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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(Autos n° CGE 459/2021) 

O Presidente da Comissão do Processo Administrativo de 
Responsabilização, designada pela Portaria CGE nº 013, de 
26/05/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.530, de 
27/05/2021, do Senhor Controlador-Geral do Estado de Santa 
Catarina, com a retificação constante do Diário Oficial do Estado n° 
21.531, de 28/05/2021, considerando que o Ofício CGE n° 
0566/2021 enviado pelos Correios retornou sem a comprovação da 
entrega e com a indicação de “mudou-se”, assim como a tentativa 
infrutífera de intimação por e-mail, INTIMA a empresa Veigamed 
Material Médico e Hospitalar Eireli, inscrita no CNPJ nº 
02.482.618/0001-60, domiciliada na Rua Antônio Félix, 679 – Nossa 
Senhora de Fátima – Nilópolis/RJ – CEP 26.520-631, acerca do 
conteúdo das Atas das Reuniões da Comissão de 16/06/2021 e 
para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca 
dos seus conteúdos. Fica a empresa Veigamed Material Médico e 
Hospitalar Eireli INTIMADA, também, para, no prazo de 10 (dez) 
dias contados da publicação deste edital, sob pena de revelia, 
apresentar defesa prévia escrita e especificar as provas que 
pretende produzir, para tanto se considerando todas as admissíveis 
em direito. Esta intimação se relaciona com a contratação dessa 
empresa, pela Secretaria de Estado da Saúde – SES/Fundo 
Estadual de Saúde – FES do Estado de Santa Catarina, por meio 
da Dispensa de Licitação n° 754/2020 e da correspondente Ordem 
de Fornecimento n° 343/2020, para o fornecimento emergencial de 
200 (duzentos) ventiladores pulmonares para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19. A Comissão do Processo Administrativo de 
Responsabilização funciona na Controladoria-Geral do Estado, 
localizada na Rodovia José Carlos Daux, 5.500 – Saco Grande – 
SC 401 Square Corporate – CFL – Torre Campeche B, 3º andar, 
sala 327 - Florianópolis/SC - CEP 88.032-005 - telefone/fax n° (048) 
3664-5607, local para vista dos autos e onde podem ser 
protocolizadas petições e documentos de interesse da empresa 
Veigamed Material Médico e Hospitalar Eireli. Florianópolis, 13 de 
julho de 2021. 
 

_________________________ 
Valdor Ângelo Montagna 

Presidente 
 


