
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 1320.01.0046719/2020-73

 TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº
9247074/2020 DE
COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE E A KTK
INDÚSTRIA,
IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA., NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                     

O ESTADO DE MINAS GERAIS  por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE, com sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, CEP.
31630-900, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº
18.715.516/0001-88, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde, Marcílio Dias
Magalhães, portador da Carteira de Identidade RG nº M-2149400, e inscrito no CPF
sob o nº 559.547.906-04 -  Resolução de competência nº 6.794/2019 e a empresa
KTK INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. , endereço de correio
eletrônico: amenezes@ktk.ind.br; inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ, sob o número 61.489.381/0001-09, com sede na Rua Antônio Gomes
Ferreira, nº 39, São João Clímaco, São Paulo/SP - CEP 04.257-100, neste ato
representada por seu procurador, Sr. Nelson Takaoka , portador da Carteira de
Identidade RG nº 5.573.769-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF nº
561.191.198-68, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
Contrato, decorrente da Dispensa de licitação nº 1501561-28/2020, 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 Estadual nº 113/2020 no que couber, as demais normas específicas
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o Decreto Estadual 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 de
VENTILADOR PULMONAR, com instalação, garantia do produto, para
atendimento de demanda da Secretaria de Estado da Saúde, visando equipar
as unidades hospitalares envolvidas no atendimento e combate à pandemia do
COVID-19 no Estado de Minas Gerais no âmbito do SUS, 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
QUANTITATIVO CÓDIGO

SIAD
VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

VENTILADOR
PULMONAR - TIPO:

MICROPROCESSADO,
ELETRONICO;

UNIDADE 562 UNIDADES 1753681 R$
70.000,00

R$
39.340.000,00

VENTILADOR
PULMONAR - TIPO:

MICROPROCESSADO;
TRANSPORTE;

UNIDADE 185 UNIDADES 1756877 R$
25.000,00 R$4.625.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 43.965.000,00
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 43.965.000,00
(quarenta e três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas
e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive instalação, garantia
do produto, reposição de peças, tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta
das dotações orçamentárias, e daquelas que vierem a substituí-las:

4291.10.305.026.1008.0001.449052.0.95.1
4.2.    Nos exercícios seguintes, correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no
início de cada exercício financeiro.
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA FINANCEIRA
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5.1. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou
garantia convencional

5.1.1.  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, conforme sua proposta comercial.

 
6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

Conforme a Decisão Judicial 13717718 emitida pela Justiça Federal /12ª
Vara Federal:

"Assim sendo, ante a necessidade concreta de aquisição dos
ventiladores pulmonares em razão da pandemia do COVID-19, indispensáveis nos
Centros de Terapia Intensiva - CTI's das unidades do SUS, AUTORIZO, em caráter
excepcional, o pagamento antecipado (sinal) de 50% (cinquenta por cento) do
valor contratado, equivalente a R$ 21.982.500,00 (vinte e um milhões, novecentos
e oitenta e dois mil e quinhentos reais).

DEFIRO a alocação dos recursos em favor da empresa KTK Ind. Imp.
Exp. Com. de Equip. Hosp. Ltda, em conta judicial específica.Assim sendo, fica
reservada a importância de R$43.965.000,00 (quarenta e três milhões, novecentos
e sessenta e cinco mil reais), vinculados à aquisição dos equipamentos constantes
da proposta comercial nº 293/2020, os quais serão liberados por este juízo de
acordo com a proposta e cronograma apresentados pela empresa."

Sendo assim, a metade do valor já foi depositada na conta informada
pela empresa KTK Ind. Imp. Exp. Com. de Equip. Hosp. Ltda de forma antecipada.
A outra metade do valor da aquisição será depositada nos termos da decisão
judicial supracitada e de acordo com a proposta comercial da empresa KTK,
evento SEI!13742831.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 

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

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

 
8.  CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. Prazo de Entrega: 
8.1.1. Entrega parcelada conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE ENTREGA - VENTILADORES KTK

Item
Até 30 de
Junho de

2020

Até 31 de
Julho de

2020

Até 31 de
Agosto de

2020
VENTILADOR PULMONAR - TIPO:

MICROPROCESSADO, ELETRONICO; 20 167 375
VENTILADOR PULMONAR - TIPO:

MICROPROCESSADO; 20 165 0
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TRANSPORTE;
8.2. Do Local e Horário de Entrega:

8.2.1. 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.

8.3. Condições de recebimento:
8.3.1. Os produtos serão recebidos:

8.3.1.1. 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;
8.3.1.2. 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.

8.3.2. O descarregamento do produto ficará a cargo da equipe da
Secretaria de Estado de Saúde, quando da chegada da carga ao local de
entrega.
8.3.3. 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.

8.3.3.1. Os custos de frete e transporte são de total
responsabilidade do fornecedor, nos termos da proposta comercial,
evento SEI! 13742831.
8.3.3.2. Conforme os pareceres
técnicos 13708648 e 13708698, e com o documento 13708721, os
equipamentos deverão ser entregues com os acessórios apontados
como necessários pela equipe de engenharia clínica, de acordo com
as especificações constantes nos Anexos I e II deste Termo de
Referência, eventos SEI!13737677 e 13737989.

8.4.  
9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1. 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.

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

9.2. 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.
9.3. 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.
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9.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em
parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do
Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
9.5. 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.

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA – REGIME DE EXECUÇÃO
10.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no
Termo de Referência.
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
E DA CONTRATADA

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
12.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas
Gerais serão observadas as determinações que se seguem.
12.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados,
observem o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos
contratos. Em consequência desta política, define, com os propósitos dessa
disposição, os seguintes termos:

12.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento
ou a solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um
agente público no processo de licitação ou execução do contrato;
12.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de
influenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em
detrimento do contratante;
12.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre
os concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem
conhecimento do contratante, destinado a estabelecer os preços das
propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o contratante dos
benefícios da competição livre e aberta;
12.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar
prejudicar, diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades
a fim de influenciar a participação delas no processo de licitação ou
afetar a execução de um contrato;
12.2.5. “prática obstrutiva” significa:

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

12.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as
sanções previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente
ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas,
conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório.
12.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim
como as previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009,
deve ser encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para
adoção das medidas cabíveis.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou
parcialmente cumpridos;
14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.4.3. Indenizações e multas.

14.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos os requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
14.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e
o material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
14.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual,
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente,
será assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa,
sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES
15.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo
no art.4º - I da Lei nº 13.979/2020,  desde que devidamente motivado e
autorizado pela autoridade competente.
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15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS.

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

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

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas
Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
E, assim justas e avençadas, firmam este contrato assinado eletronicamente
pelas partes para os devidos efeitos legais.

 
MARCÍLIO DIAS MAGALHÃES

Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde
Secretaria de Estado de Saúde

 
 

NELSON TAKAOKA
Representante Legal

KTK INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcílio Dias Magalhães,
Subsecretário(a), em 28/04/2020, às 17:39, 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 NELSON TAKAOKA, Usuário
Externo, em 28/04/2020, às 20:25, 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 13721077 e o código CRC 788EF4A8.

Referência: Processo nº 1320.01.0046719/2020-73 SEI nº 13721077
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 42 – quarta-feira, 29 de abril de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
DECISÃO SEJUSP/SULOT Nº 01/SULOT/2020
BELo HorIZoNTE, 17 DE ABrIL DE 2020 .

DECISÃo
Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 14.184/2002, no 
Decreto Estadual nº 45.902/2012 e nas Resoluções SEDS nº 049/2017, 
nº 01/2017, ACOLHO a Recomendação do Relatório Técnico nº 2/
SEJUSP/CPP/2020, de 16 de abril de 2020, emitida pela Comissão 
Processante Permanente da SEJuSP, que recomendou o ArQuIvA-
MENTO  do Processo Administrativo Punitivo nº 065/2019, referente à 
empresa PoSITIvo TECNoLoGIA S .A, inscrita no Cadastro Nacio-
nal da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 81.243.735/0019-77, com base 
na previsão expressa contida no artigo 78, inciso XV da lei 8.666/93, 
bem como ao previsto no item 19 .2 - “Sanções Administrativas”, do 
edital de licitação n°241/2017, e ainda, em respeito ao artigo 16, §2° da 
Resolução SEAP nº 49/2017, conforme aos princípios constitucionais 
implícitos e explícitos que regem o ordenamento jurídico brasileiro, em 
especial ao da Legalidade estrita, por ausência de motivos caracteriza-
dores de culpa da processada nos autos deste processo .
Publique-se .

Wilson Gomes da Silva Júnior
Subsecretário de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
5 cm -28 1349366 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
DECISÃo

o Supervisor regional da urFBio Metropolitana do IEF torna 
público que foi concedida Autorização para Intervenção Ambien-
tal por meio de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental 
- DAIA, conforme o processo abaixo identificado:*Sotter José Gou-
veia- Supressão de cobertura vegetal nativa,com ou sem destoca para 
uso alternativo do solo- Nova Lima/MG, Processo Nº09010000283/19.
Validade:27/04/2023 (3) três anos, contados da data de emissão da 
autorização: 27/04/2020.* 

(a)ronaldo José Ferreira Magalhães .Supervisor da unidade 
regional de Florestas e Biodiversidade Metropolitana .

3 cm -27 1349240 - 1

DECISÃo
o Supervisor regional da urFBio Metropolitana do IEF torna público 
que foi concedida Autorização para Intervenção Ambiental por meio 
de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA, 
conforme o processo abaixo identificado:*Centro de Pesquisas René 
Rachou-FIOCRUZ/Minas Supressão de cobertura vegetal nativa,com
ou sem destoca para uso alternativo do solo- Belo Horizontea/MG, Pro-
cesso Nº09010001299/19.Validade:28/04/2023 (3) três anos, contados 
da data de emissão da autorização: 28/04/2020.

* (a)ronaldo José Ferreira Magalhães .Supervisor da unidade 
regional de Florestas e Biodiversidade Metropolitana .

3 cm -28 1349530 - 1

SoLICITAÇÃo DE AuTorIZAÇÃo PArA 
INTErvENÇÃo AMBIENTAL

o Supervisor regional da urFBio Nordeste do IEF torna público 
que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) solicitou(ram) Autoriza-
ção para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autorizativo 
para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme o (s) processo(s) abaixo 
identificado(s):
*R&M MINERAÇÃO LTDA/Fazenda Tatu - CNPJ 12.294.384/0001-81- 
Tipo de Intervenção: Corte ou aproveitamento de árvores isoladas nati-
vas vivas (3,2520 ha); Supressão de cobertura vegetal native com ou 
sem destoca, para uso alternative do solo ( 0,7688 ha) – Franciscópolis/
MG – Processo N° 03000000229/20.
*CERTIL CERAMICA LTDA/Fazenda São José - CNPJ 
07.528.404/0001-00 - Tipo de Intervenção: Corte ou aproveitamento de 
árvores isoladas nativas vivas/Processo Simplificado – Itaobim/MG – 
Processo Nº 03000000231/20.
Luiz Cláudio Pena Ferreira - Supervisor regional urFBIo Nordeste .

INDEFErIMENTo
o Supervisor regional da urFBio Nordeste do IEF torna público que 
foi(foram) indeferido(s) o(os) requerimento(s) de Autorização para 
Intervenção Ambiental do(s) processo(s) abaixo identificado(s):
*CERTIL CERAMICA LTDA/Fazenda São José - CNPJ 
07.528.404/0001-00 - Tipo de Intervenção: Corte ou aproveitamento de 
árvores isoladas nativas vivas/Processo Simplificado – Itaobim/MG – 
Processo Nº 03000000231/20, data da decisão: 24/04/2020.

(a)Luiz Cláudio Pena Ferreira . Supervisor 
regional urFBIo Nordeste .

CoNCESSÃo DE DAIA
o Supervisor regional da urFBio Nordeste do IEF torna público 
que foi concedida Autorização para Intervenção Ambiental por meio 
de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA, con-
forme o(s) processo(s) abaixo identificado(s):
*EXOTIC MINERAÇÃO LTDA/Fazenda Lavrador Queixada – CNPJ: 
08.139.144/0004-88, Tipo de intervenção: Supressão de cobertura 
vegetal nativa, com destoca, para uso alternativo do solo (3,9931 ha); 
Itinga/MG, Processo Nº 03070000031/19. Autorizado em 24/04/2020. 
validade: vinculado ao prazo do LAS .
*THALES BARBOSA AMARAL COSTA/Fazenda Três Voltas – 
CNPJ: 24.363.339/0001-10, Tipo de intervenção: Intervenção sem 
supressão de vegetação nativa em áreas de preservação permanente – 
APP (0,05 ha); Teófilo Otoni/MG, Processo Nº 03050000006/19 Auto-
rizado em 14/04/2020. Validade: Vinculado ao prazo do LAS.

(a)Luiz Cláudio Pena Ferreira - Supervisor 
regional urFBIo Nordeste .

ArQuIvAMENTo
o Supervisor regional da urFBio Nordeste do IEF torna público que 
foi(foram) arquivado(s) requerimento(s) de Autorização para Interven-
ção Ambiental do(s) processo(s) abaixo identificado(s):
*MÁRCIO DUARTE LOPES/Fazenda Reserva – CPF: 682.336.476-91, 
Tipo de intervenção: Intervenção sem supressão de vegetação nativa 
em áreas de preservação permanente - APP (2,78 ha), Nanuque/MG. 
Processo Nº 03050000046/18, data da decisão: 15/04/2020.
*RENALDO PEREIRA LOPES/Fazenda Passagem Funda – CPF: 
132751798-10, Tipo de intervenção: Supressão de cobertura vege-
tal nativa, com destoca, para uso alternativo do solo (17,8 há), Cur-
ral de Dentro/MG. Processo N° 03070000117/19, data da decisão: 
27/04/2020.

(a) Luiz Cláudio Pena Ferreira - Supervisor 
regional urFBIo Nordeste .

14 cm -28 1349728 - 1

AuTorIZAÇÃo DE DAIA
O Supervisor Regional do IEF/URFBio Alto Paranaíba torna público 
que foi concedida Autorização para Intervenção Ambiental por meio 
de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental nos processos 
abaixo identificados.
João José de Araújo / Fazenda Confusão – Corte ou aproveitamento 
de árvores isoladas nativas vivas – Patos de Minas-MG – PA/Nº 
11030000351/19. DAIA nº 003853-D. Fitofisionomia: Cerrado. Está-
gio de Regeneração: não possui. Data de Emissão: 27/04/2020. Mario 
Lucio Resende Oliveira Locação / Fazenda Rio Preto – Intervenção sem 
supressão de cobertura vegetal em APP – Abadia dos Dourados-MG – 
PA/Nº 11020000500/18. DAIA nº 0038470-D. Fitofisionomia: Cerrado. 
Estágio de Regeneração: não possui. Data de Emissão: 15/04/2020. 
Reis Geração de Energia Solar 18Ltda / Fazenda Cachoeira de Ibia – 
Corte de árvores isoladas – Ibiá-MG – PA/Nº 11010000037/20. DAIA 
nº 0038473-D. Fitofisionomia: Cerrado. Estágio de Regeneração: não 
possui. Data de Emissão: 27/04/2020. Três Reis Geração de Energia 

Solar 18Ltda / Chacara Santos Reis – Corte de árvores isoladas – 
Ibiá-MG – PA/Nº 11010000038/20. DAIA nº 0038474-D. Fitofisiono-
mia: Cerrado . Estágio de regeneração: não possui . Data de Emissão: 
27/04/2020. Sandro Roberto Mani / Fazenda Batatais – Intervenção em 
área de Preservação Permanente sem Supressão da Cobertura vege-
tal Nativa – Santa Juliana-MG – PA/Nº 11010000026/19. DAIA nº 
0038509-D. Fitofisionomia: Cerrado. Estágio de Regeneração: não 
possui. Data de Emissão: 27/04/2020. 

(a) Frederico Fonseca Moreira - Supervisor da 
unidade regional Alto Paranaíba .

6 cm -28 1349506 - 1

ExTrATo Do 2º TErMo ADITIvo Ao 
CONTRATO Nº. 009197517/2018

Extrato do 2º Termo Aditivo ao contrato nº. 009197517/2018 de loca-
ção de imóvel celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas - IEF 
e Geralda Maria Arnaut Maia, representada por Adriano Arnaut Maia . 
objeto deste Termo Aditivo: alteração da Cláusula Terceira, que trata 
do valor do aluguel, para redução do valor contratual dos serviços con-
tinuados, em conformidade com o Decreto nº 47904, de 31/03/2020. 
o valor global do contrato passara a ser de r$ 28 .753,00 (vinte e oito 
mil, setecentos e cinquenta e três reais), sendo o valor mensal pago 
de dezembro de 2019 a março de 2020 a importância de r$ 2 .567,23 
(dois mil e quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos) e 
de abril de 2020 a novembro de 2020 a importância de r$ 2 .310,51 
(dois mil e trezentos e dez reais e cinquenta um centavos) . varginha, 
24 de abril de 2020 .

(a) Anderson ramiro de Siqueira .
(b) Adriano Arnaut Maia .

CoNCESSÃo DE DAIA
o Supervisor regional da urFBio Sul do IEF torna público que foi 
concedida Autorização para Intervenção Ambiental por meio de Docu-
mento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme o 
processo abaixo identificado:
*Helvecius Vilela Silva Ribeiro/Fazenda Córrego do Campo - CPF: 
792 .009 .156-04, Supressão de cobertura vegetal nativa, com des-
toca, para uso alternativo do solo, Boa Esperança/MG, Processo Nº 
10020000763/19, em área autorizada de 4,5910 (ha). Validade: 03 (três) 
anos, contados da data de emissão da autorização: 24/04/2020.
(a) Anderson ramiro de Siqueira . Supervisor regional urFBIo Sul .

7 cm -28 1349735 - 1

rEQuErIMENTo DE DAIA
o Supervisor da urFBio Mata do IEF torna público que o requerente 
abaixo identificado solicitou Autorização para Intervenção Ambiental 
por meio de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - 
DAIA, conforme o processo abaixo identificado:* Prefeitura Municipal 
de Palma/Ribeirão do Capivara - CNPJ: 17.734.906/0001-32 - Inter-
venção em APP sem supressão de vegetação nativa - Palma/MG - PA 
Nº 05040000112/20: em 24/04/2020.

(a)lberto Felix IasbiK .
Supervisor urFBIo Mata

3 cm -28 1349528 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

rATIFICAÇÃo Do ATo DE INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃo
Processo SEI nº 1500.01.0013078/2020-23 - Com base nas considera-
ções constantes na Nota Jurídica nº 52/2020 do Núcleo de Assessora-
mento Jurídico da Subsecretaria do Centro de Serviços Compartilha-
dos, da SEPLAG, AProvo o presente procedimento administrativo e, 
no uso da competência a mim delegada pela resolução de Competência 
nº 56/2019 e pelo Decreto n.º 43.817/2004, AUTORIZO e RATIFICO, 
com fulcro no artigo 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993 na hipótese 
de Inexigibilidade de Licitação, para o pagamento de anuidade cobrado 
a todas as Secretarias de Estado de Administração ou órgãos correlatos 
que compõem o Conselho, para cobrir as despesas das atividades pro-
gramadas pelo Colegiado, por meio da contratação realizada junto ao 
CoNSELHo NACIoNAL DE SECrETArIoS DE ADMINISTrA-
CAO - CONSAD. inscrita no CNPJ sob o Nº 04.233.454/0001-63. O 
valor total estimado da contratação perfaz o valor correspondente de 
r$25 .000,00 (vinte e cinco mil reais), que correrá por conta da seguinte 
dotação: 1501 04 122 705 2064 0001 33 90 39 41 0 10 . Belo Hori-
zonte, 28 de abril de 2020 – rodrigo Ferreira Matias - Subsecretário 
do Centro de Serviços Compartilhados - Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão .

5 cm -28 1349393 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato n° 9246050/2020. Processo de compras nº 1501122 
000009/2020. Partes: SEPLAG e CRB COMÉRCIO DE INSUMOS 
AGrÍCoLAS LTDA . objeto: aquisição de inseticida para combate a 
insetos nos equipamentos e árvores dos estacionamentos e nos pontos 
de ônibus da Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida 
Neves (CAMG), de forma parcelada, conforme especificações e quan-
titativos estabelecidos no processode compras . vigência: 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de publicação do seu extrato no órgão 
oficial de imprensa de Minas Gerais. Valor: R$6.816,00 (seis mil, oito-
centos e dezesseis reais) . Dotação orçamentária: 1501 04 122 161 
4482 0001 3 3 90 3013 . Fontes de recursos: 10 .1 . Data de assinatura: 
28/04/2020. Assinam: Marilene Bretas Campos, pela SEPLAG e Carlos 
Cesar Borges, pela contratada .

3 cm -28 1349595 - 1

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Processo SEI nº1320.01.0046719/2020-73
Processo de Compras nº1501561-28/2020

Com base em toda documentação acostada ao Processo SEI nº 
1320.01.0046719/2020-73, bem como Processo de Compras nº 
1501561-28/2020, 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!13715538, AuTo-
rIZo e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas naLei Fede-
ral nº 13.979/2020, na hipótese de dispensa de licitação,e no Decreto 
Estadual NE nº 113/2020, nos termos do ParecerJurídico Referencial 
da AGE/MG n.ºevento SEI nº 13726482, cujo objeto é aquisiçãode 
vENTILADorES PuLMoNArES para atendimento de demanda da 
Secretaria de Estado da Saúde, visando equipar as unidades hospita-
lares envolvidas noatendimento e combate àpandemiado CovID-19 
no Estado de Minas Gerais no âmbito do SuS, por meio da contra-
tação da realizada junto aempresa KTK INDuSTrIA, IMPorTA-
CAo, ExPorTACAo E CoMErCIo DE EQuIPAMENToS HoS-
PITALArES LTDA .o valorda contratação é correspondente a r$ 
43 .965 .000,00 (quarenta e três milhões, novecentos e sessenta e cinco-
mil reais) que correrápor conta daseguintedotaçãoorçamentária: 4291 
10 305 026 1008 0001 44 90 52 09 0 95 1 . 

rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário do Centro 
de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato nº 9247075/2020 - Processo SEI nº 1500.01.0000453/2020-40 
- Processo de Compras nº 1501561-8/2020. Partes: SEPLAG e MGS-
Minas Gerais Administração e Serviços S .A . objeto: Prestação de ser-
viços de limpeza por m² e conservação, com fornecimento de mão-de-
obra em regime de dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, 
materiais, itens de higiene pessoal e equipamentos para execução do 
serviço na Cidade Administrativa . vigência: 12 meses, a partir da assi-
natura . valor: r$16 .168 .152,09 . Dotação orçamentária: 1501 04 122 
161 4482 0001 339037 03 0 10 1 . Assinam: Marilene Bretas Campos, 
pela SEPLAG, Gilmar Fava Carrara, Michel Lopes França Chaves e 
Marcelo Magalhães rosa Isoni, pela empresa .

8 cm -28 1349804 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
ERRATA PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO – PE 005/2020

No extrato de publicação da Homologação do Pregão Eletrônico nº 
005/2020, processo nº 5141001-016/2020,publicado no dia 25/04/2020, 
página 36 . onde se lê empresa MArCoS S BIuDES – ME, leia-se 
empresa MArCoS S BIuDES EIrELI .

1 cm -28 1349699 - 1

EXTRATO DO CONTRATO Nº CF-154/20 
firmado em 28/04/20 entre a MANIA DE FESTAS e a PRODEMGE. 
objeto: Fornecimento de Lanches 7 (sete) dias por semana, aos empre-
gados da Diretoria Técnica, que cumprem jornada noturna na ProDE-
MGE – unidade da rua da Bahia, em atendimento a Convenção Cole-
tiva de Trabalho. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 003/2020. 
valor total: r$ 60 .015,59 . vigência: 12 meses .

2 cm -28 1349646 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

AvISo DE ABErTurA DE LICITAÇÃo
Pregão Eletrônico nº 2012015.108/2019. Objeto: Aquisição de siste-
mas portáteis de tratamento de água por osmose reversa, para realiza-
ção das sessões de hemodiálise no CTI do Hospital Governador Israel 
Pinheiro - HGIP do IPSEMG, mediante fornecimento único . Data da 
sessão pública: 13/05/2020, às 09h00m (nove horas), horário de Brasí-
lia - DF, no sítio eletrônico www .compras .mg .gov .br . o cadastramento 
de propostas inicia-se no momento em que for publicado o Edital no 
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automati-
camente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão . 
o Edital poderá ser obtido nos sites www .compras .mg .gov .br ou www .
ipsemg .mg .gov .br . 

Belo Horizonte, 27 de abril de 2020 . 
Marci Moratti Cardoso Anselmo – Gerente de 
Compras e Gestão de Contratos do IPSEMG .

4 cm -28 1349382 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAúDE
TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1626/2020 

– PROCESSO SEI N° 1320.01.0151897/2019-42.
DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado 
da Saúde - SES/MG. DONATÁRIO: Município de Piumhi. Objetos: 
02 (Duas) Bombas Costais Pulverização Manual . valor unitário: r$ 
307,74. Valor Total: R$ 615,48. Data de Assinatura: 07/04/2020

2 cm -28 1349726 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1572/2020 
– PROCESSO SEI N° 1320.01.0049836/2019-16. 

DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁRIO: Município de Pedri-
nópolis . objetos: 02 (Duas) Bombas Costais Pulverização Manual . 
valor unitário: r$ 307,74 . valor Total: r$ 615,48 . Data de Assinatura: 
06/04/2020

2 cm -28 1349744 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato nº 9247074/2020 - Processo SEI nº 1320.01.0046719/2020-73 
- Processo de Compras nº 1501561-28/2020. Partes: SES e KTK 
INDÚSTrIA, IMPorTAÇÃo, ExPorTAÇÃo E CoMÉrCIo DE 
EQuIPAMENToS HoSPITALArES LTDA . objeto: Aquisição de 
vENTILADor PuLMoNAr, com instalação, garantia do produto, 
para atendimento de demanda da Secretaria de Estado da Saúde, 
visando equipar as unidades hospitalares envolvidas noatendimento 
e combate àpandemiado CovID-19 no Estado de Minas Gerais no 
âmbito do SuS . vigência: 06 meses . valor: r$43 .965 .000,00 . Dotação 
orçamentária: 4291 10 305 026 1008 0001 449052 0 95 1 . Assinam: 
Marcílio Dias Magalhães, pela SES e Nelson Takaoka, pela empresa .

3 cm -28 1349805 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1554/2020 
Processo SEI N° 1320.01.0042014/2019-41. DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/
MG . DoNATárIo: Município de Presidente Kubitschek . objetos: 
02 (Duas) Bombas Costais Pulverização Manual . valor unitário: r$ 
307,74. Valor Total: R$ 615,48. Data de Assinatura: 07/04/2020 

2 cm -28 1349522 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Extrato do Contrato nº 9245770/2020, oriundo do Pregão 1321018 
014/2019, de prestação de serviços, firmado entre o Estado de Minas 
Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde e a 
empresa Arlindo Pires – Soluções em Engenharia Mecânica LTDA – 
ME . objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva (mensal) 
e corretiva em elevador de transporte de passageiros instalado no Edi-
fício da Superintendência regional de Saúde de Juiz de Fora, incluindo 
a reposição ou substituição de peças, conforme condições estabeleci-
das no Termo de referência, Anexo I do Edital . Data da assinatura: 
27 .04 .2020 . Assinam: Darlan venancio Thomaz Pereira, pela Secreta-
ria de Estado de Saúde de Minas Gerais, e Arlindo Pires, pela Contra-
tada . Gestor: Gilson Lopes Soares, Masp 3830409; Gestora substituta: 
Nicole Teixeira Goretti, Masp 14428643; Fiscal: Carem Artiman da 
Cruz, Masp 13568571; Fiscal substituta: Joana D’Arc da Costa Zanelli, 
Masp 11889235 .

4 cm -28 1349588 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1666/2020 
Processo SEI N° 1320.01.0052650/2019-86. DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. 
DoNATárIo: Município São Miguel do Anta . objetos: 02 (Duas) 
Bombas Costais Pulverização Manual . valor unitário: r$ 307,74 . valor 
Total: R$ 615,48. Data de Assinatura: 09/04/2020

2 cm -28 1349409 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1546/2020
Processo SEI N° 1320.01.0054836/2019-40. DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. 
DoNATárIo: Município de São João da Ponte . objetos: 07 (Sete) 
Bombas Costais Pulverização Manual . valor unitário: r$ 307,74 . valor 
Total: r$ 2 .154,18 . Data de Assinatura: 07/04/2020

2 cm -28 1349583 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1544/2020 
– PROCESSO SEI N° 1320.01.0054803/2019-58. 

DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁRIO: Município de Lontra. Obje-
tos: 02 (Duas) Bombas Costais Pulverização Manual . valor unitário: 
R$ 307,74. Valor Total: R$ 615,48. Data de Assinatura: 07/04/2020

2 cm -28 1349539 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1588/2020
Processo SEI nº 1320.01.0041960/2019-44, Doador: Estado de Minas 
Gerais, através da Secretaria de Estado da Saúde, SES-MG, Donatário: 
Município de Coluna . objetos: 02(duas) bombas Costais pulverização 
manual . valor unitário: r$ 307,74 .valor total: r$ 615,48 . Data de assi-
natura: 07/04/2020.

2 cm -28 1349645 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1555/2020 
– PROCESSO SEI N° 1320.01.0042020/2019-73.

DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁRIO: Município de São Gon-
çalo do rio Preto . objetos: 02 (Duas) Bombas Costais Pulverização 
Manual . valor unitário: r$ 307,74 . valor Total: r$ 615,48 . Data de 
Assinatura: 07/04/2020

2 cm -28 1349462 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1661/2020 
Processo SEI N° 1320.01.0042749/2019-81. DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. 
DoNATárIo: Município Bom Jesus do Amparo . objetos: 02 (Duas) 
Bombas Costais Pulverização Manual . valor unitário: r$ 307,74 . valor 
Total: R$ 615,48. Data de Assinatura: 03/04/2020

2 cm -28 1349401 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1570/2020 
– PROCESSO SEI N° 1320.01.0042007/2019-36.

DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁRIO: Município de Materlân-
dia . objetos: 02 (Duas) Bombas Costais Pulverização Manual . valor 
unitário: r$ 307,74 . valor Total: r$ 615,48 . Data de Assinatura: 
06/04/2020

2 cm -28 1349731 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1561/2020 
Processo SEI N° 1320.01.0046570/2019-25. DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/
MG . DoNATárIo: Município de Conceição das Alagoas . objetos: 
02 (Duas) Bombas Costais Pulverização Manual . valor unitário: r$ 
307,74. Valor Total: R$ 615,48. Data de Assinatura: 07/04/2020

2 cm -28 1349423 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1662/2020
– Processo SEI N° 1320.01.0042736/2019-44. DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/
MG . DoNATárIo: Município Barão de Cocais . objetos: 02 (Duas) 
Bombas Costais Pulverização Manual . valor unitário: r$ 307,74 . valor 
Total: R$ 615,48. Data de Assinatura: 06/04/2020

2 cm -28 1349345 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1601/2020 
Processo SEI N° 1320.01.0151791/2019-91. DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. 
DoNATárIo: Município de Capitólio . objetos: 02 (Duas) Bombas 
Costais Pulverização Manual . valor unitário: r$ 307,74 . valor Total: 
R$ 615,48. Data de Assinatura: 07/04/2020

2 cm -28 1349412 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 1548/2020 
– PROCESSO SEI N° 1320.01.0042002/2019-74. 

DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁRIO: Município de José Gon-
çalves de Minas . objetos: 02 (Duas) Bombas Costais Pulverização 
Manual . valor unitário: r$ 307,74 . valor Total: r$ 615,48 . Data de 
Assinatura: 07/04/2020

2 cm -28 1349509 - 1

CoMISSÃo DE APurAÇÃo DE IrrEGuLArIDADES 
CoMETIDAS Por ForNECEDorES

A Comissão de Apuração de Irregularidades Cometidas por Fornece-
dores (CAIF) informa o arquivamento do PAP nº 23/2018 (Processo 
SEI nº 1320.01.0128197/2019-33), instaurado em 11 de abril de 2018, 
em desfavor daSANoFI AvENTIS FArMACÊuTICA LTDA . - 
CNPJ:02.685.377/0008-23,em razão do abatimento do débito efetuado 
em duplicadas conforme Termo de Arquivamento (13745650) .

CoMISSÃo DE APurAÇÃo DE IrrEGuLArIDADES 
CoMETIDAS Por ForNECEDorES

A Comissão de Apuração de Irregularidades Cometidas por Fornece-
dores (CAIF) informa o arquivamento do PAP nº 173/2016 (Processo 
SEI nº 1320.01.0055142/2019-23), instaurado em 01 de novembro de 
2016, em desfavor daMINAS GErAIS ADMINISTrAÇÃo E SErvI-
ÇOS S/A. - CNPJ:33.224.254/0001-42,em razãoda não verificação de 
prejuízo financeiro à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 
conforme Termo de Arquivamento (13762157) .

CoMISSÃo DE APurAÇÃo DE IrrEGuLArIDADES 
CoMETIDAS Por ForNECEDorES

A Comissão de Apuração de Irregularidades Cometidas por Fornece-
dores (CAIF) informa o arquivamento do PAP nº 160/2014 (Processo 
SEI nº 1320.01.0056412/2019-71), instaurado em 18 de junho de 2014, 
em desfavor daCIMED INDÚSTrIA DE MEDICAMENToS LTDA .- 
CNPJ:02.814.497/0002-98,em razão do pagamento constatado con-
forme Termo de Arquivamento (13739165) .

CoMISSÃo DE APurAÇÃo DE IrrEGuLArIDADES 
CoMETIDAS Por ForNECEDorES

A Comissão de Apuração de Irregularidades Cometidas por Forne-
cedores (CAIF) informa o arquivamento do PAP nº 38/2014 (Pro-
cesso SEI nº 1320.01.0056423/2019-65), instaurado em 14 de 
março de 2014, em desfavor daCHIESI FArMACÊuTICA LTDA . - 
CNPJ:61.363.032/0001-46,em razão da não demonstração de descum-
primento contratual por parte da demandada conforme Termo de Arqui-
vamento (13743876) .

CoMISSÃo DE APurAÇÃo DE IrrEGuLArIDADES 
CoMETIDAS Por ForNECEDorES

A Comissão de Apuração de Irregularidades Cometidas por Forne-
cedores (CAIF) informa o arquivamento do PAP nº 161/2014 (Pro-
cesso SEI nº 1320.01.0128186/2019-39), instaurado em 23 de junho 
de 2014, em desfavor de roCHE DIAGNÓSTICA BrASIL LTDA . 
- CNPJ:30.280.358/0006-90, em razão de Decisão do Sr. Secretário de 
Estado de Saúde, conforme Termode Arquivamento (13750567) .

CoMISSÃo DE APurAÇÃo DE IrrEGuLArIDADES 
CoMETIDAS Por ForNECEDorES

A Comissão de Apuração de Irregularidades Cometidas por Fornecedo-
res (CAIF) informa o arquivamento do PAP nº 070/2018 (Processo SEI 
nº 1320.01.0046076/2019-74), instaurado em 30 de agosto de 2018, 
em desfavor de EXFARMA LTDA. - CNPJ:05.618.222/0001-96, em 
razão do ressarcimento ao erário constatado conforme Termo de Arqui-
vamento (13756858) .

12 cm -28 1349700 - 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 3202004282318040142.
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CARLA
Realce
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