
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde�
Diretoria de Compras

 

Memorando.SES/DC.nº 149/2020

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2020.

Para: ALAN DA SILVA SANTOS 

          Diretor de Logística e Patrimônio

 

Com cópia para: João Pinho

                              Chefe de Gabinete

 

  
  Assunto: Encaminha Solicitação
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
1320.01.0017530/2020-51].
  

Prezado Diretor,

 

Considerando a condição disposta no Ofício Cofin n.º 0905/2020 (18738205) e
reproduzida abaixo, solicitamos manifestação da Diretoria de Logística e Patrimônio a cerca do
cumprimento das exigências condicionantes à autorização da aquisição das ambulâncias.
Gentileza informar-nos caso outra área deva ser acionada para tal saneamento.

A presente autorização fica condicionada à observância:
i) das ponderações contidas no Parecer Técnico SEPLAG/DCGL/FROTA
nº. 66/2020 (17947859), com a indicação de 11 (onze) veículos para a
alienação e que seja dado o devido tratamento aos 136 (cento e trinta e
seis) veículos que estão na situação "ESTOCADOS" e aos 102 (cento e
dois) paralisados há 12 (doze) meses ou não complementados em
sistema;

Informamos ainda, que, diante da argumentação contida no Memorando 255
(19553051) e justificativa contida no Termo de Execução de Ata de Registro de Preços
SES/CCONTR (17197676), compreendemos que a Adesão à Ata de RP 07/2020 do Consórcio
Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da SUDENE é a ideal a ser aderida devido
ao quantitativo (única com 11 ambulâncias disponíveis para carona) e ao valor estar abaixo da
quantia disponibilizada pela emenda para aquisição. O valor da ata é de R$85.500,00 por
veículo, enquanto o valor disponibilizado foi de R$90.000,00 por veículo.

Aproveitamos a oportunidade para registrar que, conforme procedimento padrão
para adesão a atas como órgão não participante, o Chefe de Gabinete deve solicitar à
SEPLAG publicação de Intenção de Carona no Portal de Compras através de Ofício enviado à
unidade SEI SEPLAG/CECONT.

Vencidas essas etapas, deverá ser encaminhada comunicação à Diretoria de
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Compras para seguimento do fluxo e execução da ata.

 

Atenciosamente,

 

Larissa Cristina de Aguiar Gomes Costa

Diretora de Compras

Documento assinado eletronicamente por Larissa Cristina de Aguiar Gomes Costa,
Diretor(a), em 05/10/2020, às 10:11, 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
20095543 e o código CRC 9CA5464D.

Referência: Processo nº 1320.01.0017530/2020-51 SEI nº 20095543
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