
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo SEI nº 1500.01.0015098/2020-94
Processo de Compras nº 1501561-11/2020

Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEI
1500.01.0015098/2020-94 Processo de Compras nº 1501561-11/2020, 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 nº12696229 AUTORIZO e
RATIFICO, com fulcro nas disposições contidas na Lei Federal nº 13.979/2020 e no Decreto
Estadual NE nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico Referencial da AGE/MG n.º evento
SEI nº 12844679,cujo objeto é aquisição aquisição de TNT (Tecido não tecido/texturizado),
branco, para fabricação de máscaras cirúrgicas descartáveis, em atendimento de demanda
da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), visando equipar e
proteger os profissionais envolvidos no atendimento e combate à pandemia do COVID-19 no
âmbito do Estado de Minas Gerais por meio da contratação da realizada junto a empresa JMS
Industria e Comércio-EIRELI. O valor da contratação é correspondente a R$252.500,00
(duzentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais) que correrão por conta
das seguinte dotação orçamentária:

1451.10.421.145.4429.0001.3390.3001.0.10.1     

 

�

Rodrigo Ferreira Matias
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 30/03/2020, às 15:28, 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
12914698 e o código CRC D2585FE9.

Referência: Processo nº 1500.01.0015098/2020-94 SEI nº 12914698
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 
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 3202003302359210122.
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