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De responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, chamamento público
visa recebimento de doações nos campi em Diamantina, Janaúba, Teófilo Otoni e Unaí

  

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) publicou nesta data o Edital de
Chamamento Público 001/2020, referente ao recebimento de doações não onerosas de bens,
materiais e serviços destinados à colaboração nas ações de combate à Covid-19,
desenvolvidas pela UFVJM.

  

A partir de 12 de maio, pessoas físicas e jurídicas nacionais ou estrangeiras podem apresentar
propostas, cujo objeto poderá ser incorporado ao patrimônio da UFVJM a qualquer tempo,
enquanto estiver em vigência o edital, que tem prazo de 180 dias, prorrogável até a duração do
estado de calamidade pública.

  

O edital prevê a doação dos seguintes itens, dentre outros:

    
    -  equipamentos e material de consumo utilizados em testes da Covid-19 (kits para
detecção/extração, testes rápidos, dentre outros utilizados), Equipamentos de Proteção
Individual - EPIs (máscara, luvas, capote/avental, óculos ou máscara facial, jaleco,
toucas/gorro, pró-pé, etc);   
    -  pagamento de bolsas direcionadas a contratação de bolsistas temporários;  
    -  fornecimento de lanches à equipe de trabalho (em média 15 pessoas por turno);  
    -  insumos e/ou equipamentos necessários para a produção e distribuição de: álcool em gel,
detergente, sabão, água sanitária, desinfetante, dentre outros reagentes utilizados na
manipulação desses produtos, assim como embalagens;   
    -  insumos e/ou equipamentos necessários para a produção de máscaras fabricadas por
impressoras 3D;   
    -  peças gráficas para combate da Covid-19 e contendo orientações relativas à prevenção;  
    -  alimentos não perecíveis, material de limpeza para doação à população carente.  

  

O produto final, resultado das doações de insumos recebidos, assim como EPIs (excedente
necessário aos profissionais atuantes nas ações de combate à Covid-19 no âmbito da UFVJM)
será destinado a atender hospitais, casas de saúde, prefeituras ou outros órgãos públicos que
atendem ou oferecem tratamento a pacientes da Covid-19 e que necessitam de material que
seja produzido pela UFVJM.
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Para saber mais sobre a doação e como participar do processo, acesse o edital neste link .
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http://ufvjm.edu.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=8940&amp;Itemid=1031

