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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

 

 

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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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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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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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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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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