
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais 

Serviço de Controle de Contratos e Convênios

Ofício IPSM/SCCC nº. 558/2020

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2020.

Assunto: Prorrogação para implementação do processo de pagamento individualizado dos prestadores de serviços de assistência à saúde credenciados no Portal 
de Compras.

Anexo:  Cadastro Portal de Compras – Identificação e Informações Gerais.

Referência: Ofício /IPSM/SCCC nº 400/2020 de 10 de junho de 2020.

               Prezado(a) credenciado(a),                    

               Em menção ao contido no ofício de nº 400/2020 – SCCC de 10/6/2020, que encontra-se anexo, para atendimento as normas legais, em especial a 
Resolução SEPLAG nº 93/2018, fora implementado o cadastro de fornecedores por unidade de compras no Instituto, a fim de viabilizar o processo de pagamento 
individualizado dos prestadores de serviços de assistência à saúde credenciados, com data de vigência: 10/08/2020.

                O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM, Autarquia Estadual, sobre o qual dispõe a Lei Estadual nº 11.406 
de 28/01/94, integrante da Administração Pública Estadual, informa que:

                Em virtude das particularidades que surgiram após a implementação do cadastro do credenciado no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais 
como: a situação vivenciada em razão da epidemia infecciosa viral causada pelo agente Coronavírus (COVID-19); a paralisação das atividades de muitos 
credenciados e/ou órgãos como medida para proteção de seus funcionários e beneficiários e a dificuldade de regularização dos documentos, a implementação 
do processo de pagamento individualizado dos prestadores de serviços de assistência à saúde credenciados (as), mediante o devido cadastro no portal de 
compras fora prorrogado para a partir de 01/10/2020.

                Todavia, o (a) contratado (a), obrigatoriamente deverá manter seu cadastro atualizado junto aos órgãos competentes e ao contratante para viabilizar o 
recebimento dos valores dos serviços prestados e devidamente processados no DPRO, sob pena do não recebimento dos valores até a regularização da 
pendência.

          Ademais, o (a) contratado (a) deverá encaminhar o anexo - Cadastro de compras devidamente preenchido, para o e-mail 
ipsm.portaldecompras@gmai.com, e a qualquer tempo quando solicitados, apresentar documentos dos quais são necessários para o correto preenchimento do 
cadastro, considerando que algumas informações são específicas ao portal de compras e não apresentadas no ato da contratação/renovação.

               Destarte, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento, através do e-mail referenciado acima e/ou pelos telefones (31) 3269-2103 ou (31) 
3269-2102, renovando-lhe protestos de respeito e estima.

Atenciosamente,

Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM

Anexo:

 CADASTRO PORTAL DE COMPRAS - IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS

Observações:
1 - Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
2 - Preencher os campos com letra legível ou digitar.
3 - As informações devem estar atualizadas nos órgãos competentes.   

Razão Social:                                                                                                         CNPJ/MF:

Telefone Geral:                                                                                                      Telefone Comercial:

E-MAIL:                                                                                                                   CNAE:

Endereço Comercial:                                                                                             nº                 Bairro:

Cidade:                                                                                                                   CEP: 

DADO(S) DO(S) INTEGRANTE(S) DO QUADRO SOCIETÁRIO

NOME COMPLETO:                                                                                         E-mail:

CPF/MF:                                     Nº Identidade:                          Data da expedição:                      Órgão emissor/UF:
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Cargo/Função:                                                      Telefone:                   

ENDEREÇO RESIDENCIAL

Avenida/Rua:                                                                                                 Bairro:

Telefone Residencial:                                                                                    Celular:

NOME COMPLETO:                                                                                      E-mail:

CPF/MF:                                     Nº Identidade:                          Data da expedição:                      Órgão emissor/UF:

Cargo/Função:                                                      Telefone:

ENDEREÇO RESIDENCIAL

Avenida/Rua:                                                                                                 Bairro:

Telefone Residencial:                                                                                    Celular:

NOME COMPLETO:                                                                                     E-mail: 

CPF/MF:                                     Nº Identidade:                          Data da expedição:                      Órgão emissor/UF:

Cargo/Função:                                                      Telefone:

ENDEREÇO RESIDENCIAL

Avenida/Rua:                                                                                                 Bairro:

Telefone Residencial:                                                                                    Celular:

NOME COMPLETO:                                                                                      E-mail:

CPF/MF:                                     Nº Identidade:                          Data da expedição:                      Órgão emissor/UF:

Cargo/Função:                                                      Telefone:

ENDEREÇO RESIDENCIAL

Avenida/Rua:                                                                                                 Bairro:

Telefone Residencial:                                                                                    Celular:

TERMO DE COMPROMISSO

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas que poderão ser verificadas a qualquer tempo.

Assinatura do Responsável legal:

Local:                                                                                                           Data: _____ /____ /_______

Criado por: Karine Marques

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 18/08/2020, às 15:34, 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 18348913 e o código CRC 8AACE080.

Referência: Processo nº 2120.01.0005105/2020-87 SEI nº 18348913
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Rua Paraíba, 576  - Bairro Savassi - Belo Horizonte - CEP 30130-141 
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