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1. OBJETO:
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de máscaras
N95 para atendimento de demanda da Secretaria de Estado da Saúde, visando equipar e
proteger profissionais envolvidos no atendimento e combate à pandemia do COVID-19 no
Estado de Minas Gerais que trabalham no âmbito do SUS, conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

 

DESCRIÇÃO DO ITEM
UNIDADE

DE
AQUISIÇÃO

ESTOQUE CÓDIGO
SIAD

VALOR
UNITÁRIO

COM
ICMS

VALOR
TOTAL

COM ICMS

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

UNIDADE 150.000
UNIDADES 1647385 R$ 9,98 R$

1.497.000,00
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IDENTIFICACAO, DATA DE
FABRICACAO E DE VALIDADE,
NUMERO DO LOTE. REGISTRO NA
ANVISA E CERTIFICADO DE
APROVACAO DO MTE.

1.2. O quantitativo solicitado é baseado em demanda para equipar profissionais
de saúde do SUS (médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos e outros) e também na
disponibilidade informada pelo fornecedor, além do histórico de consumo do Estado de
Minas Gerais ao longo de 2019. Leva-se em consideração o quantitativo disponível para
pronta entrega do fornecedor. Informa-se que serão utilizadas em hospitais estaduais e em
unidades regionais da Secretaria de Estado da Saúde. Haverá necessidade de aquisições
adicionais para o combate ao coronavírus, mas trata-se de garantir a segurança de
pacientes dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais.

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 12589685,

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! 12589827, 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, sendo que
em 21/03/2020, há quase 400 mil pessoas infectadas e quase 20.000 mortes, 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! 12589834, em
seguida, esgotaram-se rapidamente, como demonstrado em reportagens diversas, evento
SEI! 12589832, expondo os agentes públicos de saúde ao risco de contaminação e expansão
do número de mortos e contaminados. No Brasil, já são 2.207 casos, com 47 mortos
confirmados, 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 Secretaria de Estado da Saúde que, com a
escassez de material e da dificuldade de entregas de equipamentos de EPIs, como a máscara
N95, passa por dificuldades para equipar profissionais que trabalham no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS em Minas Gerais. 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! 12704670. 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! 12590115, 12590041
e 12590142, outros sequer responderam às tentativas, como nos casos dos eventos
SEI! 12591479, 12702143 e 12591943. Foi obtido então um preço no valor de R$12,90,
conforme evento SEI! 12589999, e outro de R$28,00, conforme evento SEI! 12696973. Após
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grande esforço das equipes de compras, conseguiu-se a negociação junto à empresa KSN
Proteção Respiratória, com entrega imediata, evento SEI! 12702270, que contemplava a
entrega de máscaras descartáveis FFP2 - Modelo N95, nos termos do inciso II do art. 26 da Lei
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e dos demais normativos supracitados, além da Medida
Provisória nº 926 de de 20 de março de 2020 que também trata da matéria de aquisição para
insumos de combate ao coronavírus.

Considerando ainda a declaração do Estado de Calamidade Pública pelo
governador Romeu Zema e também o grave risco de morte para milhões de pessoas, a
Administração Estadual, pautada pelas deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19,
decidiu pela aquisição total dos insumos disponíveis deste e de outros fornecedores que surjam
e que possam garantir a proteção à vida de quem se arrisca a combater uma doença que tem
causado estragos de repercussão mundial. 

Desta forma, a aquisição em questão será realizada, sendo desconsiderados
preços de contratações similares ou bancos 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 e escassez de produtos. Trabalhou-se com o foco em
obtenção de três orçamentos, conforme demonstrado anteriormente. 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 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. 

Informa-se que a contratação contemplará entregas parceladas que serão
realizadas em 31/03 e 13/04, garantindo então abastecimento e proteção aos agentes de
saúde. O Estado de Minas Gerais buscava a entrega imediata, mas em função da falta de
produtos em território nacional e da indisponibilidade de fornecedores, deverá aguardar a
fabricação e entrega parcial dos itens, que uma circunstância do momento de crise. Assim, todo
o material recebido irá diretamente para equipar agentes públicos que combate o COVID-19
que encontram-se na linha de frente de assistência à saúde, e cuja falta de proteção pode
favorecer aumento da contaminação por estas pessoas.

Por último, informa-se que o quantitativo demandado, de 150.000 unidades é
aquele que será capaz de suprir unidades hospitalares e de pronto atendimento para equipar
seus profissionais de saúde no âmbito da pandemia de COVID-19. Trata-se de quantidade
suficiente para distribuir a municípios mineiros e atender à demanda do Sistema Único de
Saúde - SUS, baseado no quantitativo aproximado total que havia sido registrado na ata para
registro de preços 229/2019, que contemplava 176 mil máscaras para o período de um ano.
Trabalhou-se então com uma compressão deste quantitativo adquirido anteriormente para
atendimento de um ano para o abastecimento estimado para um período de 2 meses, uma vez
que a amplitude e duração da pandemia ainda é incerta e apresenta inúmeras variáveis, sendo
necessária então a definição de um norte para garantir a pronta a aquisição das máscaras N95.

 

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

SEI! 12589827:
"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
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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 em 31/03 e 13/04, mediante
recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento
equivalente, nos termos da proposta comercial 12702270 e também em função de
negociação realizada junto à empresa KSN.

4.2. Do Local e Horário de Entrega:
4.2.1. Os materiais deverão ser retirados da fábrica por transporte próprio do
Estado de Minas Gerais e entregues no seguinte endereço: Almoxarifado da
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais - Av. Simão Antônio, nº 149, Cincão/
Contagem-MG, no horário de 08:00 às 17:00.

4.3. Condições de recebimento:
4.3.1. Os produtos serão recebidos:

4.3.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com a especificação, oportunidade em
que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das
embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho;

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

4.3.2. O descarregamento do produto ficará a cargo da equipe da Secretaria
de Estado de Saúde, quando da chegada da carga ao local de entrega.
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4.3.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela Secretaria de Estado
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 5 (cinco) dias corridos a partir de cada uma das
entregas realizadas, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e
aprovados pela CONTRATANTE, em função da urgência e da excepcionalidade que as
aquisições de máscaras N95 requerem para enfrentamento da pandemia mundial de
COVID-19, coronavírus.

 

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

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

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

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

 

7. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

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

7.1.1. Será designado servidor da Secretaria de Estado de Saúde  para
fiscalizar a execução deste objeto.

7.2.  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

7.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza
técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

7.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
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objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos
e da proposta da CONTRATADA.

7.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do
Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção
das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

7.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do contrato.

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
8.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei 23.579, de 15 de janeiro 2020

IAG: 0
4291.10.305.150.4439.0001 - 339030 - 10.1
4291.10.305.150.4439.0001 - 339030 - 37.1
4291.10.305.150.4439.0001 - 339030 - 92.1

VALOR TOTAL:   R$  1.497.000,00

 

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

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

 

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
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solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste
termo de referência.

11.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

11.1.9. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.

11.1.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

11.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.

11.1.12. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do objeto;

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
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objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;

12.1.2.3. 2 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

12.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

12.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5.

12.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

12.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou
a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

12.7. As sanções relacionadas nos itens 12.1.3, 12.1.4 e 12.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

12.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:

12.8.1. Retardarem a execução do objeto;

12.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

12.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

12.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto
Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
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Rafael Mayrink Ferreira
Superintendência Central de Compras Governamentais

Centro de Serviços Compartilhados - SEPLAG
 
 

Rodrigo Ferreira Matias
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

 

Dario Brock Ramalho
 Subsecretário de Vigilância em Saúde 

Secretaria de Estado de Saúde

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 26/03/2020, às 08:26, 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 Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente,
em 26/03/2020, às 08:21, 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 Dario Brock Ramalho, Subsecretário(a), em
26/03/2020, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12589868 e o código CRC C430CC77.

Referência: Processo nº 1500.01.0014240/2020-77 SEI nº 12589868
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