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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

PREFEITURA

 
 
OFÍCIO Nº 1 / 2022 - PREF (11.54.02) 
 
Nº do Protocolo: 23062.000761/2022-56

Belo Horizonte-MG, 07 de janeiro de 2022.

De: Prefeitura

Para: Gabinete da Diretoria Geral

 
 

Prezada Carla,
  

Em resposta ao Ofício nº 42/2021 do SINDCEFET, informamos que o Subgrupo de Trabalho
responsável por propor, acompanhar e executar ações ligadas às áreas de Infraestrutura e
Compras tem trabalhado desde setembro de 2020 na aquisição de material de
biossegurança de prevenção ao Covid-19.

A organização das ações tem ocorrido através da concentração de estoque no campus Nova
Suíça de alguns itens como: álcool gel, papel toalha, sabão líquido, papel higiênico,
dispensadores de álcool, dispensadores de sabonete líquido, dispensadores de papel toalha
que são distribuídos para as unidades do interior de acordo com a demanda das unidades
através do Transporte Oficial e também através dos pedidos feitos no sistema do
Almoxarifado Virtual com diversos itens de biossegurança.

Os pedidos dos materiais são feitos pelos representantes das Comissões Locais para a
Presidente do Subgrupo de Infraestrutura que realiza os pedidos no sistema do Almoxarifado
Virtual e organiza as entregas e acompanha os pedidos para que estes sejam entregues
diretamente nas unidades demandantes.

Dentre as principais aquisições destacam-se:

Cartazes informativos, termômetros, adaptadores de bebedouro, máscaras de tecido e
descartáveis, barreiras acrílicas, protetor facial do tipo Face Shield, álcool gel,
dispensadores, totem de álcool, luvas, lixeiras e outros.

Ademais, no intuito de atender os EPIs necessários para fornecimento a toda força de
trabalho, conforme determinação Lei nº 14.019/2020, Art. 3º-B
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm, com máscaras,
protetores, e similares), foram providenciados kits de máscaras reutilizáveis para todos os
servidores e alunos bolsistas que serão integralmente disponibilizados para o retorno das
atividades presenciais até março de 2022.

Nas planilhas anexas constam os materiais de biossegurança já adquiridos até o momento,
sendo:

Planilha 01 - Relação de itens e os respectivos processos de compra
Planilha 02 - Relação dos itens consumidos no ano de 2021 através do Almoxarifado
Virtual.

 
Atenciosamente,
 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/01/2022 21:22 ) 
ANA LORENA DEMARQUES MOURA 

 TECNICO EM EDIFICACOES 
 DIMAN (11.54.02.02) 

 Matrícula: 2808724 
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