g/m² com 1,40
m de largura por R$1,12 o metro do comprimento.

Além disso, o elástico roliço em poliéster com diâmetro de 1,8 mm nós podemos lhe ofertar por
R$0,50 o metro. Neste momento estou limitado a 1,5 mil metros.

Em seg., 23 de mar. de 2020 às 17:33, Robson Pinho da Matta (CSC)
<robson.matta@planejamento.mg.gov.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Segue proposta da empresa JC Decor, referente ao fornecimento do TNT. Saliento que o TNT
fornecido não tem a filtragem de 5 micras, mas está sendo adquirido por diversos hospitais, segundo
o fornecedor.

Enc: Contato Fornecimento TNT

 Responder a todos |

Caixa de entrada


Rodrigo Ferreira Matias (CSC) 

Para:
qui 26/03/2020 17:17

Robson Pinho da Matta (CSC) 

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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26/03/2020 Enc: Contato Fornecimento TNT

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/projection.aspx 2/2

Já está acertado que, caso fechemos o contrato, a entrega se dará no galpão da SEJUSP, logo atrás da
CAMG.

Atenciosamente,

Robson Pinho da Ma�a
SEPLAG/SCL

De: Jc Decor <vendas@jcdecor.com.br>
Enviado: segunda-feira, 23 de março de 2020 17:24:13
Para: Robson Pinho da Ma�a (CSC)
Cc: giovanni; Felipe Marques - JC Decor
Assunto: Contato Fornecimento TNT
 
Boa tarde Robson,
 
Conforme conversamos ao telefone, seguem as informações para o fornecimento do TNT gramatura 40 g/m².
 
Preço: R$1,40 o metro linear, na peça com 1,40m de largura.
Estoque imediato: 5000 m e cerca de 30.000 ao longo da semana. Possuo cerca de 2.000 m de TNT nesta
mesma gramatura em outras cores para a pronta entrega.
 
Podemos lhe abastecer com o TNT que for necessário, nós estamos trabalhando com diversos fornecedores para
abastecer o estado. Nossa capacidade atual é de lhe fornecer 30.000 m por semana, caso precise de uma
quantidade maior, podemos verificar com nossos fornecedores.
 
Felipe Marques
JC Decor
31 99839-3654

-- 

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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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
Tel.: (31) 3916-9818 / 99325-0035

De: Robson Pinho da Ma�a (CSC)
Enviado: terça-feira, 24 de março de 2020 14:40
Para: Rodrigo Ferreira Ma�as (CSC); Rafael Mayrink Ferreira (CSC); Mário Pires de Gouveia (CSC)
Cc: tap.bh@passalacqua.com.br
Assunto: Enc: Fornecimento de TNT 40g
 
Prezados,

Segue proposta da Passalacqua para o fornecimento de TNT 40g.

Caso a especificação atenda, poderemos par�r para a contratação.

Atenciosamente,

Robson Pinho da Ma�a
SEPLAG/SCL

De: Tapecaria - BH <tap.bh@passalacqua.com.br>
Enviado: terça-feira, 24 de março de 2020 13:44
Para: Robson Pinho da Ma�a (CSC)
Assunto: Re: Fornecimento de TNT 40g
 

Enc: Fornecimento de TNT 40g

 Responder a todos |

Caixa de entrada


Rodrigo Ferreira Matias (CSC) 

Para:
qui 26/03/2020 17:16

Robson Pinho da Matta (CSC) 

 

2 anexos (619 KB)  Baixar tudo  

PEDVENDA TNT BRANC…
18 KB

ficha técnica - passalacq…
601 KB

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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Boa tarde sr Robson, segue em anexo o pedido em estoque hoje na loja TNT 0,84 cm de largura e
também 40 gramas mesmo da descrição;
    Sendo que já esta encomendado junto com o fornecedor mais 100.000 metros ,custo R$0,92 o metro
nas próximas compras ,TNT 40 gramas com 1,40 cm de largura , com 50 metros. Como conversado esses
são pra compra imediata sem contrato.
 
Atenciosamente, 
 
 REGINALDO
vendedor
 Tel: +55 (31) 3078-5414
Cel: +55 (31) 9800-0101

Av. Dom Pedro II, 3.714 - Caiçara
Belo Horizonte/MG – CEP: 30.720-460
http://www.passalacqua.com.br

De: Robson Pinho da Ma�a (CSC) <robson.ma�a@planejamento.mg.gov.br>
Enviado: terça-feira, 24 de março de 2020 12:28
Para: Tapecaria - BH
Cc: Toninho - Passalacqua BH
Assunto: Fornecimento de TNT 40g
 
Prezado Reginaldo, boa tarde!

Conforme falamos, o Estado cons�tuiu um Comitê Tá�co contra a pandemia do Covid-19 e uma das
frentes de trabalho é o fornecimento de insumos para assistência à saúde no âmbito do SUS.

Por meio da mão de obra de apenados do Sistema Prisional de Minas Gerais, fabricaremos máscaras e
aventais para distribuição na rede de Saúde e para proteção, sobretudo, dos presidiários e agentes
prisionais.

Para tanto, precisamos do TNT que a Passalacqua fornece, em seu quan�ta�vo máximo, pois a nossa
demanda é incalculável.

Por gen�leza, nos encaminhe o quan�ta�vo que a empresa consegue fornecer de imediato, juntamente
com a especificação do material e seus valores unitários. Além disso, caso seja possível um
fornecimento con�nuo, nos informe a capacidade semanal de fornecimento.

A ideia é firmarmos um contrato de fornecimento único ou con�nuo, por meio de uma licitação
dispensada, tendo em vista a calamidade pública e emergência já declarada pelo Governador, por meio
de Decreto.

Aguardo o seu retorno, para repassarmos as informações ao nosso setor de compras e contratos.

Atenciosamente,

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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Robson Pinho da Ma�a
Superintendente Central de Logís�ca
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Governo de Minas Gerais

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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26/03/2020 Gmail - MATERIA PRIMA MASCARA

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=781c05bf61&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1662160324961291498&simpl=msg-f%3A1662160… 1/2

Robson Pinho da Matta <robson.pinhodamatta@gmail.com>

MATERIA PRIMA MASCARA

jurandir@supper.com.br <jurandir@supper.com.br> 25 de março de 2020 15:05
Para: robson.matta@planejamento.mg.gov.br
Cc: robson.pinhodamatta@gmail.com

Robson , boa tarde ,   conforme contato telefônico  segue abaixo as informações sobre o material que temos para
atendimento ,  a ser utilizado para a fabricação de Mascaras  Tripla proteção.

 

Sempre foi utilizado fazer a mascara tripla ,  duas camadas de tnt spunbonded gr. 20 e mais um tnt ( filtro )
meltblown no meio  para formação da mascara .

 

O que dá proteção  BFE é o meltblown que no caso especifico acima daria uma proteção de 98 a 99%  de  proteção
BFE.

 

Este material acima não tem mais no mercado nacional nem mesmo no mundo  , não existe mais ... toda produção
comprometida e chance 0 de conseguir .

 

 

Devido a falta deste material  a empresa BERRY GLOBAL , líder mundial no mercado de não tecidos com fábricas
em todo mundo , desenvolveu um produto fabricado na unidade de São josé dos pinhais PR.  Um tnt onde a
formação dele é seguinte :

 

GRAMATURA 50 – BRANCO  - SMMMS  , ele é  um TNT calandrado  sendo = 1 camada do tnt comum  (
spunbonded ) +  três camadas de meltblown + uma camada de tnt comum ( spunbonded )  , com estas três camadas
consegue atingir um BFE de 95.9%  neste único produto. ( conforme laudo em anexo )

 

Para fabricação da mascara seria necessário somente este material e tem a garantia de proteção de BFE 95.9%  ,
não é necessário fazer camadas de tnt como anteriormente somente este produto é suficiente ( foto em anexo )

 

 

Este material é fornecido em bobinas com larguras de 175 mm  em pallets de 8 bobinas cada , com 3900 metros
cada bobina.

 

O preço seria : R$ 1,98 o m2 para pagamento antecipado.

 

Temos a disponibilidade de entrega imediata de 1.600.000 m2

 

Obrigado  e estamos a disposição.
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26/03/2020 Gmail - MATERIA PRIMA MASCARA

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=781c05bf61&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1662160324961291498&simpl=msg-f%3A1662160… 2/2

 

 

2 anexos

FOTO MASCARA 50 GRS SMMMS.jpg
98K

laudo BFE.pdf
867K
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26/03/2020 Re: MATERIA PRIMA MASCARA - Robson Pinho da Matta (CSC)

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGM4NWU3Yjc2LWMwMmUtNDM1NC1iZGQ0LTQ2MDg3MzI1M2… 1/2

Re: MATERIA PRIMA MASCARA

Prezado Jurandir, boa noite!

Com certeza acompanharemos de perto.

Certamente, o pagamento será realizado dentro do prazo acordado.

Atenciosamente,

Robson Pinho da Ma�a
Superintendência Central de Logís�ca 

De: jurandir@supper.com.br <jurandir@supper.com.br>
Enviado: quinta-feira, 26 de março de 2020 19:48:37
Para: 'Robson Pinho da Ma�a'
Cc: Robson Pinho da Ma�a (CSC)
Assunto: RES: MATERIA PRIMA MASCARA
 
Robson , boa noite , estamos de acordo  ,
 
mas preocupado um valor grande e gostaria de uma atenção  neste caso , eu poderia pulverizar no mercado , mas estou
abrindo mão  para atender  o estado de Minas Gerais  .
 
Gostaria que depois de entregue acompanhasse de perto para não termos problemas ....
 
Mas estou sen�ndo muito confiança em vocês e acredito não ter problemas.
 
Obrigado
 
Jurandir
 
 
De: Robson Pinho da Ma�a <robson.pinhodama�a@gmail.com> 
Enviada em: quinta-feira, 26 de março de 2020 18:49
Para: jurandir@supper.com.br
Cc: Robson Pinho da Ma�a (CSC) <robson.ma�a@planejamento.mg.gov.br>
Assunto: Re: MATERIA PRIMA MASCARA
 
Prezado Jurandir, boa noite!
 
O pagamento se dará em até 30 dias corridos, após cada entrega do material.
 
Estão de acordo com essa condição?
 
 
Atenciosamente,

Robson Pinho da Matta (CSC)

qui 26/03/2020 20:08

Para:jurandir@supper.com.br <jurandir@supper.com.br>; 'Robson Pinho da Matta' <robson.pinhodamatta@gmail.com>;
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26/03/2020 Re: MATERIA PRIMA MASCARA - Robson Pinho da Matta (CSC)

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGM4NWU3Yjc2LWMwMmUtNDM1NC1iZGQ0LTQ2MDg3MzI1M2… 2/2

 
Robson Pinho da Ma�a
Superintendência Central de Logís�ca
 
Em qua., 25 de mar. de 2020 às 15:06, <jurandir@supper.com.br> escreveu:

Robson , boa tarde ,   conforme contato telefônico  segue abaixo as informações sobre o material que temos para
atendimento ,  a ser u�lizado para a fabricação de Mascaras  Tripla proteção.
 
Sempre foi u�lizado fazer a mascara tripla ,  duas camadas de tnt spunbonded gr. 20 e mais um tnt ( filtro ) meltblown
no meio  para formação da mascara .
 
O que dá proteção  BFE é o meltblown que no caso especifico acima daria uma proteção de 98 a 99%  de  proteção
BFE.
 
Este material acima não tem mais no mercado nacional nem mesmo no mundo  , não existe mais ... toda produção
comprome�da e chance 0 de conseguir .
 
 
Devido a falta deste material  a empresa BERRY GLOBAL , líder mundial no mercado de não tecidos com fábricas em
todo mundo , desenvolveu um produto fabricado na unidade de São josé dos pinhais PR.  Um tnt onde a formação
dele é seguinte :
 
GRAMATURA 50 – BRANCO  - SMMMS  , ele é  um TNT calandrado  sendo = 1 camada do tnt comum  ( spunbonded )
+  três camadas de meltblown + uma camada de tnt comum ( spunbonded )  , com estas três camadas consegue
a�ngir um BFE de 95.9%  neste único produto. ( conforme laudo em anexo )
 
Para fabricação da mascara seria necessário somente este material e tem a garan�a de proteção de BFE 95.9%  , não é
necessário fazer camadas de tnt como anteriormente somente este produto é suficiente ( foto em anexo )
 
 
Este material é fornecido em bobinas com larguras de 175 mm  em pallets de 8 bobinas cada , com 3900 metros cada
bobina.
 
O preço seria : R$ 1,98 o m2 para pagamento antecipado.
 
Temos a disponibilidade de entrega imediata de 1.600.000 m2
 
Obrigado  e estamos a disposição.
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J M S INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI
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          CURITIBA, 25/03/2019
       www.empresafacil.pr.gov.br
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Nelson Labs
^ A Sotera Health company

Sponsor:
Paulo Ruiz

Berry Global Group, Inc.
BR 376 16900, Balrro

Sao Jose dos Pinhais, Parana, 83090-214
BRAZIL

Bacterial Filtration Efficiency (BFE)
and Differential Pressure (Delta P) Final Report

Test Article:

Purchase Order:

Study Number:
Study Received Date:

Testing Facility:

Test Procedure(s):
Deviation(s):

SMMMS 50 gsm HFC
4500378558

1272966-S01

02 Mar 2020

Nelson Laboratories, LLC
6280 S. Redwood Rd.

Salt Lake City, UT 84123 U.S.A.
Standard Test Protocol (STP) Number: STP0004 Rev 18
None

Summary: The BFE test is performed to determine the filtration efficiency of test articles by comparing
the bacterial control counts upstream of the test article to the bacterial counts downstream. A suspension
of Staphylococcus aureus was aerosolized using a nebulizer and delivered to the test article at a constant
flow rate and fixed air pressure. The challenge delivery was maintained at 1.7 - 3.0 x 10^ colony forming
units (CFU) with a mean particle size (MPS) of 3.0 ± 0.3 pm. The aerosols were drawn through a six-
stage, viable particle, Andersen sampler for collection. This test method complies with ASTM F2101-19
and EN 14683:2019, Annex B.

The Delta P test is performed to determine the breathability of test articles by measuring the differential
air pressure on either side of the test article using a manometer, at a constant flow rate. The Delta P test
complies with EN 14683:2019, Annex C and ASTM F2100-19.

All test method acceptance criteria were met. Testing was performed in compliance with US FDA good
manufacturing practice (GMP) regulations 21 CFR Parts 210, 211 and 820.

Test Side

BFE Test Area

BFE Flow Rate

Delta P Flow Rate

Conditioning Parameters

Positive Control Average
Negative Monitor Count

MPS

Engraved Side

~40 cm^
28.3 Liters per minute (L/min)

8 L/min

85 ± 5% relative humidity (RH) and 21 ± 5°C for a minimum of 4 hours

2.9x10'
<1 CFU

3.0 pm

CFU

V J

V
James W. Luskin

ACCREDtTEO

'lit I h TESTIMC LABOSATORV

\\
study Director Study Completion Date

1272966-S01

nelsonlabs.com | sales@nelsonlabs.com
pv FRT0004-0001 Rev 22

Page 1 of 2801-290-7500

These results apply to the samples as received and relate only to the test article listed in this report. Reports may not be reproduced except in their entirety. Subject to NL terms and conditions at www.nelsonlabs.com.Laudo de Eficiência de Filtro Antibacteriano JMS (12872306)         SEI 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 148



Nelson Labs
^ A Sotera Health company

Study Number 1272966-801
Bacterial Filtration Efficiency (BFE)

and Differential Pressure (Delta P) Final Report

Results:

Test Article Number Percent BFE (%)

1 95.9

Test Article Number 1 Delta P (mm H20/cm^) 1  Delta P (Pa/cm

1 6.5 64.1

The filtration efficiency percentages were calculated using the following equation:
^  C = Positive control average

% BFE = X100 T = Plate count total recovered downstream of the test article
^  Note: The plate count total is available upon request

801-290-7500 | nelsonlabs.com | sales@nelsonlabs.com
FRT0004-0001 Rev 22

Page 2 of 2
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 84.951.649/0001-88
Razão Social:J M S INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
Endereço: R HARRY FEEKEN 1397 TERREO / JD IRACEMA II / SAO JOSE DOS

PINHAIS / PR / 83040-000

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:10/03/2020 a 07/07/2020 

Certificação Número: 2020031004155975354430

Informação obtida em 26/03/2020 13:21:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
84.951.649/0001-88
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
27/01/1992 

 
NOME EMPRESARIAL 
J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
13.54-5-00 - Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem 
13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R DAVID CAMPISTA 

NÚMERO 
1440 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
83.045-060 

BAIRRO/DISTRITO 
AFONSO PENA 

MUNICÍPIO 
SAO JOSE DOS PINHAIS 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
SUPPER@SUPPER.COM.BR 

TELEFONE 
(41) 3299-5300 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

 
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 25/03/2020 às 09:44:23 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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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: J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI
CNPJ: 84.951.649/0001-88

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 09:27:07 do dia 28/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2020.
Código de controle da certidão: 2DC0.3516.467C.9FC1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 84.951.649/0001-88
Certidão nº: 190497112/2019
Expedição: 28/11/2019, às 17:17:53
Validade: 25/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
84.951.649/0001-88, 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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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 021305380-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 84.951.649/0001-88
Nome: J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 13/05/2020 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (14/01/2020 08:58:47)
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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 da realização
deste Processo de Compra, cujo objeto se refere a “Aquisição de tecido - TNT" apresenta
adequação orçamentária e financeira com o corrente orçamento aprovado, bem como
compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental, Lei Orçamentária Anual
vigente e Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, e que esta Polícia Militar de Minas
Gerais possui disponibilidade orçamentária e financeira para cobrir as despesas.

A despesa corrente será custeada pelas dotações orçamentárias abaixo, tendo esta saldo
suficiente para cumprir o valor total de R$ 202.000,00 (duzentos e dois mil reais).

 

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 30 01 1 10 1 - R$ 202.000,00 -  PMMG

 

 

Belo Horizonte, 31 de Março de 2020.

 

                                                     

Rogério Geraldo Lisboa, Ten Cel PM
Chefe do Centro de Material Bélico da PMMG

Diretoria de Apoio Logístico

 Polícia Militar de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por Rogério Geraldo Lisboa, Tenente Coronel
PM, em 31/03/2020, às 12:16, 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
12872313 e o código CRC 390C844C.

Referência: Processo nº 1500.01.0016170/2020-56 SEI nº 12872313
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 da aquisição a
ser firmada entre o Centro de Serviços Compartilhados de Saúde e a empresa JMS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, cujo objeto é aquisição de TNT (Tecido não
tecido/texturizado), branco, para fabricação de máscaras cirúrgicas descartáveis, que
serão utilizadas no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, 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 e na Lei de
Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, que este Centro de Serviços Compartilhados de Saúde
possui disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas.

 

A despesa será custeada pela dotação
orçamentária: 1251.10.302.037.2023.0001.3390.30.01.49.2.0 Fonte 0.49.2 tendo esta saldo
suficiente para cumprir o valor total da aquisição de R$50.500,00 (noventa e nove mil e
oitocentos reais). 

 

 

Belo Horizonte, 31 de março de 2020.

 

GEORGE LUIZ DE MATOS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesas do CSC-Saúde

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 31/03/2020, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12958740 e o código CRC E153E219.

Referência: Processo nº 1500.01.0016170/2020-56 SEI nº 12958740
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1250084 000011/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1250084 - CMB/DAL

Aprovado

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data de criação: 30/03/2020

Autor(a): MAGNO REIS DA SILVA

Unidade de compra: 1501561 - CENTRAL DE COMPRAS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

TECIDOS, AVIAMENTOS, ARTIGOS  E MATERIAL PARA COSTURA E

Av. um nº 301, condomínio Parque Norte , Cidade de Vespasiano-MG.

Cidade: Belo Horizonte

Justificativa de aquisição:

Atender necessidades da PMMG na aquisição de tecido para confecção de máscara de proteção facial.

Observação:

Conforme MSG PA nº 202003022241283-2003 de 27/03/2020.

Sim

Unidade contábil: 1250091

1251 - PMMGUnidade orçamentária:

Centralizado:

R$ 202.000,00Valor total previsto do pedido:

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

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 30 01 1 10 1

025.586.136-26 - S124243 - ALISSON ARAUJOResponsável pela aprovação:

30/03/2020

Itens do Pedido

Processo de compra / SIAD

30/03/2020   16:53

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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Número:

Especificação do item de material ou serviço:

TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO (TNT);
COMPOSICAO: 100% POLIPROPILENO;; LARGURA: MINIMA 140 CM; COR: BRANCA; GRAMATURA:
MINIMA 20 G/M2, BFE MINIMO DE 95%;

Código do item de material ou serviço: 0017527311250084 000011/2020 - 1

Quantidade: 100000,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

METRO QUADRADO

Valor do preço de referência: R$ 2,0200

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 202.000,00

Aceita similar: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

100000,0000Quantidade:

1250084 000011/2020

Unidade solicitante: 1250084 - CMB/DAL

Justificativa:

Atender necessidades da PMMG, na aquisição de tecidos para produção de máscaras de proteção
facial.

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

30/03/2020   16:53

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1252122 000132/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1252122 - CAF/HPM

Aprovado

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data de criação: 30/03/2020

Autor(a): KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Unidade de compra: 1501561 - CENTRAL DE COMPRAS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

TECIDOS, AVIAMENTOS, ARTIGOS  E MATERIAL PARA COSTURA E

Posto na Av. Hum, 301, Parque Norte - Morro Alto - Vespasiano/MG

Cidade: Vespasiano

Justificativa de aquisição:

Aquisição de TNT para fabricação de máscaras cirúrgicas - COVID-19.

Observação:

Dispensa de licitação centralizada
Processo SEI n. 1500.01.0016170/2020-56

Sim

Unidade contábil: 1250014

1251 - PMMGUnidade orçamentária:

Centralizado:

R$ 50.500,00Valor total previsto do pedido:

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

1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 30 01 0 49 2

522.558.676-72 - S081994 - MARCIO ANTONIO GONCALVESResponsável pela aprovação:

30/03/2020

Itens do Pedido

Processo de compra / SIAD

30/03/2020   19:31

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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Número:

Especificação do item de material ou serviço:

TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO (TNT);
COMPOSICAO: 100% POLIPROPILENO;; LARGURA: MINIMA 140 CM; COR: BRANCA; GRAMATURA:
MINIMA 20 G/M2, BFE MINIMO DE 95%;

Código do item de material ou serviço: 0017527311252122 000132/2020 - 1

Quantidade: 25000,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

METRO QUADRADO

Valor do preço de referência: R$ 2,0200

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 50.500,00

Aceita similar: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Número:

25000,0000Quantidade:

1252122 000153/2020

Unidade solicitante: 1252122 - CAF/HPM

Justificativa:

Aquisição de TNT para fabricação de máscaras cirúrgicas para proteção dos profissionais de saúde do
HPM e NAIS durante a pandemia de COVID-19

Observações:

Dispensa de licitação centralizada
Processo SEI n. 1500.01.0016170/2020-56

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

30/03/2020   19:31

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa: 1252122 000130/2020 Pedido de material e serviço: 1252122 000132/2020

Data de criação: 30/03/2020

Responsável: KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Objetivo:

Instruir o pedido de compras - Disponibilidade orçamentária

Itens do mapa

N.º Código do item Desc. do item de material Unid. de aquisição Quantitativo orçado Valor mínimo
(R$)

Valor máximo
(R$)

Valor de
referência

unitário(R$)

Valor de
referência total (R$)

(*) Justificativas para
menos 3 orçamentos

1 001752731

TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E
SINTETICAS - TIPO DA FIBRA:
TECIDO NAO TEXTURIZADO (TNT);
COMPOSICAO: 100%
POLIPROPILENO;; LARGURA:
MINIMA 140 CM; COR: BRA

METRO QUADRADO 25.000,0000 2,0200 2,0200 2,0200 50.500,00 5

Total orçado: 50.500,00

Detalhamento do preço de referência

Código do item de material ou serviço: 001752731 Unidade de aquisição: METRO QUADRADON.º: 1

Descrição do item:

TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO (TNT); COMPOSICAO: 100% POLIPROPILENO;; LARGURA: MINIMA 140 CM; COR: BRANCA; GRAMATURA:
MINIMA 20 G/M2, BFE MINIMO DE 95%;

Itens que compõem o preço

Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

-  - 30/03/2020  - - 84.951.649/0001-88 - J M S
Industria e Comercio - Eireli 2,0200  -

Inserção manual /
Pesquisa com
fornecedores

1

Itens desconsiderados

Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

1501561 000011/2020 125.000,000
0 29/03/2020 18:53 SMMMS /  - Dispensa de Licitação -

Casos de
84.951.649/0001-88 - J M S
INDUSTRIA E COMERCIO - 2,0200 10Itens

homologados-  -

30/03/2020 19:33

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
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Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

1501561 000011/2020 125.000,000
0 29/03/2020 18:53 SMMMS /  - emergência/calamidad

e pública
EIRELI 2,0200 10ratificados / -  -

1501561 000012/2020 40.000,0000 30/03/2020 12:27 SMMMS /  -

Dispensa de Licitação -
Casos de

emergência/calamidad
e pública

84.951.649/0001-88 - J M S
INDUSTRIA E COMERCIO -

EIRELI
2,0200 10

Itens
homologados-
ratificados / -

 -

Itens desativados

0Total de preços homologados-ratificados desativados:

(*) Justificativas para desabilitação de valor utilizado no cálculo do preço de referência:

1 - Incompatibilidade na quantidade total adquirido
2 - Local de compra interfere no preço
3 - Marca ou modelos incompatíveis
4 - Influência da frequência de entrega sobre o preço
5 - Sazonalidade de preço
6 - Influência das condições comerciais sobre o preço
7 - Preço abaixo do padrão para o item
8 - Preço acima do padrão para o item
9 - Modalidade de contratação influencia o preço
10 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

(*) Justificativas para menos de 3 orçamentos:

1 - Preço tabelado
2 - Preço para adesão
3 - Somente estes fornecedores retornaram pesquisa de preços
4 - Conforme nota técnica ou explicação inserida no processo
5 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

O Mapa Comparativo de Preços foi elaborado de acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n.º 9447, de 15 de Dezembro de 2015, disponível para consulta no link BANCO DE NORMAS GESTÃO LOGÍSTICA PATRIMÔNIO -
CADASTROS - SISMP do site www.compras.mg.gov.br.

Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

Data da assinatura:

CPF:

Nome:

30/03/2020 18:51:45

I1433978

Emissor do certificado:

040.224.576-86

KARLA ANDREIA OLIVEIRA SANTIAGO

Masp:

Assinatura digital - Signatário:

Código verificador: 230000082716829403102020

Código de Autenticidade:

30/03/2020 19:33

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO

Página 2 de 3

P
edido de C

om
pras nº 1252122-132/2020 (12932097)         S

E
I 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 163



30/03/2020 19:33

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa: 1250084 000011/2020 Pedido de material e serviço: 1250084 000011/2020

Data de criação: 30/03/2020

Responsável: MAGNO REIS DA SILVA

Objetivo:

Instruir o Processo de compras

Itens do mapa

N.º Código do item Desc. do item de material Unid. de aquisição Quantitativo orçado Valor mínimo
(R$)

Valor máximo
(R$)

Valor de
referência

unitário(R$)

Valor de
referência total (R$)

(*) Justificativas para
menos 3 orçamentos

1 001752731

TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E
SINTETICAS - TIPO DA FIBRA:
TECIDO NAO TEXTURIZADO (TNT);
COMPOSICAO: 100%
POLIPROPILENO;; LARGURA:
MINIMA 140 CM; COR: BRA

METRO QUADRADO 100.000,0000 2,0200 2,0200 2,0200 202.000,00 5

Total orçado: 202.000,00

Detalhamento do preço de referência

Código do item de material ou serviço: 001752731 Unidade de aquisição: METRO QUADRADON.º: 1

Descrição do item:

TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO (TNT); COMPOSICAO: 100% POLIPROPILENO;; LARGURA: MINIMA 140 CM; COR: BRANCA; GRAMATURA:
MINIMA 20 G/M2, BFE MINIMO DE 95%;

Itens que compõem o preço

Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

1501561 000011/2020 125.000,000
0 29/03/2020 18:53 SMMMS /  -

Dispensa de Licitação -
Casos de

emergência/calamidad
e pública

84.951.649/0001-88 - J M S
INDUSTRIA E COMERCIO -

EIRELI
2,0200  -

Itens
homologados-
ratificados / -

 -

1501561 000012/2020 40.000,0000 30/03/2020 12:27 SMMMS /  -

Dispensa de Licitação -
Casos de

emergência/calamidad
e pública

84.951.649/0001-88 - J M S
INDUSTRIA E COMERCIO -

EIRELI
2,0200  -

Itens
homologados-
ratificados / -

 -

Itens desconsiderados

30/03/2020 16:48

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO

Página 1 de 2

M
apa de P

reços  (12923900)         S
E

I 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 165



nenhum item desconsiderado

Itens desativados

0Total de preços homologados-ratificados desativados:

(*) Justificativas para desabilitação de valor utilizado no cálculo do preço de referência:

1 - Incompatibilidade na quantidade total adquirido
2 - Local de compra interfere no preço
3 - Marca ou modelos incompatíveis
4 - Influência da frequência de entrega sobre o preço
5 - Sazonalidade de preço
6 - Influência das condições comerciais sobre o preço
7 - Preço abaixo do padrão para o item
8 - Preço acima do padrão para o item
9 - Modalidade de contratação influencia o preço
10 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

(*) Justificativas para menos de 3 orçamentos:

1 - Preço tabelado
2 - Preço para adesão
3 - Somente estes fornecedores retornaram pesquisa de preços
4 - Conforme nota técnica ou explicação inserida no processo
5 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

O Mapa Comparativo de Preços foi elaborado de acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n.º 9447, de 15 de Dezembro de 2015, disponível para consulta no link BANCO DE NORMAS GESTÃO LOGÍSTICA PATRIMÔNIO -
CADASTROS - SISMP do site www.compras.mg.gov.br.

Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

Data da assinatura:

CPF:

Nome:

30/03/2020 16:48:38

S096507

Emissor do certificado:

685.517.116-87

MAGNO REIS DA SILVA

Masp:

Assinatura digital - Signatário:

Código verificador: 230000082541713700312020

Código de Autenticidade:

30/03/2020 16:48

Melhores preços / SIAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
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Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1501561 000014/2020

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

CENTRAL DE COMPRAS

Concluído

Dispensa de Licitação - Casos de emergência/calamidade pública

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Condições de Pagamento: Imediato

Objeto do processo:

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

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 30/03/2020

Por preço global

Valor total homologado: R$ 252.500,00

Valor total previsto: R$ 252.500,00

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

10 302 37 2023 11251 3 3 90 30 1 49 20

6 181 34 4048 11251 3 3 90 30 1 10 11

Parecer Jurídico: Nº 016198/202030/03/2020

Decisão: Aprovado

Observações:

Parecer Jurídico Referencial nº 16.198/2020.

Número do item: Código do item:1 001752731

Especificação do item de material ou serviço:

TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO
(TNT); COMPOSICAO: 100% POLIPROPILENO;; LARGURA: MINIMA 140 CM; COR: BRANCA;
GRAMATURA: MINIMA 20 G/M2, BFE MINIMO DE 95%;

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD

31/03/2020   17:18

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA
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Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 1

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

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

Quantidade: 100000,0000

METRO QUADRADOUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 2,0200 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 30/03/2020 Frequência de entrega: Diária

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1250084 000011/2020 Quantidade: 100000,0000

Elemento-item de despesa: 3001 - ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO

Preço de referência: Origem:2,0200 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1250084 - CMB/DAL

1250091

1251 - PMMG

Local de entrega:

Av. um nº 301, condomínio Parque Norte , Cidade de Vespasiano-MG.

Linha de fornecimento:

TECIDOS, AVIAMENTOS, ARTIGOS  E MATERIAL PARA COSTURA E ESTOFAMENTO

Justificativa da aquisição:

Atender necessidades da PMMG na aquisição de tecido para confecção de máscara de proteção
facial.

Observação:

Conforme MSG PA nº 202003022241283-2003 de 27/03/2020.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1250084 000011/2020

100000,0000

CMB/DAL

Justificativa:

Atender necessidades da PMMG, na aquisição de tecidos para produção de máscaras de proteção
facial.

Propostas vencedoras:

Processo de compra / SIAD
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Colocação:

Fornecedor:

1

84.951.649/0001-88 - J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI

Marca: SMMMS

Valor unitário: R$ 2,0200 Valor unitário atualizado: R$ 2,0200

Valor total: R$ 202.000,00 Valor total atualizado: R$ 202.000,00

Número do item: Código do item:2 001752731

Especificação do item de material ou serviço:

TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO
(TNT); COMPOSICAO: 100% POLIPROPILENO;; LARGURA: MINIMA 140 CM; COR: BRANCA;
GRAMATURA: MINIMA 20 G/M2, BFE MINIMO DE 95%;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 1

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

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

Quantidade: 25000,0000

METRO QUADRADOUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 2,0200 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 30/03/2020 Frequência de entrega: Diária

Cidade: Vespasiano

Pedido: 1252122 000132/2020 Quantidade: 25000,0000

Elemento-item de despesa: 3001 - ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO

Preço de referência: Origem:2,0200 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1252122 - CAF/HPM

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

Posto na Av. Hum, 301, Parque Norte - Morro Alto - Vespasiano/MG

Linha de fornecimento:

TECIDOS, AVIAMENTOS, ARTIGOS  E MATERIAL PARA COSTURA E ESTOFAMENTO

Justificativa da aquisição:

Aquisição de TNT para fabricação de máscaras cirúrgicas - COVID-19.

Processo de compra / SIAD
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Observação:

Dispensa de licitação centralizada
Processo SEI n. 1500.01.0016170/2020-56

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1252122 000153/2020

25000,0000

CAF/HPM

Justificativa:

Aquisição de TNT para fabricação de máscaras cirúrgicas para proteção dos profissionais de saúde do
HPM e NAIS durante a pandemia de COVID-19

Observação:

Dispensa de licitação centralizada
Processo SEI n. 1500.01.0016170/2020-56

Colocação:

Fornecedor:

1

84.951.649/0001-88 - J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI

Marca: SMMMS

Valor unitário: R$ 2,0200 Valor unitário atualizado: R$ 2,0200

Valor total: R$ 50.500,00 Valor total atualizado: R$ 50.500,00

Propostas vencedoras:

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, 30 de março de 2020.

REFERÊNCIA: ESCLARECIMENTOS  SOBRE PARECER JURÍDICO REFERENCIAL 
AGE

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio do Centro de
Serviços Compartilhados, emite esta nota explicativa com o objetivo de elucidar sobre a
utilização do Parecer Jurídico  Referencial (12872314), 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 1500.01.0016170/2020-56, para aquisição
Emergencial de EPIs para Enfrentamento ao COVID-19, como documento referencial de
balizamento legal de seus atos e instrução. Apesar de se tratar de uma aquisição de tecidos, o
objetivo final é a fabricação de máscaras visando o enfrentamento da pandemia de coronavírus
e a proteção de servidores públicos estaduais. Trata-se da mesma finalidade, dos mesmos
normativos, mesmas modalidades de contratação e mesmas dificuldades mercadológicas,
conforme demonstrado amplamente ao longo da condução deste processo.

Sendo assim, o mesmo documento referencial balizará esta aquisição, sendo
respeitados todos os pontos ressalvados e cumpridas todas as obrigações legais, inerentes
aos atos da Administração Pública.

 

Atenciosamente,

 

Rafael Mayrink Ferreira
Superintendência Central de Compras Governamentais

Centro de Serviços Compartilhados - SEPLAG

Documento assinado eletronicamente por Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente,
em 30/03/2020, às 21:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12894946 e o código CRC 2D10ACD5.

 

Central de Compras - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Rodovia Papa João
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Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1500.01.0016170/2020-56 SEI nº 12894946

 

Nota Explicativa Central de Compras SEPLAG/CECOMP 12894946         SEI 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 172



26/03/2020 SEI/GOVMG - 12592235 - Parecer Jurídico

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14635823&infr… 1/11

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Procedência: Central de Compras do Centro de Serviços Compar�lhados –  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 Temá�ca: 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 en�dades 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 garan�r 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 persis�r a pandemia mundia de COVID-19. Ressalta-se que
tal parecer ainda neste processo deve ser avaliado quanto à tempes�vidade 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,
des�nados ao atendimento da emergência prevista na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, não albergando a prestação de
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.
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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 subme�da 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 subme�da 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 administra�va, a cargo das autoridades competentes.

7. Nessa linha, não compete ao órgão de assessoria e consultoria jurídica apontar ou definir a medida administra�va 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 administra�vos de sua competência.

8. Por exemplo, a presente licitação dispensável possui como pressuposto a sua u�lização de modo subsidiário, ou seja, se houver
outros meios possíveis para solução do problema, estes deverão ser u�lizados 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 opina�vo, a refle�r 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 administra�vo 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 a�vidade 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 ro�neiros, 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 idên�cos, 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, admi�ndo-se a existência de procedimentos licitatórios idên�cos tanto em relação ao objeto quanto em
relação às quan�dades ou, então, quanto à modalidade licitatória, a u�lização de minutas-padrão não fere o
disposi�vo 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 norma�va sobre procedimentos licitatórios em que tenham sido u�lizadas. Ao gestor caberá a
responsabilidade da verificação da conformidade entre a licitação que pretende realizar e a minuta-padrão
previamente examinada e aprovada pela assessoria jurídica. Por prudência, havendo dúvida da perfeita iden�dade,
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 u�lização de minutas-padrão, guardadas as necessárias cautelas, em que, como assevera o recorrente (fl.
8/9 do anexo 1), limita-se ao preenchimento das quan�dades 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 admi�r a u�lização de documentos referenciais, o Relator manteve intacta a responsabilidade norma�va 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, muta�s mutandis, à
demanda sob análise, a qual trata de licitação dispensável.
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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 sen�do, 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 u�lização, pelos órgãos e en�dades da administração pública federal, de um mesmo parecer jurídico
em procedimentos licitatórios diversos, desde que envolvam matéria comprovadamente idên�ca e sejam
completos, amplos e abranjam todas as questões jurídicas per�nentes.” (Acórdão 2.674/2014, TCU – Plenário)
“(...) a sistemá�ca consistente na aprovação prévia de minutas-padrão por parte de assessoria jurídica somente é
admi�da em caráter de exceção, em se tratando de licitações ou contratações de objetos idên�cos,
corriqueiramente conduzidas pela en�dade. As alterações permi�das são aquelas estritamente necessárias à
adequação formal do objeto (v.g. quan�dades, 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 en�dade, 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, prá�ca consolidada a par�r da edição da
Orientação Norma�va nº 55, de 23 de maio de 2014[1].

19. No âmbito do Estado de Minas Gerais, o ar�go 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 idên�cas e recorrentes dos órgãos e en�dades estaduais.
(...)
Art. 12 - Os pareceres referenciais devem ser observados pelos órgãos e en�dades do Estado, bem como pelas
unidades setoriais da AGE, estando dispensada nova análise individualizada pelos órgãos consul�vos, 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 ques�onamentos ou consultas em matérias idên�cas e recorrentes impactar, jus�ficadamente, a atuação
do órgão consul�vo ou a celeridade dos serviços administra�vos; II - a a�vidade jurídica exercida se restringir à
verificação do atendimento das exigências legais a par�r 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 respec�va numeração e será incluída no Banco de Pareceres.

20. Assim, para a u�lização 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 exaus�vamente 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 des�nados 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 ar�go 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
sí�o 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 respec�vo processo de contratação ou
aquisição.
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23. Importante ressaltar que a Lei nº 13.979/2020 prevê, em seu ar�go 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 par�culares; 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 ar�go denominado “Efeitos
Jurídicos da Crise Sobre As Contratações Administra�vas”[2], ‘A hipótese norma�va não abrange contratações que versem sobre
sa�sfação de necessidades de outra ordem’.

25. Nesse sen�do, também é o magistério de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes[3], ao discorrer acerca de dispensa por emergência ou
calamidade pública:

A redação do disposi�vo indica que não é possível ao administrador pretender u�lizar 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.

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 injus�ficadamente no tempo (v.g. execução de serviços e fornecimento
parcelado de produtos, indis�ntamente, ao longo de 12 meses), admi�ndo 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 administra�vo.

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 des�nados 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 jus�fica�va 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 con�ngenciamento, no âmbito do Poder Execu�vo 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 �veram
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 en�dades estaduais, tais como FHEMIG, SES, IPSEMG, SEJUSP, PMMG, PCMG, CBMMG, o Comitê Tá�co de
combate ao corona consolidou as demandas destes órgãos e en�dades, conforme demonstrado no evento
SEI! 12588068, para tenta�vas 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 tenta�vas infru�feras de requisição
administra�va (uma vez não haver empresas com estoque dos insumos), foram ob�das 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 garan�r a proteção à vida de quem se arrisca a combater uma doença que tem causado
estragos de repercussão mundial. 
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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 en�dades
FHEMIG, SES, IPSEMG, SEJUSP, PMMG, PCMG, CBMMG (12588068). Na instrução processual, todavia, apesar de consolidada a
demanda, não há jus�fica�va de como foram apurados os quan�ta�vos de cada um deles.

33. O Tribunal de Contas da União já se manifestou quanto à irregularidade na ausência precisa da definição dos quan�ta�vos a serem
licitados, senão vejamos:

A ausência de definição precisa de quan�ta�vos 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 con�dos
no art. 47 e no inc. II, § 2º, do art. 7º da Lei 8.666/1993 e jus�ficam, 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 jus�fica�va de como foram es�mados os quan�ta�vos.

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 autoriza�va de contratação direta, rela�va 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 ar�gos
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 ar�go 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, com exclusão
das hipóteses dispensa de licitação como, p. ex., a do ar�go 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 administra�vo que assegure a legalidade
e a legi�midade do contrato administra�vo. Vejamos:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administra�vo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização respec�va, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio
para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
(...)VI - pareceres técnicos ou jurídicos emi�dos 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 jus�ficadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8º, deverão ser comunicados dentro de três dias a autoridade superior, para ra�ficação 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 ar�go, será
instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que jus�fique a dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - jus�fica�va do preço;
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados”.

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 mo�vação, 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 ar�go 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 jus�fica�va do preço (inciso IV). Referido disposi�vo 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
jus�ficar 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 sen�do:

Mesmo no caso de dispensa de licitação por situação emergencial, é dever da ins�tuição contratante formalizar o
respec�vo processo, caracterizando a situação, a razão da escolha do prestador de serviço e a jus�fica�va 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.
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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 efe�vamente 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 tenta�va de obtenção de propostas mais vantajosas para o poder
público.

43. Quanto à jus�fica�va 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 tenta�vas infru�feras de requisição
administra�va (uma vez não haver empresas com estoque dos insumos), foram ob�das 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 garan�r 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 subje�vismo na decisão, de modo a tentar espelhar ao máximo transparência e seriedade
na decisão.

46. ‘A necessidade da jus�fica�va do preço decorre dos princípios da mo�vação, da economicidade, legalidade, legi�midade 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 es�ma�vas dos preços devem ser ob�dos por meio de, no mínimo,
um dos seguintes parâmetros:

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) sí�os 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 tenta�vas infru�feras de requisição
administra�va (uma vez não haver empresas com estoque dos insumos), foram ob�das 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 jus�ficar a não u�lização dos outros parâmetros, o que deve ser
saneado.

50. Por fim, a recen�ssima Medida Provisória nº 926/2020 previu, (art. 4º-E, § 2º), que, ‘Excepcionalmente, mediante jus�fica�va da
autoridade competente, será dispensada a es�ma�va de preços’. Tal disposi�vo 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 tenta�vas 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 fac�veis 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 tenta�vas de obtenção de outros preços, dentro do
possível.

53. ‘Destarte, deverá constar dos autos da licitação dispensada a jus�fica�va 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, defini�vamente, 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 prá�ca de empresas que, aproveitando-se dos bens em jogo na situação de
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emergência (vida humana e saúde dos cidadãos), pra�ca preços excessivos, em comportamento enquadrável até mesmo em crime
contra a economia popular, sen�ndo-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 per�nentes.

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 es�ma�va de preços, se este baseou-se numa quan�dade insuficiente de propostas, ou
as propostas foram muito discrepantes (o que tornaria a média imprecisa), ou ainda as propostas foram ob�das há
um período considerável de tempo, o que as tornou defasadas (inclusive por caracterís�cas próprias do mercado);
por fim, pode-se ainda complementar a pesquisa de preços realizada.

56. São necessárias: (i) consulta prévia ao CADIN Estadual (Lei Estadual nº 14.699, de 06 de agosto de 2003 (ar�gos 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
h�p://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va e
Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Jus�ça (h�p://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php),
devendo ser consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário (ar�go 12 da Lei Federal n°
8.429/1992).

57. No presente caso, foi juntado aos autos o Cer�ficado de Registro Cadastral do Fornecedor – CRC (12587434), com as cer�dões 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 jus�fica�va, poderá dispensar a apresentação de
documentação rela�va 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 rela�va à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do caput do art. 7º da Cons�tuição.

59. Nesse ponto reforçamos que as duas grandes exceções à regra constantes da Medida Provisória nº 926/2020 (dispensa da es�ma�va
de preços e da apresentação de documentação rela�va 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 mo�vação, com a comprovação documental das tenta�vas de se esgotar todos os meios
disponíveis para obtenção de preços e de empresas regulares disponíveis no mercado.

60. Caso seja fa�camente inviável a es�ma�va de preço e contratação de empresa regular, é indispensável a manifestação da área
técnica quanto à explicitação da situação fá�ca, atrelada à ausência de tempo disponível para ul�mar o procedimento formal. ‘Tudo
com a estrita observância da relação dos atos administra�vos 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 en�dades 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 des�nados 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 jus�ficar demonstrando a inviabilidade técnica e/ou econômica do parcelamento’.

63. Assim, a área técnica deve jus�ficar 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 sí�o 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 respec�vo processo de contratação ou aquisição.

 

Parecer Jurídico AGE Referencial - Aquisição para COVID-19 (12872314)         SEI 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 179

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73


26/03/2020 SEI/GOVMG - 12592235 - Parecer Jurídico

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14635823&infr… 8/11

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 admi�da a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto
básico simplificado.     

66. A área técnica juntou aos autos o Termo de Referência (12586008), em que constam a descrição do objeto, a jus�fica�va da
contratação, jus�fica�va da modalidade eleita, condições de execução do objeto, condições de pagamento, condições contratuais,
procedimentos de fiscalização e gerenciamento da relação jurídica, dotação orçamentária,  garan�as, 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 Sé�ma, 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 dis�ntas, 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 jus�ficado nos autos.

78.  A Cláusula Nona faz referência ao regime de execução dos serviços. A palavra ‘edital’ deve ser subs�tuída 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 Administra�vas.

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 Sé�ma, do foro.

84. Sugerimos a inserção, na minuta do contrato a ser firmado, de cláusula resolu�va (condição resolu�va: fim da emergência fundada
na pandemia de coronavírus).

 

SÍNTESE DOS REQUISITOS

 

85. Em síntese, temos os seguintes requisitos formais a serem seguidos:

a. jus�fica�va da dispensa (art. 26, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93) -  emergência em razão da pandemia do
coronavírus (ar�go 4º da Lei Federal nº 13.979);

b. razão da escolha do fornecedor (art. 26, II da Lei Federal nº 8.666);

c. jus�fica�va 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 (mo�vada) decisão sobre a contratação direta, pela autoridade
competente, para ra�ficação (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 ra�ficadora (art. 26, “caput” da Lei Federal nº 8.666);

h. disponibilização, em sí�o 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 respec�vo
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 en�dades 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 jus�fica�va de como foram es�mados os quan�ta�vos 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 jus�ficar a razão da não u�lização dos outros parâmetros legais previstos na Lei
13.979/2020 (Portal de Compras, mídia especializada, sí�os eletrônicos especializados, contratações
similares), o que deve ser saneado, uma vez que, ‘Excepcionalmente, mediante jus�fica�va da autoridade
competente, será dispensada a es�ma�va 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 jus�ficar 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, ressaltamos que, em regra, as funções de fiscalização e gestão do contrato devem
recair sobre pessoas dis�ntas, 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 jus�ficado nos autos.

k. Cláusula Nona: a palavra ‘edital’ deve ser subs�tuída 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 resolu�va (condição resolu�va: 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 jus�fica�vas 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:
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"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 mul�plicidade 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 ar�go 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.
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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.
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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

Ficam designados o n° 13015-97, Tenente PM Henrique Neves de Oliveira, Chefe da Seção
de Suprimento do Centro de Material Balístico da Polícia Militar de Minas Gerais, para ser
o FISCAL, e o n° 104.398-3, Capitão PM Marcelo Francisco de Abreu, Chefe da Seção de
Licitações do Centro de Serviços Compartilhados da Diretoria de Apoio Logístico da Polícia
Militar de Minas Gerais, para ser o GESTOR, representando a Administração no gerenciamento
e fiscalização do contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 1501561-14/2020, que entre si
celebram o Estado de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar de Minas Gerais  e a empresa
JMS Industria e Comércio- EIRELI, CNPJ:84.951.649/0001-88, atendendo às exigências
contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993.

 

 

Rogério Geraldo Lisboa, Ten Cel PM
Chefe do Centro de Material Balístico

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

 

Cientes: 

Henrique Neves de Oliveira, Ten PM
Chefe da Seção de Suprimento do Centro de Material Balístico

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

 

Marcelo Francisco de Abreu, Cap PM
Chefe da Seção de Licitações do Centro de Serviços Compartilhados da Diretoria de Apoio

Logístico

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

 

Belo Horizonte, 30 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Neves de Oliveira, 2º Tenente,
em 31/03/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Francisco de Abreu, Capitão, em
31/03/2020, às 13:45, 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 Rogério Geraldo Lisboa, Tenente Coronel
PM, em 31/03/2020, às 14:07, 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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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

Ficam designados a n° 124.208-0, Major PM Fernanda Abreu Fernandes, Chefe da Central
de Abastecimento Farmacêutico do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, para ser a
FISCAL, e o n° 081.994-6, Major PM QOR Márcio Antônio Gonçalves, diretor de
planejamento do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, para ser o GESTOR,
representando a Administração no gerenciamento e fiscalização do contrato oriundo da
Dispensa de Licitação nº 1501561-14/2020, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais,
por meio da Polícia Militar de Minas Gerais  e JMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ
84.951.649/0001-88, atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do
artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993.

 

Alex Louzada de Souza, Ten Cel PM
Diretor Geral

Hospital da Polícia Militar

 

Cientes:

Fernanda Abreu Fernandes, Maj PM
Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico

Hospital da Polícia Militar

 

Márcio Antônio Gonçalves, Maj PM QOR
Diretor de Planejamento

Hospital da Polícia Militar

Belo Horizonte, 26 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Márcio Antônio Gonçalves, Major, em
31/03/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Abreu Fernandes, Major, em
31/03/2020, às 13:47, 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 Alex Louzada de Souza, Tenente Coronel,
em 31/03/2020, às 14:45, 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
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E-mail - 12956902

Data de Envio: 
  31/03/2020 12:03:52

De: 
  PMMG/DAL/CMB <cmb@pmmg.mg.gov.br>

Para:
    rgllisboa@yahoo.com.br

Assunto: 
  Termo de Referência

Mensagem: 
  Segue

Anexos:
    PADRAO___Termo_de_Referencia_de_Bem_12872237.html

E-mail PMMG/DAL/CMB 12956902         SEI 1500.01.0016170/2020-56 / pg. 188



E-mail - 12958163

Data de Envio: 
  31/03/2020 12:17:11

De: 
  PMMG/DAL/CMB <cmb@pmmg.mg.gov.br>

Para:
    rgllisboa@yahoo.com.br

Assunto: 
  Tecido Mascara

Mensagem: 
  segue

Anexos:
    Declaracao_de_Disponibilidade_Orcamentaria_12872313.html
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E-mail - 12975902

Data de Envio: 
  31/03/2020 16:14:49

De: 
  PMMG/DAL/CMB <cmb@pmmg.mg.gov.br>

Para:
    rgllisboa@yahoo.com.br

Assunto: 
  Tecido Mascara

Mensagem: 
  Segue

Anexos:
    Termo_de_Designacao_de_Fiscal_e_Gestor_de_Contrato_12956711.html
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Central de Compras

 
Belo Horizonte, 31 de março de 2020.

  

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo SEI nº 1500.01.0016170/2020-56
Processo de Compras nº 1501561-14/2020

 

 

Com base em toda documentação acostada ao Processo SEI nº1500.01.0016170/2020-56,
bem como Processo de Compras nº 1501561-14/2020, APROVO os procedimentos
administrativos e, no uso da competência delegada pelo Decreto n.º 43.817/2004 e pela
Resolução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº12872238 AUTORIZO e RATIFICO, com
fulcro nas disposições contidas no atrigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, na hipótese de
dispensa de licitação, e no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico
Referencial da AGE/MG n.º evento SEI nº12872314,cujo objeto é aquisição aquisição de TNT
(Tecido não tecido/texturizado), branco, para fabricação de máscaras cirúrgicas
descartáveis, em atendimento de demanda da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, visando equipar e proteger os profissionais envolvidos no atendimento e combate
à pandemia do COVID-19 no âmbito do Estado de Minas Gerais por meio da contratação da
realizada junto a empresa JMS Industria e Comércio-EIRELI. O valor da contratação é
correspondente a R$252.500,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais) que
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 30 01 1 10 1

1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 30 01 0 49 2

 

�

Rodrigo Ferreira Matias
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 31/03/2020, às 19:52, 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
12978178 e o código CRC E6DC20B8.
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Referência: Processo nº 1500.01.0016170/2020-56 SEI nº 12978178
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quarta-feira, 01 de abril de 2020 – 25 
DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 

E EStrADAS DE roDAGEm 
DE miNAS GErAiS - DEr

ExTrATO DE CONTrATO
CONTRATANTE: Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais – DEr/MG . CONTrATADA: Cons-
trutora Sinarco LTDA . Instrumento: Contrato N .º DE-004/2020 . Fun-
damento: Contratação emergencial por dispensa de licitação . Objeto: 
reforma da Ala “D” e ampliação da capacidade de carga da subestação 
do Hospital Eduardo de Menezes, no município de Belo Horizonte - 
unidade Integrante da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
(FHEMIG), em cumprimento à decisão do Comitê Extraordinário 
Covid-19 para enfrentamento do “Coronavírus” no Estado de Minas 
Gerais . valor: r$ 4 .359 .428,86 (quatro milhões, trezentos e cinquenta 
e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), 
com preços iniciais de janeiro/2020 . Dotação Orçamentária: 2301 26 
782 071 4477 0001 449051 0 Fonte: 95 .1 do orçamento geral do DEr/
MG . Processo SEI n .º: 2300 .01 .0048942/2020-33

4 cm -31 1341294 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLicA
ExTrATO DO TErMO DE PErMISSÃO DE uSO 
DE BEM MÓvEL DA SECrETArIA DE ESTADO 

DE JuSTIÇA E SEGurANÇA PÚBLICA
PArTES: SEJuSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducati-
vas – PEMSE . Termo de Permissão de uso de Bem Móvel . OBJETO: 
O presente termo tem por objeto a cessão gratuita de uso dos veícu-
los automotores, de propriedade do Estado de Minas Gerais, com um 
total de 3 (três) itens para fins de uso exclusivo do CESSIONÁRIO, 
cujo valor equivalente a r$ 50 .320,00 (cinquenta mil trezentos e vinte 
reais), conforme valor de reavaliação efetuada em 25/07/2019 cadas-
trado no SIAD (SEI 6430423), assim como o laudos de vistoria veicu-
lar (SEI 10606495, 10707297, 10707907), os quais comprovam o atual 
estado de conservação dos veículos e são parte integrante deste instru-
mento, assim como documento extraído do SIAD, a seguir especifica-
dos: I - FIAT/PALIO ELx FLEx: Placa HMH-0041; Ano 2006/2007; 
valor: r$ 12 .460,00 (doze mil novecentos e sessenta reais) . II - FIAT/
PALIO WEEK ELx FLEx: Placa HMH-6068; Ano 2008/2009; valor: 
r$ 18 .930,00 (dezoito mil novecentos e trinta reais) . II - FIAT/PALIO 
WEEK ELx FLEx: Placa HMH-6069; Ano 2008/2009; valor: r$ 
18 .930,00 (dezoito mil novecentos e trinta reais) . Parágrafo Único – 
Havendo necessidade, poderão ser realizadas alterações no quantitativo 
ou na descrição dos bens, constantes da relação anexa, mediante termo 
aditivo . vIGÊNCIA: A presente cessão de uso tem vigência até 31 de 
março de 2021, contada da data de sua publicação . DATA DA ASSINA-
TurA: 30/03/2020 . SIGNATárIOS: Bernardo Pinto Coelho Naves e 
Lidércio Bissoli rocha .

6 cm -31 1341265 - 1

ExTrATO DE PuBLICAÇÃO DO TErMO 
DE COOPErAÇÃOTÉCNICA

PArTES: EMG/SEJuSP e TOTAL ALIMENTAÇÃO S/A .ESPÉCIE: 
Termo de Cooperação Técnica nº: 3398 . OBJETO: O presente Termo 
tem por objeto a profissionalização, capacitação, qualificação e ressocia-
lização de presos do Sistema Prisional de Minas Gerais, com o aprovei-
tamento da mão-de-obra dos presos que cumprem pena no PrESÍDIO 
DE MANTENA, subordinado à Secretaria de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública do Estado de Minas Gerais, para prestação de serviços 
de DISTrIBuIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA uNIDADE . vIGÊN-
CIA: 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de assinatura . SEM 
rEPASSE DE rECurSOS POr PArTE DO ESTADO . SIGNATá-
rIOS: LOuISE BErNArDES DE QuEIrOZ PEIxOTO FrANÇA, 
Superintendente de Humanização do Atendimento e DENILSON DIAS 
DE LIMA, representante legal de TOTAL ALIMENTAÇÃO S/A .

ExTrATO DE PuBLICAÇÃO DO TErMO 
DE COOPErAÇÃO TÉCNICA

PArTES: EMG/SEJuSP e SÉrGIO CrISTIANO SOBrEIrA FEr-
rEIrA . ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica nº: 3389 . OBJETO: 
O presente Termo tem por objeto a profissionalização, capacitação, 
qualificação e ressocialização de presos do Sistema Prisional de Minas 
Gerais, com o aproveitamento da mão-de-obra dos presos que cumprem 
pena na PENITENCIárIA DOuTOr MANOEL MArTINS LISBOA 
JuNIOr, subordinado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública do Estado de Minas Gerais, para a prestação de serviços de 
rECICLAGEM DE MATErIAL . vIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a 
partir da data de assinatura . SEM rEPASSE DE rECurSOS POr 
PArTE DO ESTADO . SIGNATárIOS: LOuISE BErNArDES DE 
QuEIrOZ PEIxOTO FrANÇA, Superintendente de Humanização do 
Atendimento e SÉrGIO CrISTIANO SOBrEIrA FErrEIrA, repre-
sentante legal de SÉrGIO CrISTIANO SOBrEIrA FErrEIrA .

ExTrATO DE PuBLICAÇÃO DO TErMO 
DE COOPErAÇÃO TÉCNICA

PArTES: EMG/SEJuSP e TOTAL ALIMENTAÇÃO S/A . ESPÉ-
CIE: Termo de Cooperação Técnica nº: 3399 . OBJETO: O presente 
Termo tem por objeto a profissionalização, capacitação, qualificação 
e ressocialização de presos do Sistema Prisional de Minas Gerais, com 
o aproveitamento da mão-de-obra dos presos que cumprem pena no 
PrESÍDIO DE NEPOMuCENO, subordinado à Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, para a 
prestação de serviços de DISTrIBuIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA 
uNIDADE . vIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data 
de assinatura . SEM rEPASSE DE rECurSOS POr PArTE DO 
ESTADO . SIGNATárIOS: LOuISE BErNArDES DE QuEIrOZ 
PEIxOTO FrANÇA, Superintendente de Humanização do Atendi-
mento e DENILSON DIAS DE LIMA, representante legal de TOTAL 
ALIMENTAÇÃO S/A .

ExTrATO DE PuBLICAÇÃO DO TErMO 
ADITIvO AO TErMO DE COMPrOMISSO

PArTES: EMG/SEJuSP e LAr PISOS PrEMOLDADOS LTDA . 
ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº: 1972 . OBJETO: 
A prorrogação da vigência do Termo de Compromisso nº: 1972 desti-
nado à profissionalização, capacitação, qualificação e ressocialização 
de presos do Sistema Prisional de Minas Gerais, com o aproveitamento 
da mão-de-obra dos presos que cumprem pena na PENITENCIárIA 
JOSÉ MArIA ALKIMIN, subordinado à Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, para a presta-
ção de serviços de FABrICAÇÃO DE BLOCOS E OuTrOS ArTE-
FATOS DE CONCrETO . vIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, a 
partir da data de assinatura . SEM rEPASSE DE rECurSOS POr 
PArTE DO ESTADO . SIGNATárIOS: LOuISE BErNArDES DE 
QuEIrOZ PEIxOTO FrANÇA, Superintendente de Humanização do 
Atendimento e PEDrO JANuárIO DA SILvA, representante legal de 
LAr PISOS PrEMOLDADOS LTDA .

ExTrATO DE PuBLICAÇÃO DO TErMO 
DE COOPErAÇÃO TÉCNICA

PArTES: EMG/SEJuSP e EGIS - ENGENHArIA E CONSuLTOrIA 
LTDA . . ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica nº: 3390 . OBJETO: 
O presente Termo tem por objeto a profissionalização, capacitação, 
qualificação e ressocialização de presos do Sistema Prisional de Minas 
Gerais, com o aproveitamento da mão-de-obra dos presos que cumprem 
pena no COMPLExO PENITENCIárIO DE PONTE NOvA, subor-
dinado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado 
de Minas Gerais, para a prestação de serviços de CAPINA, JArDI-
NAGEM, PLANTIO E CuLTIvO DE HOrTALIÇAS, DE MuDAS 
E DE árvOrES NATIvAS . vIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, 
a partir da data de assinatura . SEM rEPASSE DE rECurSOS POr 
PArTE DO ESTADO . SIGNATárIOS: LOuISE BErNArDES DE 
QuEIrOZ PEIxOTO FrANÇA, Superintendente de Humanização do 
Atendimento e ALExANDrE ZuPPOLINI NETO, representante legal 
de EGIS - ENGENHArIA E CONSuLTOrIA LTDA .

ExTrATO DE PuBLICAÇÃO DO TErMO 
ADITIvO AO TErMO DE COMPrOMISSO

PArTES: EMG/SEJuSP e MuNICÍPIO DE DIAMANTINA . ESPÉ-
CIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº: 2642 . OBJETO: A pror-
rogação da vigência do Termo de Compromisso nº: 2642 destinado à 
profissionalização, capacitação, qualificação e ressocialização de pre-
sos do Sistema Prisional de Minas Gerais, com o aproveitamento da 

mão-de-obra dos presos que cumprem pena no PrESÍDIO DE DIA-
MANTINA, subordinado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública do Estado de Minas Gerais, para a prestação de serviços de 
LIMPEZA urBANA . vIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, a partir 
da data de assinatura . SEM rEPASSE DE rECurSOS POr PArTE 
DO ESTADO . SIGNATárIOS: LOuISE BErNArDES DE QuEI-
rOZ PEIxOTO FrANÇA, Superintendente de Humanização do Aten-
dimento e JuSCELINO BrASILIANO rOQuE, representante legal 
de MuNICÍPIO DE DIAMANTINA .

22 cm -31 1341184 - 1

ExTrATO DE TErMO ADITIvO Nº 9052089 .05 .20
PArTES : EMG/SEJuSP E EMPrESA CONSÓrCIO OPErACIO-
NAL DO TrANSPOrTE COLETIvO DE PASSAGEIrOS POr 
ÔNIBuS DO MuNICÍPIO DE BELO HOrIZONTE - TrANSFá-
CIL . ESPÉCIE : Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento 
de bilhete de transporte social, destinado ao deslocamento do público 
atendido pelos programas de prevenção à criminalidade da Subsecreta-
ria de Prevenção à Criminalidade - SuPEC . OBJETO: a) A PrOrrO-
GAÇÃO do prazo de vigência do contrato inicial por mais 12 meses a 
contar de 31/03/2020; b) A ALTErAÇÃO DE CLáuSuLA DÉCIMA 
- DA FISCALIZAÇÃO do contrato inicial (fl. 148) ONDE SE LÊ: A 
fiscalização da execução deste Contrato será exercida pela Diretoria do 
Programa de Inclusão Social do Egresso do Sistema Prisional - PrESP . 
LEIA-SE: Ficam designadas como representantes da Administração, a 
servidora Francine Machado de Paula, MASP: 1 .459 .154-9, Diretora 
de Atendimento ao Egresso do Sistema Prisional, como gestora do 
contrato, e como fiscal a servidora Mariana Fortes Carvalho Antunes, 
MASP: 1 .080 .747-7, Gerente da Diretoria de Atendimento ao Egresso 
do Sistema Prisional . vALOr: O valor global estimado do forneci-
mento de “Bilhete de Transporte Social” para o período de vigência 
do Contrato é de r$ 4 .725,00 . DOTAÇÃO OrÇAMENTárIA: Nº 14
51 .06 .421 .144 .4417 .0001 .339339 .01 .0 .10 .1  . SIGNATárIOS: Andreza 
rafaela Abreu Gomes, ralisom Guimarães de Andrade e Ana Cristina 
Lopez de Andrade . ASSINATurA EM: 30/03/2020 .

6 cm -31 1341282 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo 
Do mEio AmBiENtE E Do 

DESENvoLvimENto SuStENtávEL
ExTrATO DE HOMOLOGAÇÃO

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad, vem 
tornar público a homologação do processo de Inexigibilidade - For-
necedor Exclusivo 1371001 01/2020 Sei 1370 .01 .0022269/2019-25 . 
Objeto: Solução Software de Gestão e Fiscalização Ambiental . valor: 
r$500 .000,00 (quinhentos mil reais) . Empresa vencedora: OI MOvEL 
S/A - Cnpj 05 .423 .963/0001-11 . Dotação: 1371 .18 .542 .119 .4317 .0001 .
3 .3 .90 .40 .2 .0 .72 .1 Belo Horizonte, 27 de março de 2020 .
rOBSON LuCAS DA SILvA - Subsecretário de Fiscalização Ambien-
tal / Delegação de Competência: Semad nº 2 .927, 10 de Janeiro de 2020 
/SECrETArIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENvOL-
vIMENTO SuSTENTávEL

3 cm -31 1341313 - 1

FuNDAÇÃo EStADuAL Do 
mEio AmBiENtE - FEAm

ExTrATO DO TErMO DE DESCENTrALIZAÇÃO 
DE CrÉDITO OrÇAMENTárIO Nº 01/2020

Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário nº 01/2020, 
celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e 
o ESTADO DE MINAS GErAIS por intermédio da SECrETArIA 
DE ESTADO DE DESENvOLvIMENTO – SEDE, cujo objeto é a 
descentralização de créditos orçamentários e financeiros para o desen-
volvimento da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do setor de 
exploração de minério de ferro no Estado de Minas Gerais, mediante 
a contratação de empresa de consultoria especializada, no valor de r$ 
2 .500 .000,00(dois milhões e quinhentos mil reais) .
Data de Assinatura: 30/03/2020

(a) renato Teixeira Brandão – Presidente – FEAM

(b) Fernando Passalio de Avelar – Secretário Adjunto da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE

4 cm -31 1341220 - 1

ExTrATO DO SExTO TErMO ADITIvO 
AO CONTrATO Nº 9218784

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 9218784/2019, celebrado entre a 
Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e a empresa Petrobrás 
distribuidora s/a, cujo objeto é reequilíbrio-financeiro do Contrato, ori-
ginado pela Ata de registro de Preços nº 78/2019, lote 1, promovido 
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que passa a ter o 
valor de r$ 20 .003,00(vinte mil e trêsreais) .
Data de Assinatura: 30/03/2020

(a) renato Teixeira Brandão – Presidente – FEAM

(b) Glaucius de Lucca Braga – representante 
Legal – Petrobrás Distribuidora S/A

3 cm -31 1341025 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
INFOrMA INDEFErIMENTO PArA 

INTErvENÇÃO AMBIENTAL
A Supervisora regional da urFBio Jequitinhonha torna público que foi 
indeferido o requerimento de Autorização para Intervenção Ambiental 
do processo abaixo identificado:
*Geraldo Noberto vila real/ Fazenda Coqueiro, CNPJ/CPF: 
903 .656 .586-34, Tipo de intervenção - Supressão de Coberta vegetal 
nativa, sem destoca, para uso alternativo do solo - Itamarandiba/MG, 
Processo Nº 14020000561/19, data da decisão: 20/03/2020 .

(a) Eliana Piedade Alves Machado
Supervisora regional urFBIO Jequitinhonha .

3 cm -31 1341085 - 1

CONCESSÃO DE DAIA
O Supervisor regional da urFBio rio Doce do IEF torna público 
que foi concedida Autorização para Intervenção Ambiental por meio 
de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA, con-
forme os processos abaixo identificados:
*Celulose Nipo Brasileira S/A - CNPJ:42 .278 .796/0001-99 . Interven-
ção em APP COM supressão de vegetação nativa, IPABA/MG, Pro-
cesso Nº 04040000194/16 em área autorizada 0,8500ha . validade: 
30/03/2020, contado da data de emissão da autorização: 30/03/2020 .
*Funil Energia S .A - CNPJ: 07 .063 .921/0002-23  . Corte/aproveita-
mento de árvores isoladas vivas/mortas em meio rural, Dores de Gua-
nhães/MG, PA/Nº: 04030000617/13 em área autorizada 100,800ha . 
validade:31/03/2020, contado da data de emissão da autorização: 
31/03/2020 .
*Funil Energia S .A - CNPJ: 07 .063 .921/0002-23  . Corte/aproveita-
mento de árvores isoladas vivas/mortas em meio rural, Dores de Gua-
nhães/MG, PA/Nº: 04030001340/17em área autorizada 0,1000ha . 
validade:31/03/2020, contado da data de emissão da autorização: 
31/03/2020 .

(a) régis André Nascimento Coelho . Supervisor da unidade 
regional de Florestas e Biodiversidade rio Doce .

ArQuIvAMENTO DE DAIA
Supervisor regional da urFBio rio Doce do IEF torna público que 
foram arquivados os requerimentos de Autorização para Intervenção 
Ambiental dos processos abaixo identificados:
*TrANSGrAÇAS LTDA - CNPJ:23 .158 .967/0001-00  . regulariza-
ção Antrópica Consolidada em APP, São Domingos do Prata/MG, PA/
Nº: 09030000109/16, data da decisão:30/03/2020 .

*vale S .A - Mina de Brucutu - CNPJ: 33 .592 .510/0447-98  . Corte/
aproveitamento de árvores isoladas vivas/mortas em meio rural, 
São Gonçalo do rio Abaixo/MG, PA/Nº: 09030000309/18, data da 
decisão:30/03/2020 .
*Sérgio Antônio Aguiar Ferreira – CPF: 768 .530 .476-72 . Interven-
ção em APP sem supressão de vegetação nativa, Ipatinga/MG, PA/Nº 
04040000449/19, data da decisão: 30/03/2020 .
*Padaria Ferreira LTDA- CNPJ: 01 .413 .289/0001-33  . Intervenção 
em APP sem supressão de vegetação nativa, Ipanema/MG, PA/Nº: 
04010001003/16, data da decisão: 30/03/2020 .
* Centaurus Pesquisa Mineral LTDA .- CNPJ: 08 .731 .017/0002-01  . 
Supressão de coberturavegetal nativa com destoca, para uso alterna-
tivo do solo, Guanhães/MG, PA/Nº: 04030001637/14, data da decisão: 
30/03/2020 .
*Prefeitura Municipal de Jaguaraçu- CNPJ:16 .816 .522/0001-04  . Inter-
venção em APP sem supressão de vegetação nativa, Jaguaraçu/MG, PA/
Nº: 04040000636/15, data da decisão:30/03/2020 .
*Amando Prates – CPF: 075 .428 .956-72 . Supressão de cobertura vege-
tal nativa, sem destoca, para uso alternativo do solo,São Pedro do Sua-
çuí/MG, PA/Nº 04030001283/15, data da decisão: 30/03/2020 .

(a) régis André Nascimento Coelho . Supervisor da unidade 
regional de Florestas e Biodiversidade rio Doce .

11 cm -31 1341307 - 1

rEQuErIMENTO DE DAIAS
O Supervisor regional da urFBio Noroeste do IEF torna público que 
os requerentes abaixo identificados solicitaram Autorização para Inter-
venção Ambiental por meio de Documento Autorizativo para Interven-
ção Ambiental - DAIA, conforme os processos abaixo identificados:
*Antônio José Pires Vercesi/Fazenda Ribeirão Bonfim - CPF n°. 
071 .373 .938-02 - Supressão da cobertura vegetal nativa COM destoca e 
regularização de reserva Legal – relocação - Formoso/MG - Protocolo 
n° . 07010000076/20: em 02/03/2020 . *Ana Cristina Zanquet ./Fazenda 
Formosa/Buriti - CPF n° . 618 .204 .071-87 - Supressão da cobertura 
vegetal nativa COM destoca e Corte/aproveitamento de árvores isoladas, 
vivas em meio rural - Buritis/MG - Protocolo n° . 07010000077/20: em 
02/03/2020 . *NSA Mineração Ltda ./Fazenda Buriti, Macacos e Alegre 
- CNPJ n° . 04 .121 .941/0001-34 - Supressão da cobertura vegetal nativa 
COM destoca – João Pinheiro/MG - Protocolo n° . 07020000158/20: 
em 05/03/2020 . *Elisa Leila Mori rodrigues Gomes ./Fazenda Barreiro 
Glebas – 01 e 02 - CPF n° . 148 .173 .918-20 - Supressão da cobertura 
vegetal nativa COM destoca e Corte/aproveitamento de árvores isola-
das, vivas em meio rural - unaí/MG - Protocolo n° . 07040000016/20: 
em 02/03/2020 . *Francisco Claudino da Silva/Fazenda Canastra - CPF 
n° . 080 .952 .805-34 - Supressão da cobertura vegetal nativa COM des-
toca - vazante/MG - Protocolo n° . 07030000125/20: em 02/03/2020 . 
*Saulo Adjuto Lepesqueur/Fazenda Burity - CPF n° . 494 .489 .946-72 
- Intervenção em APP COM supressão de vegetação nativa - Paracatu/
MG - Protocolo n° . 07030000144/20: em 09/03/2020 . *Agropecuá-
ria Agroappelt Ltda/Fazenda Santa rosa ou Barra – Lote 31 Pcper I 
- CNPJ n° . 30 .128 .520/0001-45 - Intervenção em APP SEM supressão 
de vegetação nativa - Paracatu/MG - Protocolo n° . 07030000145/20: 
em 09/03/2020 . *Jose Moreira de Melo/Fazenda Carneiro - Lugar 
Arrependido - CPF n° . 086 .913 .126-53 - Corte/aproveitamento de 
árvores isoladas, vivas em meio rural - Lagamar/MG - Protocolo n° . 
07040000151/20: em 10/03/2020 .*Junio Moreto de Oliveira/Fazenda 
Traíras, Averbação de reserva legal, Guarda-Mor/MG – Protocolo nº 
07030000156/20: em 11/03/2020 . * roger Crosara Monsour/Fazenda 
São Bento, Averbação de reserva legal, Paracatu/MG – Protocolo nº 
07030000174/20: em 19/03/2020 .

(a) Marcos roberto Batista Guimarães . 
Supervisor regional urFBio Noroeste .

CONCESSÃO DE DAIAS
O Supervisor regional da urFBio Noroeste do IEF torna público 
que foi concedida Autorização para Intervenção Ambiental por meio 
de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA, con-
forme os processos abaixo identificados:
*Joaquim Antônio Alves/Fazenda Garimpeiro - CPF n° . 281 .227 .719-04, 
Supressão da cobertura vegetal nativa com destoca, Arinos/MG, Proto-
colo Nº 07010000376/19, em área autorizada de 600,0000 ha . validade: 
Só produzirá efeitos de posse do Licenciamento Ambiental Simplifi-
cado - LAS . *Marcos Antônio Mendes Teixeira e Outra/Fazenda Gai-
vota - CPF n° . 791 .045 .846-00, Intervenção em APP COM supressão 
de vegetação nativa, Paracatu/MG, Protocolo Nº 07030001067/19, 
em área autorizada de 9,4400 ha . validade: 03 (três) anos, contados 
da data de emissão da autorização: 06/03/2020 . *Elias Ferreira Cai-
xeta/Fazenda Pedras lugar denominado Fazenda Cachoeirinha - CPF 
n° . 807 .969 .746-91, Intervenção em APP SEM supressão de vegetação 
nativa, unaí/MG, Protocolo Nº 07040000075/19, em área autorizada 
de 0,6000 ha . validade: 03 (três) anos, contados da data de emissão 
da autorização: 06/03/2020 .*Serra Paracatu Transmissora de Energia 
Ltda/ Faixa de Servidão Lt 500 Km – Paracatu - Pirapora - CNPJ n° . 
08 .626 .861/0001-91, Corte/aproveitamento de árvores isoladas vivas 
em meio rural, Paracatu/MG, Protocolo Nº 07030000784/19, em área 
autorizada de 68 ha . validade: 03 (três) anos, contados da data de emis-
são da autorização: 10/03/2020 .*Marley Antônio da Silva/Fazenda 
Gado Bravo – CPF nº 397 .622 .896-68, Supressão da cobertura vegetal 
nativa com destoca e Corte/aproveitamento de árvores isoladas vivas 
em meio rural, Buritis/MG, Protocolo Nº 07010000348/19, em área 
autorizada de 328,0000 ha . validade: Só produzirá efeitos de posse do 
Licenciamento Ambiental Simplificado - LAS. *Teófilo Augusto do 
Amaral/Fazenda Guariroba ou João Mendes – CPF nº 050 .847 .376-40, 
Corte/aproveitamento de árvores isoladas vivas em meio rural, Para-
catu/MG, Protocolo Nº 07030000122/20, em área autorizada de 8,2 
ha . validade: 03 (três) anos, contados da data de emissão da autoriza-
ção: 27/03/2020 . *Alto da Boa vista Mineração Ltda/Fazenda Santa 
Quitéria – CNPJ: 01 .774 .668/0001-59, Corte/aproveitamento de árvo-
res isoladas vivas em meio rural, João Pinheiro/MG, Protocolo Nº 
07020000802/19, em área autorizada de 40 ha . validade: Só produ-
zirá efeitos de posse do Licenciamento Ambiental Simplificado - LAS. 
*Arona Agropecuária e Administração de Bens/Fazenda Passareli – 
CNPJ:06 .007 .003/0001-33, Corte/aproveitamento de árvores isoladas 
vivas em meio rural, Paracatu/MG, Protocolo Nº 07030000926/19, em 
área autorizada de 244,5400 ha . validade: Só produzirá efeitos de posse 
do Licenciamento Ambiental Simplificado. *Vikar Energia Ltda – 
CNPJ: 33 .277 .789/0001-81, Supressão da cobertura vegetal nativa com 
destoca, Brasilândia de Minas/MG, Protocolo Nº 07020001270/19, em 
área autorizada de 20,0836 ha . validade: validade: 03 (três) anos, con-
tados da data de emissão da autorização: 30/03/2020 .

(a)Marcos roberto Batista Guimarães . 
Supervisor regional urFBio Noroeste .

ArQuIvAMENTO DE DAIAS
O Supervisor regional da urFBio Noroeste do IEF torna público que 
foi arquivado requerimento de Autorização para Intervenção Ambiental 
dos processos abaixo identificados:
*Agropecuária Bom Pastor Ltda e Outro/Fazenda Salobo - CNPJ 
n° . 19 .867 .845/0001-07, Supressão da cobertura vegetal nativa com 
destoca, vazante/MG, PA n° . 07030000456/19, data da decisão: 
30/03/2020 .

(a) Marcos roberto Batista Guimarães . 
Supervisor regional urFBio Noroeste .

21 cm -30 1340939 - 1

ArQuIvAMENTO DE DAIA
A Supervisora regional da urFBio Jequitinhonha do IEF torna público 
que foi arquivado o requerimento de Autorização para Intervenção 
Ambiental do processo abaixo identificado: *Gianinni Pereira Alves/
Sítio Chapada do Capão - CPF 104 .545 .166-57 - Supressão de Cober-
tura vegetal nativa, com destoca, para uso alternativo do solo, Berilo/
MG, Processo Nº 14010000669/19, Data da Decisão: 20/03/2020 . 

(a) Eliana Piedade Alves Machado . Supervisora 
regional urFBIO Jequitinhonha .

2 cm -30 1340954 - 1

AGêNciA rEGuLADorA DE SErviÇoS 
DE ABAStEcimENto DE áGuA E DE 
ESGotAmENto SANitário - ArSAE

ExTrATO DE CONTrATO
SEGuNDO TErMO ADITIvO ao contrato nº9211513/2019 ao Con-
trato deprestação de serviços de agência de viagens para de emissão 
de passagens aéreas, nacionais, internacionais e terrestres,que celebram 
entre si a Agência reguladora De Serviços de Abastecimento de água 
e de Esgotamento Sanitário do Estado Minas Gerais – Arsae- MG e a 
Agência P&P Turismo EIrELI EPP . Objeto: 1) prorroga a vigência do 
Contrato nº9211513/2019por um período de 12 (doze) meses a con-
tar do dia 02/04/2020; 2) alterao fiscal e gestor do contrato, conforme 
Cláusula quinta do presente Termo Aditivo . valor total: r$ 82 .300,35 
(oitenta e dois mil e trezentos reais e trinta e cinco centavos) . Dotações 
orçamentárias: 2441 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339033 .04 .0 .59 .1; 2441 .17
 .125 .117 .4295 .0001 .339033 .04 .0 .59 .1; 2441 .17 .125 .117 .4296 .0001 .33
9033 .04 .0 .59 .1; 2441 .17 .125 .117 .4433 .0001 .339033 .04 .0 .59 .1 . Signa-
tários: Contratada: Gean ricardo Moraes, sócio-Diretor – Contratante: 
Antônio Claret de Oliveira Júnior – Diretor-Geral 

Belo Horizonte 01 de abril de 2020 . 
Daniela Maria de Paula – Gerente de 

Planejamento, Gestão e Finanças - GPGF
4 cm -31 1341309 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

rATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo SEI nº1500 .01 .0016170/2020-56
Processo de Compras nº1501561-14/2020

Com base em toda documentação acostada ao Processo SEI nº 
1500 .01 .0016170/2020-56 , bem comoProcesso de Compras nº 
1501561-14/2020, APrOvO os procedimentos administrativos e, no 
uso da competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 e pela 
resolução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº 12872238 AuTO-
rIZO e rATIFICO, com fulcro nas disposições contidas no atrigo 4º 
daLei Federal nº 13 .979/2020, na hipótese de dispensa de licitação,e no 
Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do ParecerJurídico refe-
rencial da AGE/MG n .ºevento SEI nº 12872314 ,cujo objeto é aquisição 
aquisição deTNT (Tecido não tecido/texturizado), branco, para fabrica-
ção de máscaras cirúrgicas descartáveis,em atendimento de demanda 
da Polícia Militardo Estado de Minas Gerais,visando equipar e prote-
ger os profissionaisenvolvidos noatendimento e combate àpandemiado 
COvID-19 no âmbito do Estado de Minas Gerais por meio da contrata-
ção da realizada junto aempresa JMS Industria e Comércio-EIrELI .O 
valorda contratação é correspondente ar$252 .500,00(duzentos e cin-
quenta e dois mil e quinhentos reais)que correrão por conta das seguin-
tes dotaçõesorçamentárias: 1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 30 01 1 
10 1 e 1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 30 01 0 49 2 . 

rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário do Centro 
de Serviços Compartilhados da SEPLAG . 

6 cm -31 1341438 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
ExTrATO DE TErMO DE CESSÃO

Extrato do Termo de Cessão de uso Temporário nº 010/2020 firmado 
em 29/03/2020 entre a IN LOCO TECNOLOGIA DA INFOrMAÇÃO 
S .A e a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOrMAÇÃO DO 
ESTADO DE MINAS GErAIS - PrODEMGE . Objeto: acesso gra-
tuito ao Dashboard dos Índices de Isolamento Sociais das maiores cida-
des brasileiras . Publique-se e arquive-se . Belo Horizonte, 31 de março 
de 2020 .

2 cm -31 1340972 - 1

ExTrATO DO CONTrATO Nº MS-135/20 
Firmado em 30/03/2020 entre a SOFTWArE AG e a PrODEMGE . 
Objeto: Contrato de subscrição de uso de software básico e servi-
ços suporte técnico remoto para migrar processamento elegíveis 
no Mainframe que ocorrem na CPu principal (CP) para a CPu zllP 
- Modalidade de licitação: Inexigibilidade 002/2020 valor total: r$ 
1 .225 .551,25 . vigência: 36 meses .

ExTrATO DO TErMO ADITIvO CONvÊNIO Nº 5171-17-02
Processo Interno nº CV-003-17-02 firmado em 03/03/2020 entre as con-
cedentes COHAB, CODEMIG, CODEMGE, BDMG, MGS, SEPLAG 
e a PrODEMGE . Objeto: Prorrogação da vigência do convênio por 12 
meses, com objetivo específico de postergar a entrega da atividade 2.2 
da etapa 2 do plano de trabalho e das atividades da etapa 3 do plano de 
trabalho, dependentes da entrega do item anterior .

4 cm -31 1341300 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

ExTrATO DE TErMO DE TDCO
Extrato:TDCO nº01/2020  . Contratada: Termo de descentralização de 
Crédito Orçamentário . Objeto: Descentralização dos créditos orça-
mentários e financeiros pelo Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado de Minas GERAIS para o Departamento de Edificações e 
Estradas de rodagem de Minas Gerais para execução de projetos e 
obras públicas na área de Saúde, priorizadas pela Autarquia e nos ter-
mos do Plano de Trabalho – ANExO I do presente TDCO . vigência: 
12 (doze) meses da publicação . valor: r$ 8 .410 .000,00 . Dot: 2011 10 
122 11 4229 1 449051 0 50 1 . 

Marcus v . de Souza – Presidente 
Guilherme P . Senra Fonseca - Diretor
– Fabricio T . Sampaio – Diretor/DEr 

– Marco Aurélio de B . Silva – Sec . de Est . 
de Infraestrutura e Mobilidade .

4 cm -31 1341248 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
AvISO DE ADIAMENTO PrEGÃO ELETrÔNICO

Pregão Eletrônico nº .1321026-64/2019 Objeto: aquisição de mate-
rial elétrico, quadro de distribuição, material civil para construção 
de padrões de energia elétrica e material de cabeamento estruturado .  
Publicado no “Minas Gerais” em 17/03/2020 – Pag .39 . A SES/MG 
torna público aos interessados o ADIAMENTOSINEDIE deste Pregão, 
o qual estava marcado para o dia 31 de março de 2020 às 9h30, devido 
à pandemia do Covid-19 e às consequentes medidas de combate toma-
das pelo Governo do Estado de Minas Gerais . Belo Horizonte, 30 de 
novembro de 2019 .

3 cm -31 1340995 - 1

ExTrATO DO TErMO DE CONTrATO
Extrato do Termo de Contrato nº 5/2020 – Edital de Chamamento por 
Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020 - que entre si celebram o EMG/
SES/SuS-MG e o LABOrLuZ LABOrATÓrIO DE ANáLISES 
CLÍNICAS LTDA - ME, do município de LuZ/MG, Estado de Minas 
Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 02 .712 .626/0001-56 . Objeto: Contra-
tação de ações e serviços de saúde que contempla a atenção ambulato-
rial no âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SuS/MG) 
a serem prestados pelo CONTrATADO, visando a garantia da atenção 
integral à saúde dos usuários, em conformidade com o disposto no refe-
rido Termo de Contrato . valor mensal estimado de r$ 991,14 (novecen-
tos e noventa e um reais e quatorze centavos), referentes aos serviços 

 
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 3202003312356520125.
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Relatório de dados de especificação
Tipo: Empenho

Unidade contábil: 1250014

Unidade orçamentária: 1251

Empenho / Resto a pagar:

Ano: 2020

Ordenador da despesa: 1187285 - GEORGE LUIZ DE MATOS

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Número da especificação: 4460786

Situação: Aguardando efetivação

Número do processo: 1501561 000014/2020

CPF/CNPJ do fornecedor: 84.951.649/0001-88

Nome/nome empresarial do fornecedor:

J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI

Elemento-item de despesa: 3001 - ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO

Valor total da especificação: R$ 50.500,00

UPG: 30 - CORONAVIRUS/COVID 19

Tipo de empenho: Ordinário

Item de Empenho: 1

Item de processo: 2

Código do item de material/serviço: 001752731

Especificação do item de material/serviço:
TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO (TNT); COMPOSICAO: 100%
POLIPROPILENO;; LARGURA: MINIMA 140 CM; COR: BRANCA; GRAMATURA: MINIMA 20 G/M2, BFE MINIMO DE 95%;

Código da unidade de fornecimento: 1663

Descrição da unidade de fornecimento: METRO QUADRADO

25.000,0000Quantidade a empenhar:

R$ 50.500,00Valor a empenhar:

Itens de pedido:

Nº do pedido Valor unitário (R$) Item de
pedido Valor a empenhar (R$)Qtde. a empenhar

1252122 000132/2020 1 25.000,0000 50.500,00 2,0200

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ID P/A
M

UO IPG
ED

IPUITEM
Natureza de despesa

FSUBF
GD

PRG
C

FUN C/A

1251 10 302 037 2023 0001 01 49 203 3 90 30

HISTÓRICO

ObservaçãoSituação ResponsávelData

01/04/2020 09:49 Em especificação S143212 - DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES-

01/04/2020 10:02 Aguardando efetivação S143212 - DANIELA SANTOS ANGONESI MENDES-

Execução de despesas / SIAD

01/04/2020   10:02

Relatório de dados de especificação

Página 1 de 1
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Data:

Hora:

Ano Exercício:

Governo do Estado de Minas Gerais Matrícula:

01/04/2020

11:28:23

S I A F I  -  MG
Nota de Empenho da Despesa

2020

s165373

Unid. Orçamentária: 1251 - PMMG Unid. Executora: 1250014 - CSC SAUDE
Nº do Empenho: 301

Evento: 502003Data Registro: 01/04/2020 Hora: 11.27.11 238LCP:

Adiantamento: N Ressarcimento: N

CNPJ / CAPJ: 84951649/0001-88 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI
Programa de Trabalho: 10 302 37 2023 0001
Natureza da Despesa: 3 3 90 30 Item: 01
Fonte: 49 IPU: 2 IPG: 0
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 50.500,00

Ordenador da Despesa: 1187285 Nome do Ordenador da Despesa: GEORGE LUIZ DE MATOS

30 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS Unidade Financiadora do Gasto: 2121

PROCESSO DE COMPRA
Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 8 DISPENSA Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 4 CASOS DE EMERGENCIA/CALAMIDADE PUBLICA
Processo Compra SIAD: 1501561 / 14 / 2020 Especificação SIAD: 4460786

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO
Número: 0 Tipo: 0
Descrição:

Detalhamento: 0
Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0

Descrição:

Detalhamento: 0

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA
TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - FIBRA TEXTURIZADA PRLIPOLENO - GRAMATURA 20G/M2 SEI N. 1500.01.0016170/2020-56

Operador do Registro: S121831 Nome do Operador do Registro: WANDERSON DE SOUZA SILVA

Contrato Corporativo: Orgão Gestor:0 0

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

ATENÇÃO: documento válido somente com a assinatura digital.

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

UPG:
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Data:

Hora:

Ano Exercício:

Governo do Estado de Minas Gerais Matrícula:

01/04/2020

11:29:12

S I A F I  -  MG
Nota de Empenho da Despesa

2020

s121831

Unid. Orçamentária: 1251 - PMMG Unid. Executora: 1250014 - CSC SAUDE
Nº do Empenho: 301

Evento: 502003Data Registro: 01/04/2020 Hora: 11.27.11 238LCP:

Adiantamento: N Ressarcimento: N

CNPJ / CAPJ: 84951649/0001-88 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI
Programa de Trabalho: 10 302 37 2023 0001
Natureza da Despesa: 3 3 90 30 Item: 01
Fonte: 49 IPU: 2 IPG: 0
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 50.500,00

Ordenador da Despesa: 1187285 Nome do Ordenador da Despesa: GEORGE LUIZ DE MATOS

30 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS Unidade Financiadora do Gasto: 2121

PROCESSO DE COMPRA
Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 8 DISPENSA Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 4 CASOS DE EMERGENCIA/CALAMIDADE PUBLICA
Processo Compra SIAD: 1501561 / 14 / 2020 Especificação SIAD: 4460786

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO
Número: 0 Tipo: 0
Descrição:

Detalhamento: 0
Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0

Descrição:

Detalhamento: 0

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA
TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - FIBRA TEXTURIZADA PRLIPOLENO - GRAMATURA 20G/M2 SEI N. 1500.01.0016170/2020-56

Operador do Registro: S121831 Nome do Operador do Registro: WANDERSON DE SOUZA SILVA

Contrato Corporativo: Orgão Gestor:0 0

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

ATENÇÃO: documento válido somente com a assinatura digital.

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

UPG:
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Autorização de fornecimento

Autorização de fornecimento nº: 000026

CNPJ:

Unidade de compra:

05.461.142/0001-70

Processo: Procedimento de contratação:

Órgão ou entidade:

1501561 000014/2020

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Dispensa de Licitação

1501561

CENTRAL DE COMPRAS

Dados do empenho

Nº e ano do empenho Data do empenho Unid.
contábil/executora Unid. orçamentária Nº do contrato

Elemento-item de despesa:

301/2020 01/04/2020 1250014 01251

3001 - ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO

Valor total da autorização:

Fornecedor: 84.951.649/0001-88

J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI

Endereço:

Telefones:

RUA DAVID CAMPISTA, 1440 - AFONSO PENA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR CEP: 83045-060

(41) 3299-5300

Banco: -

Agência: - Conta corrente: -

Unidade de pedido: 1252122 CAF/HPM

Local de entrega:

Posto na Av. Hum, 301, Parque Norte - Morro Alto - Vespasiano/MG, Vespasiano

Nº do item da AF: 1

Local de entrega:

Posto na Av. Hum, 301, Parque Norte - Morro Alto - Vespasiano/MG, Vespasiano

Item de material: 001752731

Especificação:
TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO (TNT); COMPOSICAO:
100% POLIPROPILENO;; LARGURA: MINIMA 140 CM; COR: BRANCA; GRAMATURA: MINIMA 20 G/M2, BFE MINIMO DE
95%;

Aquisição de TNT para atendimento a demanda de pandemia do COVID-19, no Estado de Minas Gerais.
Demais informações necessárias para contratação:

Unid.
aquisição /
forneciment

Garantia
(meses) Marca Modelo Frequência

de entrega

Prazo de
entrega
(dias)

Qtd. Valor
unitário (R$) Valor total (R$)

METRO
QUADRADO SMMMS - 25000,0000 2,0200 50500,001 0 Diária

R$50.500,00

cinquenta mil e quinhentos reais

Valor da operação:

ICMS a recuperar:

SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são efetuados através de ordem de
pagamento direto para sua conta corrente.

CONDIÇÕES GERAIS

As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:

Nome:

CNPJ:

Endereço:

Telefones:

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

16.695.025/0001-97

-

-

Observações:
-

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTOProcesso de compra / SIAD
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Assistência técnica: -

Condições de pagamento: Imediato

A inadimplência por atraso na entrega do material acarretará, ao fornecedor, a aplicação de multa observados os seguintes limites:

- multa de 0.3% por dia, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação,

até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

- multa de 20% sobre o valor do fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do

vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens

constantes do instrumento contratual,  ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é

destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

- multa de 0.3% por dia,  pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no Edital ou

instrumento equivalente e não discriminado nas alíneas anteriores,  sobre o valor contratado, contada da comunicação da

da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.

CPF:

080000072242050340362020

Nome:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Emissor de certificado:

MASP:

ASSINATURA DIGITAL

CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA

007.501.116-66

01/04/2020Data da assinatura:

Código verificador:

S122528

Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTOProcesso de compra / SIAD
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Data:

Hora:

Ano Exercício:

Governo do Estado de Minas Gerais Matrícula:

02/04/2020

09:18:02

S I A F I  -  MG
Nota de Empenho da Despesa

2020

s127797

Unid. Orçamentária: 1251 - PMMG Unid. Executora: 1250091 - CMB-CENTRO MAT.BELICO
Nº do Empenho: 13

Evento: 502001Data Registro: 02/04/2020 Hora: 08.56.07 237LCP:

Adiantamento: N Ressarcimento: N

CNPJ / CAPJ: 84951649/0001-88 CPF / CAPF: NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI
Programa de Trabalho: 6 181 34 4048 0001
Natureza da Despesa: 3 3 90 30 Item: 01
Fonte: 10 IPU: 1 IPG: 1
Tipo de Empenho: ORDINARIO Valor: 202.000,00

Ordenador da Despesa: 1095181 Nome do Ordenador da Despesa: ROGERIO GERALDO LISBOA

30 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS Unidade Financiadora do Gasto: 0

PROCESSO DE COMPRA
Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 8 DISPENSA Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 4 CASOS DE EMERGENCIA/CALAMIDADE PUBLICA
Processo Compra SIAD: 1501561 / 14 / 2020 Especificação SIAD: 4462299

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO
Número: 0 Tipo: 0
Descrição:

Detalhamento: 0
Nº da Obra: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0

Descrição:

Detalhamento: 0

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

e18971202-1e4e9b3e-39fd-4a7c-82e1-e7001862523d

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA
EMPENHO: RECURSO DESTINADO A AQUISICAO DE TECIDOS DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS; DEMANDA: S COMPRAS/CMB/DAL; O CREDOR
DEVERA CONSTAR NA NOTA FISCAL O NR DO EMPENHO E OS DADOS DA CONTA BANCARIA COMPLETOS E LEGIVEIS (NUMERO DO BANCO, AGENCIA
BANCA RIA E CONTA), REQUISITOS BASICOS PARA QUE SE PROCEDA O PAGAMENTO, CO NFORME O ART. 41 DO DECRETO ESTADUAL NR 37.924/96.

Operador do Registro: S087768 Nome do Operador do Registro: GLAUCO ALMEIDA BRAZ

Contrato Corporativo: Orgão Gestor:0 0

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: ROGERIO GERALDO LISBOA
CPF: 81758146672
Autoridade Certificadora: AC PRODEMGE RFB G4
DN: CN=ROGERIO GERALDO LISBOA:81758146672, OU=Autenticado por PRODEMGE, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

UPG:
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Autorização de fornecimento

Autorização de fornecimento nº: 000027

CNPJ:

Unidade de compra:

05.461.142/0001-70

Processo: Procedimento de contratação:

Órgão ou entidade:

1501561 000014/2020

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Dispensa de Licitação

1501561

CENTRAL DE COMPRAS

Dados do empenho

Nº e ano do empenho Data do empenho Unid.
contábil/executora Unid. orçamentária Nº do contrato

Elemento-item de despesa:

13/2020 02/04/2020 1250091 01251

3001 - ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO

Valor total da autorização:

Fornecedor: 84.951.649/0001-88

J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI

Endereço:

Telefones:

RUA DAVID CAMPISTA, 1440 - AFONSO PENA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR CEP: 83045-060

(41) 3299-5300

Banco: -

Agência: - Conta corrente: -

Unidade de pedido: 1250084 CMB/DAL

Local de entrega:

Av. um nº 301, condomínio Parque Norte , Cidade de Vespasiano-MG., Belo Horizonte

Nº do item da AF: 1

Local de entrega:

Av. um nº 301, condomínio Parque Norte , Cidade de Vespasiano-MG., Belo Horizonte

Item de material: 001752731

Especificação:
TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO (TNT); COMPOSICAO:
100% POLIPROPILENO;; LARGURA: MINIMA 140 CM; COR: BRANCA; GRAMATURA: MINIMA 20 G/M2, BFE MINIMO DE
95%;

Aquisição de TNT para atendimento a demanda de pandemia do COVID-19, no Estado de Minas Gerais.
Demais informações necessárias para contratação:

Unid.
aquisição /
forneciment

Garantia
(meses) Marca Modelo Frequência

de entrega

Prazo de
entrega
(dias)

Qtd. Valor
unitário (R$) Valor total (R$)

METRO
QUADRADO SMMMS - 100000,0000 2,0200 202000,001 0 Diária

R$202.000,00

duzentos e dois mil reais

Valor da operação:

ICMS a recuperar:

SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são efetuados através de ordem de
pagamento direto para sua conta corrente.

CONDIÇÕES GERAIS

As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:

Nome:

CNPJ:

Endereço:

Telefones:

Polícia Militar de Minas Gerais

16.695.025/0001-97

Centro de Material Bélico da PMMG Av. Amazonas, 6745, Gameleira, Belo Horizonte/MG - 30.510-000.

(31) 2123-1037

Observações:
Aquisição de tecido (TNT) para a confecção de máscaras de proteção.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTOProcesso de compra / SIAD

02/04/2020 09:39
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Assistência técnica: -

Condições de pagamento: Imediato

A inadimplência por atraso na entrega do material acarretará, ao fornecedor, a aplicação de multa observados os seguintes limites:

- multa de 0% por dia, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação,

até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

- multa de 0% sobre o valor do fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do

vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens

constantes do instrumento contratual,  ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é

destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

- multa de 0% por dia,  pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no Edital ou

instrumento equivalente e não discriminado nas alíneas anteriores,  sobre o valor contratado, contada da comunicação da

da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.

CPF:

080000072787319981542020

Nome:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Emissor de certificado:

MASP:

ASSINATURA DIGITAL

PAULO GUILHERME LIBRELON

012.962.926-06

02/04/2020Data da assinatura:

Código verificador:

S127797

Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTOProcesso de compra / SIAD
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Objeto

Unidades

Página inicial Serviços

Licitações

Transparência nas contas da Polícia Militar.

Todos

CSC-SAUDE

CSC-SAÚDE - DISPENSA DE LICITAÇÃO / MÁSCARAS N95

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE SAÚDE / PROCESSO SEI: 1500.01.0014717/2020-02

PROCESSO DE COMPRAS: 1501561-00009/2020 (Compra Centralizada vi SEPLAG)./ OBJETO:

aquisição emergencial de materiais médicos hospitalares para atendimento a demanda crescente

provocada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Estado de Minas Gerais. / Empresa: KSN

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI. / CNPJ nº 68.176.544.0001-42. / Quantidade: 10.000 unidades.

Valor unitário: R$ 9,98 (nove reais e noventa e oito centavos). Valor total: R$ 99.800,00 (noventa e nove mil

e oitocentos reais). / CONTRATO nº 9245644/2020. / Vigência: 06 (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. /Prazo de Entrega:  conforme contrato. /DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.33.90.30.10.49.2.0. /Link :http://compras.mg.gov.br/

CSC-SAÚDE - DISPENSA DE LICITAÇÃO/TNT PARA

FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE SAÚDE / PROCESSO SEI: 1500.01.0016170/2020-56 /

PROCESSO DE COMPRAS: 1501561 000014/2020. (Compra Centralizada via SEPLAG) / OBJETO:

aquisição de TNT (Tecido não tecido/texturizado), branco, para fabricação de máscaras cirúrgicas

descartáveis, em atendimento de demanda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), visando equipar e

proteger os policiais, no âmbito de suas competências bem como àqueles da área de saúde, segurança e

administrativa que atuam no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais no enfrentamento da PANDEMIA

Geral Notícias Policiais Serviços Sobre a PM

Fique Seguro Unidades

PMMG - Licitação https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action

1 of 4 02/04/2020 15:49
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do novo Coronavírus (COVID-19). / Empresa: J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - CNPJ nº

84.951.649/0001-88. / Quantidade: 125.000m2 Valor Unitário: R$2,02 (dois reais, dois centavos). Valor

Total: R$ 252.500,00 (Duzentos e cinquenta dos mil e quinhentos reais). / Prazo de Entrega: Integral em

até 05 (Cinco) dias úteis, contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho. / Dotações

Orçamentárias: 1251 06 181 034 4048 0001 3 3 90 30 01 1 10 1;1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 30 01

0 49 2. Link:http://compras.mg.gov.br/

PREGÃO ELETRÔNICO PARA RP 48/2020

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, realizará a licitação

para aquisição, sob consignação, de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) para cirurgias de

coluna, em atendimento à demanda dos órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais. Propostas através

do site www.compras.mg.gov.br até às 08:59 do dia 15/04/2020 A sessão do pregão iniciará no dia

15/04/2020, às 09h00min, no site www.compras.mg.gov.br Planejamento para RP 48/2020 Mais

informações: licitasaude@pmmg.mg.gov.br Belo Horizonte, 02 de abril de 2020. George Luiz de Matos

Chefe do Centro de Serviços Compartilhados de Saúde

Edital 48-2020 final.pdf 697 kb

caderno1_2020-04-02-11.pdf 1968 kb

Aviso de Licitação

Prezado fornecedor, A Policia Militar de Minas Gerais pelo CSC-SAUDE/DS, informa que encontra-se

aberto o Processo Compras nº 1255302 000370/2019 através de COTEP,para aquisição de 01 unidade de

PORTA CORTA-FOGO - MEDIDAS: 800 X2100 MM COM VÃO DE LUZ; FINALIDADE: SEPARAÇÃO

ENTRE AMBIENTES, valor máximo R$ 926,00. Os interessados poderão cadastrar suas propostas do dia

23/12/2019 até o dia 26 de dezembro as 11:00hs pelo site compras http://www.compras.mg.gov.br/

Salientamos ainda que as empresas deverão ser cadastradas para poderem inserir as propostas.

Pregão Eletrônico 125/2019- Insumos e Acessórios Médico-

Cirúrgico-Hospitalares

AVISO DE LICITAÇÃO - O CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE SAÚDE - CSC-SAÚDE DA

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS torna público o Edital de Licitação referente ao Pregão nº 125/2019

- Modalidade: Eletrônica. OBJETO: Aquisição de insumos e acessórios médico-cirúrgico-hospitalares, para

atender as necessidades do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, com julgamento por menor

preço, por item, de acordo com a descrição, especificações e detalhamentos consignados no Edital, no

Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos.

Edital INSUMOS MÉDICO HOSPITALAR 29-07-19-1.pdf 742 kb

DOU PROCESSO DE COMPRA 125-2019 INSUMOS MÉDICOS -1.pdf 3836 kb

Publicação Portal 125-2019-1.pdf 41 kb

PMMG - Licitação https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action
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