
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001  - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901�

Versão v.20.08.2019.

 

Processo nº 1500.01.0014880/2020-63

TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº 9245631/2020
DE COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA E A EMPRESA KSN
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

                                                                                     

O ESTADO DE MINAS GERAIS  por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA-SEJUSP , com sede na Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-
900, na cidade de Belo Horizonte/Estado de Minas Gerais, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
05.487.631/0001-09, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada pelo Subsecretário de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia, Wilson
Gomes da Silva Junior , portador da Carteira de Identidade RG M 3.345.406, expedida pela
SPP/MG e inscrita no CPF sob o nº 665.364.486-34 -  Resolução de competência nº 64/2019 e
a empresa KSN PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI,  endereço de correio eletrônico:
vendas@ksn.com.br; inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o número
68.176.544.0001-42, Rua Estados Unidos, nº 1.300, CEP 13324-220, Jardim América, Salto,
São Paulo, neste ato representado pelo Sr. Wilson Aparecido de Souza , portador da Carteira
de Identidade RG nº 5.923.930 , expedida pela SSP/SP, e CPF nº 438.531.888-34 , doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente da Dispensa de
licitação nº 1501561-10/2020, que será regida pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
e Medida Provisória 926/2020, com suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, a Lei
8.666/1993 e o Decreto nº 113/2020 no que couber, as demais normas específicas aplicáveis
ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição emergencial de
materiais médico hospitalares para atendimento a demanda crescente provocada pela
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pandemia do Coronavírus (COVID-19), no Estado de Minas Gerais, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta
comercial, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

DESCRIÇÃO DO
ITEM

UNIDADE
DE

AQUISIÇÃO
ESTOQUE  CÓDIGO

SIAD
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

MASCARA
DESCARTAVEL -
IDENTIFICACAO: N
95 COM CARVAO
ATIVADO;
FORMATO:
CONCHA OU
DOBRAVEL;
CAMADAS: 4
CAMADAS;
MATERIA-PRIMA:
FIBRA SINTETICA;
GRAMATURA: NAO
APLICAVEL; FILTRO:
FILTRO PFF2; TIPO
FIXACAO:
ELASTICO; AJUSTE
NASAL: SIM;
ESTERIL: NAO;
COMPLEMENTAÇÃO
DA
ESPECIFICAÇÃO:
MASCARA COM OU
SEM VALVULA DE
EXALAÇÃO.
CONFECCIONADA
COM 2 CAMADAS
DE FIBRA
SINTETICA, 1
CAMADA DE FILTRO
E 1 CAMADA DE
CARVAO ATIVADO.
INODORA,
HIPOALERGENICA.
EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM
DADOS DE
IDENTIFICACAO,
DATA DE
FABRICACAO E DE
VALIDADE, NUMERO
DO LOTE.
REGISTRO NA
ANVISA E
CERTIFICADO DE
APROVACAO DO
MTE.

UNIDADE 65.000
unidades 1647385 R$ 9,98  R$

648.700,00

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
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2.1. Este contrato tem vigência de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência
de saúde pública, nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$648.700,00 (seiscentos e
quarenta e oito mil e setecentos reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei 23.579, de 15 de janeiro 2020:

   1451.10.421.145.4429.0001 33 90 30 0 10 1

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no termo de referência.

 

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

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

 

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Termo de Referência.

 

9. CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO
9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA
e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no Termo de Referência.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1.   As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.

11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o
mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência
desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

11.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público
no processo de licitação ou execução do contrato;

11.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
contratante;

11.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento
do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais
não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

11.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5. “prática obstrutiva” significa:

11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigação do contratante ou outro órgão de
Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigação; ou

11.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente,
envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o
procedimento licitatório.

11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada
à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
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13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

13.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.

13.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

13.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo no art.4º-I
da Lei nº 13.979/2020,  desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 13.979/2020, na Lei nº 8.666/1993, e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa
de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal
8.666/93 de 21/06/1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

E, assim justas e avençadas, firmam este contrato  assinado eletronicamente
pelas partes para os devidos efeitos legais.
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Wilson Gomes da Silva Junior�
Subsecretário de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
 
 

WILSON APARECIDO DE SOUZA
Representante legal

KSN Proteção Respiratória Eireli

  

Documento assinado eletronicamente por Wilson Gomes da Silva Junior,
Subsecretário de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia, em 27/03/2020, às
15:44, 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 Wilson Aparecido de Souza, Usuário
Externo, em 27/03/2020, às 16:57, 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
12768189 e o código CRC 58023AA1.

Referência: Processo nº 1500.01.0014880/2020-63 SEI nº 12768189
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 52 – sábado, 28 de Março de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
CHAMADA FAPEMIG 01/2020

ProGrAMA EMErGENCIAL DE APoIo A AÇÕES DE 
ENFrENTAMENTo DA PANDEMIA CAuSADA PELo 
Novo CoroNAvÍruS
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – 
FAPEMIG, atendendo à orientação programática da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE, observadas as 
diretrizes políticas emanadas do Plano Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado/PMDI, do Plano Plurianual de Ação Governa-
mental/PPAG e do Conselho Curador da FAPEMIG, torna público 
a presente Chamada e convida as Instituições Científicas, Tecno-
lógicas e de Inovação Públicas - ICTMG, localizadas no Estado 
de Minas Gerais e cadastradas junto à FAPEMIG, a apresentarem 
propostas para obtenção de apoio financeiro, em conformidade 
com o que estabelece a presente Chamada que se encontra na ínte-
gra, na página da FAPEMIG no endereço www .fapemig .br . 

Belo Horizonte, 27 de março 2020 . 
Ass) Prof . Evaldo Ferreira vilela – Presidente da FAPEMIG .

4 cm -27 1340358 - 1

comPANHiA ENErGéticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

CoMPANHIA ENErGÉTICA DE MINAS GErAIS – CEMIG
CNPJ: 17 .155 .730/0001-64

SL/MS – GErÊNCIA DE CoMPrAS 
DE MATErIAL E SErvIÇoS

AvISo DE EDITAL
Pregão Eletrônico SL/MS 500-G13943 . objeto: Óleo . Edital e 
demais informações disponíveis no site http://compras.cemig.
com .br

2 cm -27 1340267 - 1

CoMPANHIA ENErGÉTICA DE MINAS GErAIS – CEMIG
CNPJ: 17 .155 .730/0001-64

SL/MS – GErÊNCIA DE CoMPrAS 
DE MATErIAL E SErvIÇoS
ExTrATo DE CoNTrATo

GF/rP–5002000956/500 . Partes: Companhia Energética de 
Minas Gerais-CEMIG x Chubb Seguros Brasil S .A Fundamento: 
530-H13189 -contrato decorrente da Ata de registro de Preço 
4650000353/500 . objeto: serviços de seguro garantia judicial . 
Prazo: 36 meses . valor: r$60 .714,26 . Ass .: 27/03/2020 . Edital 
e demais informações disponíveis no site http://compras.cemig.
com .br

ExTrATo DE ADITIvo
AG/uT – Central Eólica vota do rio x SKy Service Alpinismo 
Industrial – ME. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao 
Contrato 4570017809 . Data: 25/03/2020 .
AG/uT – Central Eólica Praias de Parajuru S/A x SKy Service 
Alpinismo Industrial – ME . objeto: Prorrogação do prazo de 
vigência ao Contrato 4570017809. Data: 25/03/2020.

4 cm -27 1340268 - 1

CEMIG DISTrIBuIÇÃo S .A . - CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
SL/MS – GErÊNCIA DE CoMPrAS 

DE MATErIAL E SErvIÇoS
ExTrATo DE CoNTrATo

DPr/TG – 4650000432/530 . Partes: Cemig D x INForPoINT 
INForMáTICA LTDA . Fundamento: 530-H13825 -contrato 
decorrente da Ata de registro de Preço 4650000432/530 .objeto: 
serviços de manutenção e de desenvolvimento de programas em 
linguagem ABAP destinados aos módulos PM, Co, FI, FI-Tv, PS, 
AA, rE, QM, Hr, Portal (ESS e EH&S), SD, MIC, Loans, CFM, 
Smart Forms e SAP Script do Sistema SAP ECC da CEMIG . 
Prazo: 12 meses . valor: r$ 78 .000,00 . Ass .: 27/03/2020 .
GF/rP–5002000993/530 . Partes: Cemig D x Chubb Seguros 
Brasil S .A Fundamento: 530-H13189 -contrato decorrente da 
Ata de registro de Preço 4650000351/530 . objeto: serviços de 
seguro garantia judicial . Prazo: 36 meses . valor: r$3 .502,67 . 
Ass.: 27/03/2020. Edital e demais informações disponíveis no site 
http://compras .cemig .com .br

4 cm -27 1340262 - 1

CEMIG DISTrIBuIÇÃo S .A . - CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
SL/MS – GErÊNCIA DE CoMPrAS 

DE MATErIAL E SErvIÇoS
AvISo DE EDITAL

Pregão Eletrônico SL/MS 530-G13952 . objeto: Transformador 
Corrente. Edital e demais informações disponíveis no site http://
compras .cemig .com .br

rEvoGAÇÕES
Pregão Eletrônico SL/MS 530-G13843- objeto Divisórias de 
Vidro. Edital e demais informações disponíveis no site http://
compras .cemig .com .br

3 cm -27 1340260 - 1

CEMIG DISTrIBuIÇÃo S .A . - CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
SL/MS – GErÊNCIA DE CoMPrAS 

DE MATErIAL E SErvIÇoS
ExTrATo DE CoNTrATo

rATIFICAÇÃo DE DISPENSA - SC/IM – 4570018239/530 . 
Processo: SL/MS 530-A13906 . Fundamento: Art . 29, inciso v, 
da Lei 13 .303/2016, para a contratação direta da Luelci Duarte 
Machado para locação do imóvel em São Sebastião do Paraíso/
MG, na rua Benedito Mariano, nº146, vila Dalva, para a instala-
ção da Agência de Atendimento ao Público da Locatária. Prazo: 
36 meses. Valor: R$54.000,00. Ratificada em: 16/03/2020.
DPr/SI – 5002001039/530 . Partes: Cemig D x Megawork Con-
sultoria e Sistemas Ltda . Fundamento: 530-H13150 -contrato 
decorrente da Ata de registro de Preço 4650000389/530 .objeto: 
serviços técnicos especializados de configuração, sustentação, 
customização, implantação e implementação de projetos de médio 
porte na plataforma SAP/ECC, estando incluídos os ambientes 
GrC, BW, BPC E Bo . Prazo: 24 meses . valor: r$ 819 .000,00 . 
Ass .: 24/03/2020 .
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras .
cemig .com .br

ExTrATo DE ADITIvo
SD/LE - Cemig Distribuição S .A x Consórcio IP Energia Ltda . 
objeto: Prorrogação e reajuste ao Contrato 4680005064 . valor de 
r$160 .071 .942,68 para r$ 275 .731 .074,78 . Data:16/03/2020 .

5 cm -27 1340259 - 1

CEMIG GErAÇÃo E TrANSMISSÃo S .A .
CNPJ 06 .981 .176/0001-58

SL/MS – GErÊNCIA DE CoMPrAS 
DE MATErIAL E SErvIÇoS

AvISo DE EDITAL
Pregão Eletrônico SL/MS 510-G13915 . objeto: Disjuntor SF6 .
Pregão Eletrônico SL/MS 510-G13969 . objeto: Gases .
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras.
cemig .com .br

2 cm -27 1340264 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENTo DE MINAS GErAIS
AvISoS DE LICITAÇÃo

PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL nº 05 .2020/0080 – PEM . (PArA 
ME/EPP CoM oPÇÃo PArA AMPLA PArTICIPAÇÃo)
objeto: Motor Elétrico de 150Cv .Dia da Licitação: 14 de abril de 
2020 às 14:15 horas. Edital e demais informações disponíveis a 
partir do dia 31/03/2020 no site: www .copasa .com .br (link: Lici-
tações e Contratos/Licitação).

PrEGÃo ELETrÔNICo rEGISTro DE 
PrEÇoS SPAL Nº 05 .2020/3029- PES 

objeto: Transporte de água por Caminhão Pipa .Dia da Licitação: 
14 de abril de 2020 às 09:00 horas. Edital e demais informações 
disponíveis a partir do dia 31/03/2020 no site: www .copasa .com .
br (link: Licitações e Contratos/Licitação).

PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL Nº 05 .2020/0078 – PES .
objeto: Serviços de lavagem, desinfecção, higienização, recolhi-
mento e entrega de uniformes para os empregados do Sistema de 
Esgotameto Sanitário – SES da Gerência Regional de Ipatinga.Dia 
da Licitação: 14 de abril de 2020 às 08:45 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 31/03/2020 no site: www.
copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/Licitação).

LICITAÇÃo Nº CPLI .1120200014
objeto: execução, com fornecimento de materiais e equipamen-
tos, das obras e serviços de reforma e de Implantação de unidade 
na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Ipanema, no muni-
cípio de Ipatinga / MG . Dia: 23/04/2020 às 08:30 horas - Local: 
rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Hori-
zonte/MG.Mais informações e o caderno de licitação poderão ser 
obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www .
copasa.com.br (link: licitações e contratos/licitações, pesquisar 
pelo número da licitação), a partir do dia 28/03/2020 .

JuLGAMENTo
LICITAÇÃo Nº CPLI .1120200013

objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das 
obras e serviços de recuperação de unidades do Sistema de Abas-
tecimento de água e de padronização e /ou hidrometração das 
Ligações Prediais de Água, nos distritos de São João Nepomu-
ceno / MG.Desclassificar as propostas apresentadas pelas empre-
sas MINASTEC ProDuToS E SErvIÇoS ESPECILIZADoS 
LTDA e CoNSTruTorA FANAG LTDA, por estarem em desa-
cordo com o Edital . o detalhamento das falhas encontra-se nos 
autos do processo .vencedora: vB ENGENHArIA EIrELI valor: 
r$ 301 .274,85

CoMuNICADo DE rECurSo
LICITAÇÃo Nº CPLI .1120190092

objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das 
obras e serviços da 3ª etapa do Programa de Despoluição da 
Lagoa da Pampulha, nos municípios de Belo Horizonte e Con-
tagem / MG .A empresa CANAL ENGENHArIA LTDA interpôs 
recurso contra a sua exclusão da presente licitação, contra a anu-
lação do contrato 19 .2550 e contra a nulidade parcial do processo .
Está aberto o prazo de 05 dias úteis para a vistas ao processo .
Data: 27/03/2020

rESuLTADo DE LICITAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL - nº 05 .2020/0048 – PES

objeto: Seguro de vida em grupo .resultado: Encerrado . Não 
houve empresa vencedora, conforme consta dos autos .

rETIFICAÇÃo DE PuBLICAÇÃo
No dia 20 de março de 2020, neste mesmo caderno e jornal, 
publicou-se a Dispensa de Licitação, - 37 .062 Fundamentação 
Legal: Artigo 29, Inciso II, Lei Federal 13 .303/16 . objeto: loca-
ção do imóvel situado à rua 1º de Março, 600 # Centro, Sardoá 
– MG, para funcionamento do escritório local do sistema per-
tencente à GrIP . Prestador e valor: Claudete Fernandes Pereira . 
R$33.600,00. Prazo de Vigência: 48 meses. Reconhecimento do 
Ato: Albino Júnior Batista Campos – Superintendência de Opera-
ção vale do rio Doce e vale do Aço . Guilherme Frasson Neto – 
Diretor de Operações – Ratificação do Ato: Carlos Eduardo Tava-
res de Castro . – Diretor-Presidente da CoPASA conforme abaixo, 
onde se lê - Fundamentação Legal: Artigo 29, Inciso: II da Lei 
Federal 13 .303/16 ., leia-se: Fundamentação Legal: Artigo 29, 
Inciso v da Lei Federal 13 .303/16 .

A DIrETorIA
18 cm -27 1340317 - 1

comPANHiA DE GáS DE miNAS 
GErAiS - GASmiG

AvISo AoS ACIoNISTAS
Comunicamos, aos nossos acionistas, que se acham à disposi-
ção, na sede desta sociedade, localizada na Avenida do Contorno, 
6 .594, 10º andar, Bairro Lourdes, Belo Horizonte, os documentos 
a que se referem o art . 133 da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 
1976 e o art . 2º da Lei nº 10303, de 31 de outubro de 2001, relati-
vos ao exercício de 2019 .

Belo Horizonte, 25 de março de 2020 .
Gilberto Moura valle Filho – Diretor Financeiro Interino

3 cm -27 1340140 - 1

ExTrATo DA ATA DA ASSEMBLEIA 
GErAL ExTrAorDINárIA

Data, hora e local: 03/03/2020, 16 horas, na sede social - Av . do 
Contorno, 6 .594, 10º andar, em Belo Horizonte
Mesa: Presidente - Natália Silva de Lima / Secretário - Helder 
Pereira Sena
Sumário dos fatos ocorridos: I - a Assembleia indicou a repre-
sentante da acionista Companhia Energética de Minas Gerais - 
CEMIG, Natália Silva de Lima, para presidir a reunião; II - os 
acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar a oitava Emis-
são de Debêntures Simples da Companhia, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária, em até duas séries, sob o regime 

de garantia firme de colocação, de acordo com as características e 
condições principais detalhadas e reguladas por meio da celebra-
ção da escritura de emissão de debêntures; III - Presenças: Natália 
Silva de Lima, pela CEMIG; omar Pinto Domingos, pelo Municí-
pio de Belo Horizonte; e Helder Pereira Sena, Acionista .
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro 
sob o número: 7781541
Data: 23/03/2020 - Protocolo: 20/145 .035-6 -

Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral
6 cm -27 1340278 - 1

rETIFICAÇÃo
Onde se lê: 1º Aditivo ao CT 4600000515 – GPR-00599/17 - 
Partes: Gasmig x Engineering do Brasil S/A . objeto: prorroga-
ção da vigência do contrato firmado entre as partes por mais 24 
meses e acréscimo quantitativo . valor r$ 986 .276,76 . Assinatura: 
04/03/2020 .
Leia-se: 1º Aditivo ao CT 4600000515 – GPr-0059/17 - Par-
tes: Gasmig x Engineering do Brasil S/A . objeto: prorroga-
ção da vigência do contrato firmado entre as partes por mais 24 
meses e acréscimo quantitativo . valor r$ 986 .276,76 . Assinatura: 
04/03/2020 .

AvISo DE EDITAL – ADENDo Nº 01
Pregão Eletrônico SrP – GPr-0008/20 . objeto: Aquisição de 
tubos em polietileno PEAD, DN32mm, DN63mm, DN90mm e 
DN125 mm . Encontra-se disponível a partir de 27/03/2020 no 
site www .bbmnetlicitacoes .com .br o Adendo nº 1, ao Edital supra 
mencionado, que prorroga a data da entrega das propostas para às 
09:00 horas do dia 01/04/2020, a data e horário da abertura da ses-
são pública para dia 01/04/2020 às 09:30 horas e a data do início 
da etapa de lances para o dia 01/04/2020 as 14:30 .

CoNTrAToS
Contrato nº 4600000770 . Partes Gasmig x Sodexo Pass do Brasil 
Serviço e Comercio S .A . Fundamento: Pregão Eletrônico GPP-
0001/19 . objeto: contratação dos serviços relativos ao forneci-
mento de vale alimentação e refeição para empregados da Gasmig . 
Vigência: vigorará até 04.09.2022 contado a partir de 02.04.2020. 
valor: r$ 5 .528 .645,08 . Assinatura: 24/03/2020 .

Angela Maria valentino Campos
Gerente de Contratos e Licitações

7 cm -27 1340282 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL

DIrETorIA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PArCErIAS

NoTIFICAÇÃo 121/2020 – CoNvÊNIo SEDESE: 
560/2011– CENTro DE rECuPErAÇÃo áLCooL 

E DroGAS DESAFIo JovEM MAANAIM, 
Do MuNICÍPIo DE ITAMoNTE, MG

o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa 
que as contas do Convênio nº 560/2011, celebrado entre a Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Social e o Centro de recu-
peração Álcool e Drogas Desafio Jovem Maanaim, do município 
de Itamonte, MG, CNPJ 41 .878 .554/0001-73, foram reprovadas 
e autorizado o desbloqueio noSIAFI, bem como a baixa contábil, 
em 11 de fevereiro de 2020 . Também fora lavrado o Termo de 
Confissão de Parcelamento de Dívida em 03 de fevereiro de 2020, 
nos termos da legislação vigente .

Belo Horizonte, 27 de março de 2020 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

DIrETorIA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PArCErIAS

NoTIFICAÇÃo 122/2020 – CoNvÊNIo SEDESE: 0032/2013– 
PrEFEITurA MuNICIPAL DE MINAS NovAS, MG

o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa 
que as contas do Convênio nº 0032/2013, celebrado entre a Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Social e a Prefeitura Munici-
pal de Minas Novas, MG, CNPJ 22 .516 .405/0001-10, foi mantida 
a reprovação, reconhece a quitação do débito edetermina o arqui-
vamento do AADE, nos termos da legislação vigente .

Belo Horizonte, 27 de março de 2020 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
7 cm -27 1340329 - 1

comPANHiA DE HABitAÇÃo Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coHAB

ASSEMBLEIA GErAL orDINárIA E ExTrAorDINárIA
CoNvoCAÇÃo

A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – CoHAB 
MINAS convoca seus acionistas para se reunirem em Assem-
bleia Geral ordinária e Extraordinária, a se realizar cumulativa-
mente em sua sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo 
Neves, rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais, 14º 
andar, Bairro Serra verde, em Belo Horizonte/MG, às 10:00 horas 
do dia 27 de abril de 2020, a fim de deliberarem sobre os seguin-
tes assuntos: Assembleia Geral ordinária : a) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar sobre as demonstra-
ções financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2019. 
Assembleia Geral Extraordinária : a) alteração das redações do 
incisov do artigo 33, e do artigo 66 do estatuto social; b) outros 
assuntos de interesse da Companhia . 

Belo Horizonte, 26 de março de 2020 .
Daniel Perrelli Lança

Presidente do Conselho de Administração
4 cm -26 1339903 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE FAzENDA
rESuMo Do I TErMo ADITIvo 

Ao CoNTrATo 1900010892
Partes: EMG/SEF e G4F SoLuÇÕES CorPorATIvAS LTDA . 
objeto: Altera prazos de execução, constantes no Termo de refe-
rência. Lindenberg Naffah Ferreira/ Superintendente de Tecnolo-
gia da Informação – STI/SEF – 27/03/2020 .

1 cm -27 1340328 - 1

miNAS GErAiS PArticiPAÇÕES S/A - mGi
CoNCorrÊNCIA MGI Nº 001/2020

A MGI comunica aos licitantes credenciados para a Concorrên-
cia MGI 01/2020, bem como aos demais interessados, nos termos 
do item 6 .4 do Edital da licitação, que não houve recurso quanto 
ao julgamento das habilitações ocorrido no dia 20/03/2020. Neste 
ato, ficam os interessados convocados para, querendo, compare-
cerem à sessão pública de abertura de envelopes e julgamento das 
propostas, referentes aos itens 16, 17 e 36 que será realizada no 
dia 31/03/2020, às 10:00 horas na sede da Companhia, no seguinte 
endereço: Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, 
rodovia Papa João Paulo II, 4 .001, 4º andar, Prédio Gerais, Bairro 
Serra Verde, Belo Horizonte/MG. Informações: na sede da MGI 
ou por meio do email: contratos@mgipart .com .br

3 cm -27 1340256 - 1

DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
ExTrATo DE CoNTrATo

CONTRATANTE: Departamento de Edificações e Estradas de 
rodagem do Estado de Minas Gerais - DEEr/MG . Contratada: 
Sengel Construções Ltda. Instrumento: Ordem de Paralisação em 
23/03/2020 ao Contrato: CT-015/2014 . objeto: reforma e res-
tauração da Antiga Sede do IPSEMG para Instalação ESCoLA 
DE DESIGN - uEMG . BELo HorIZoNTE . Processo: 
165684 .2301 .2018

2 cm -27 1340255 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PúBLicA

HoMoLoGAÇÃo PrEGÃo 304/2019
Pregão Eletrônico nº 304/2019 . objeto: “prestaçãode serviços 
deGESTÃo ADMINISTrATIvA DE ESTáGIo” . Homologo 
o processo licitatório no valor de r$ 1 .157 .895,96 (um milhão, 
cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais 
e noventa e seis centavos), o qual declarou habilitada a empresa 
CENTro DE INTEGrACAo EMPrESA ESCoLA DE MINAS 
GErAIS, CNPJ 21 .728 .779/0001-36 . Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública – rodovia Papa João Paulo II, n° 4143 - 
Edifício Minas, 5º andar – Serra verde – Cidade Administrativa . 

Belo Horizonte, 27 de março de 2020 .
Tiago Maduro de Azevedo

Superintendente de Infraestrutura e Logística .
3 cm -27 1340361 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo Nº 339039 .06 .3129 .2020
PArTES: EMG/SEJuSP e LoKArSENA LoCAÇÕES E 
TrANSPorTES LTDA - EPP . oBJETo: o objeto do presente 
Termo de Contrato é a contratação de serviço de transporte de 
água potável destinado a Penitenciária Francisco Floriano de 
Paula (PFFP), que serão prestados nas condições estabelecidas no 
Termo de Referência, com fundamento no art. 24, IV da Lei nº 
8.666/1993 . VIGÊNCIA : O prazo de vigência deste Contrato é de 
180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da ocorrência da emer-
gência. VALOR: O valor total da contratação é de R$ 630.000,00 
(seiscentos e trinta mil reais) . Do TAÇÃo orÇAMENTárIA: 1
451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .3 .3 .90 .39 .06 .0 .10 .1 SIGNATárIoS: 
WILSoN GoMES DA SILvA JuNIor e MArCIo roCHA 
vIEIrA . Assinatura em : 27/03/2020 .

3 cm -27 1340323 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato n° 9245631/2020 - Processo SEI 
1500 .01 .0014880/2020-63 . Processo de Compra: 1501561 
10/2020 . Partes: SEJuSP e KSN Proteção respiratória Eireli . 
objeto: aquisição de materiais médicos hospitalares, máscara des-
cartável, para atendimento crescente provocada pela pandemia do 
Coronavirus (COVID-19) no Estado de Minas Gerais. Vigência: 6 
meses . valor: r$648 .700,00 . Dotação orçamentária: 1451 10 421 
145 4429 0001 339030 0 10 1: Wilson Gomes da Silva Júnior, 
pela SEJuSP e Wilson Aparecido de Souza, pela empresa .

2 cm -27 1340423 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo Nº9245592/2020
PArTES: EMG/SEJuSP e a EMPrESA FALCÃo ALIMENToS 
LTDA - ME . ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviço para 
fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma 
Transportada . oBJETo: o objeto do presente Termo de Contrato 
é a contratação de preparação, produção e fornecimento contínuos 
de refeições e lanches prontos, na forma transportada, às Unida-
des Prisionais do Lote 227: Presídio de Monte Carmelo e Presí-
dio Sargento Jorge.VIGÊNCIA: Este contrato tem vigência de 24 
(vinte e quatro) meses, a partir de 11/04/2020 podendo ser prorro-
gado nos termos do art . 57, II, da Lei 8 .666/93 . vALor: o valor 
total da contratação é de R$ 3.826.940,60 (três milhões, oitocen-
tos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta reais e sessenta cen-
tavos) . DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: nº 1451 .06 .421 .145 .44
23 .0001 .339039 .03 .0 .10 .1 e 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039
 .03 .0 .27 .1SIGNATárIoS:Carlos vinicius de Souza Figueiredo e 
valdeir Ferrreira .Assinatura em: 27/03/2020 .

4 cm -27 1340167 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo Nº 339039 .03 .2974 .02 .20
PArTES: EMG/SEJuSP E EMPrESA ToTAL ALIMENTA-
ÇÃo S .A . ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao contrato de 
prestação de serviço para fornecimento contínuo de refeições e 
lanches prontos, na forma transportada, às unidades prisionais 
do lote 169: Presídio de Pirapora e Presídio de várzea da Palma , 
localizados respectivamente em Pirapora/MG e várzea da Palma/
MG, destinada aos presos e aos servidores públicos a serviço nas 
unidades . oBJETo: a) ACrESCEr 11,77% ao valor atualizado 
do contrato inicial, equivalente a r$ 451 .443,74 . vALor: o valor 
global do contrato, em virtude do acréscimo em tela, será de r$ 
4 .287 .611,92 . DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: Nº 1451 .06 .421
 .145 .4423 .0001 .339039 .03 .0 .10 .1, 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .3
3903903 .0 .27 .1, 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039 .03 .0 .10 .1 e 
1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039-03 .0 .27 .1 . SIGNATárIoS: 
Carlos vinícius de Sousa Figueiredo e Denilson Dias de Lima . 
ASSINATurA EM: 27/03/2020 .

4 cm -27 1340242 - 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 3202003272343410152.
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CARLA
Realce



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Central de Compras

Belo Horizonte, 29 de março de 2020.

NOTA EXPLICATIVA

RETIFICAÇÃO DE CÓDIGO DE ITEM DE MATERIAL - MÁSCARA N95 - CORREÇÃO DE
ERRO MATERIAL

 

Foi constatado erro material no âmbito do processo SEI! 1500.01.0014880/2020-
63. Após a assinatura do contrato, evento SEI! 12768189, verificou-se utilização de código de
item de material CATMAS, código que identifica o objeto, de forma equivocada. O referido
processo SEI! tratou da aquisição de máscaras de características PFF2 (N95) sem válvulas ou
filtro de carvão ativado. Apesar disso, utilizou-se o seguinte código de item de material e
seguinte especificação:

 

1647385 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95 COM CARVAO
ATIVADO; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-
PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO
FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO;COMPLEMENTAÇÃO DA
ESPECIFICAÇÃO: MASCARA COM OU SEM VALVULA DE EXALAÇÃO.
CONFECCIONADA COM 2 CAMADAS DE FIBRA SINTETICA, 1 CAMADA DE FILTRO E 1
CAMADA DE CARVAO ATIVADO. INODORA, HIPOALERGENICA. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE,
NUMERO DO LOTE. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVACAO DO MTE

 

Entretanto, o código correto, referente à contratação realizada é o seguinte:

 

125628 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; FORMATO:
CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA;
GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO;
AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO;

 

Desta forma, em função do equívoco, todo o processo, desde elaboração do
Termo de Referência à elaboração do Contrato, informaram o código 1647385, porém, toda a
instrução processual, desde o Ofício 6 da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado
de Minas Gerais (SEJUSP), evento SEI! 12668781, passando por todas as pesquisas de
preços realizadas, documentação da proposta, registro na ANVISA, evento SEI! 12766968 e
informações do Termo de Referência tratam da máscara N95 correta (com exceção do código
de item de material), uma vez que a máscara contratada visa o atendimento à profissionais de
saúde no âmbito do combate à pandemia de coronavírus e as características de válvulas e
carvão ativado não são necessárias à proteção de profissionais da SEJUSP.

Assim, a pesquisa de preços foi realizada de forma correta e a contratação obteve
também o item correto.
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Ressalta-se que o contrato será retificado de modo a contemplar o descritivo de
item de material correto contratado, com base nas pesquisas de preços realizadas e com base
na proposta do fornecedor.

Informa-se que toda a contratação foi realizada com enorme urgência, respaldada
pelo Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 12672888, 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! 12671742, que estabeleceu critérios para contratações emergenciais de
EPIs e outros insumos utilizados para enfrentamento da pandemia de COVID-19.

A retificação informada será publicada para garantir transparência dos atos.
Informa-se também a não ocorrência de qualquer dano ao erário, uma vez que houve motivação,
instrução processual, busca por economicidade e formalidade para os atos praticados. Informa-
se que empenho será emitido imediatamente para garantir o abastecimento frente a um quadro
instável de disputa entre países, entes federados e instituições privadas para obter os poucos
insumos restantes em fabricantes ou distribuidores. Qualquer morosidade de ações e atos pode
gerar desabastecimento e consequente risco concreto de morte a agentes, pacientes e
cidadãos mineiros.

Portanto, diante do respeito à isonomia, à obtenção da proposta mais vantajosa à
Administração e à tempestividade que o caso requer, a retificação do extrato do contrato será
publicada e o atendimento emergencial será realizado pela empresa contratada nas mesmas
condições firmadas anteriormente. Há a anuência da Administração Estadual para manutenção
dos atos praticados. Qualquer ação diferente, implicaria em perda dos produtos para o Estado
de Minas Gerais, seja por demandas de outros entes federativos ou mercado privado, seja por
requisições administrativas realizadas por Estados e prefeituras.

Uma vez que a finalidade buscada foi concretizada de modo efetivo, o objeto
desejado foi aquele de fato contratado, a motivação para aquisição foi amplamente elucidada,
as competências para os atos foram respeitadas e exercidas e o procedimento para aquisição
foi devidamente adotado em função da urgência requerida, a retificação dos atos corrige o erro
material ocorrido. Reforça-se que a consequência de uma rescisão contratual, seguida de novo
procedimento para replicar as mesmas informações significariam o atraso do recebimento do
produto, ou ainda sua não obtenção devido ao instável e escasso mercado de saúde no
momento de pandemia e corrida pela aquisição de EPIs. Seria um claro desrespeito ao direito
à vida e ao interesse público, uma vez que não há empresas ou produtos para atendimento em
curto prazo com os insumos em questão.

Será também mantida a anuência para que o fornecedor realize a entrega dos
objetos, garantindo a proteção à vida de agentes penitenciários e apenados no âmbito do
sistema prisional de Minas Gerais. 

 

 

Atenciosamente,

 

 

 

Rafael Mayrink Ferreira
Superintendência Central de Compras Governamentais

Centro de Serviços Compartilhados - SEPLAG 
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente,
em 29/03/2020, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12879706 e o código CRC 82197353.

 

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

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1500.01.0014880/2020-63 SEI nº 12879706
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Contratos

 

ERRATA

Belo Horizonte, 30 de março de 2020.

 

O Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG, Rodrigo Ferreira Matias,
no uso da competência delegada pelo Decreto n.º 43.817/2004 e pela Resolução nº56/2019, e 
em conformidade com a Lei Federal nº13.979/2020 e com o Decreto Estadual NE nº 113/2020,
tendo em vista a necessidade de correção de erro material no uso equivocado do código de
item de material do Catálogo de Materiais e Serviços-CATMAS, e na citação do inciso IV do
Art. 24 da Lei nº8.666/1993 no ato de ratificação de dispensa de Licitação, no âmbito do
processo SEI! 1500.01.0014880/2020-63, RETIFICA com base no documento SEI nº
12879706 o processo de compra nos seguintes termos

Onde se lê  (ato de Ratificação de dispensa de licitação - Documento SEI Nº12800628):
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEI
nº1500.01.0014880/2020-63, referente ao Processo de Compras nº
1501561-10/2020, 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 12678718 AUTORIZO e RATIFICO,
com fulcro nas disposições contidas no artigo 24, incisos IV da Lei Federal
n.°8.666/1993, na hipótese de dispensa de licitação, bem como em
conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020 e o Decreto Estadual NE
nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico AGE Referencial n.º
16.198/2020 evento SEI nº 12749439,cujo objeto é aquisição de máscaras
N95 (...)

Leia-se:
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEI
nº1500.01.0014880/2020-63, referente ao Processo de Compras nº
1501561-10/2020, 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 12678718 AUTORIZO e RATIFICO,
com fulcro na hipótese de dispensa de licitação contida na Lei Federal nº
13.979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do
Parecer Jurídico AGE Referencial n.º 16.198/2020, evento SEI nº
12749439, cujo objeto é aquisição de máscaras N95 (...)

Onde se lê:
1647385 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95  COM
CARVAO ATIVADO; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS:
4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO
APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO;
AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO; COMPLEMENTAÇÃO DA
ESPECIFICAÇÃO: MASCARA COM OU SEM VALVULA DE
EXALAÇÃO. CONFECCIONADA COM 2 CAMADAS DE FIBRA
SINTETICA, 1 CAMADA DE FILTRO E 1 CAMADA DE CARVAO
ATIVADO. INODORA, HIPOALERGENICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL,
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COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DE
VALIDADE, NUMERO DO LOTE. REGISTRO NA ANVISA E
CERTIFICADO DE APROVACAO DO MTE

Leia-se:
125628 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95 ;
FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS;
MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL;
FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL:
SIM; ESTERIL: NAO.
 

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 30/03/2020, às 21:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12881392 e o código CRC 5FB60B5E.

 

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

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1500.01.0014880/2020-63 SEI nº 12881392
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003302359210122.
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