
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo SEI nº 1500.01.0014240/2020-77
Processo de Compras nº 1501561-06/2020

Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEI
nº1500.01.0014240/2020-77,referente ao Processo de Compras nº 1501561-06/2020,
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 nº12701928 AUTORIZO
e RATIFICO, com fulcro nas disposições contidas no artigo 24, incisos IV da Lei Federal n.
°8.666/1993, na hipótese de dispensa de licitação, bem como em conformidade com a Lei
Federal nº 13.979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico
AGE Referencial n.º 16.198/2020 evento SEI nº 12702205, cujo objeto é aquisição de máscaras
N95 para atendimento de demanda da Secretaria de Estado da Saúde, visando equipar e
proteger profissionais envolvidos no atendimento e combate à pandemia do COVID-19 no
Estado de Minas Gerais que trabalham no âmbito do SUS, por meio da contratação da
realizada junto a empresa KSN- PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI. O valor da contratação é
correspondente a R$1.497.000,00 (um milhão quatrocentos e noventa e sete mil reais) que
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

 

4291.10.305.150.4439.0001 - 339030 - 10.1

4291.10.305.150.4439.0001 - 339030 - 37.1

4291.10.305.150.4439.0001 - 339030 - 92.1

�

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 26/03/2020, às 08:26, 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
12746260 e o código CRC F7204B33.

Referência: Processo nº 1500.01.0014240/2020-77 SEI nº 12746260
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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
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