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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Gabinete

 

OF. CIRCULAR GAB. SEC. n.º 005/2020

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2020.

 

 

Assunto: Projeto Centro de Compras Compar�lhadas

 

 

Senhores(as) Dirigentes,

 

Uma das diretrizes estratégicas do Governo de Minas Gerais, estabelecida no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado –
PMDI 2019 a 2030, é “potencializar a abrangência e eficácia dos serviços compar�lhados, centralizando e dando transparência aos processos
de compras, alavancando tecnologias digitais e automa�zando processos visando a maximização das sinergias e o�mização dos recursos”.

Para implementá-la, esta Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, iniciou o Projeto Centro de Compras Compar�lhadas
– CCC que visa desenhar, implantar e estabilizar um Centro de Compras Compar�lhadas que será responsável pela operacionalização dos
processos de compras dos órgãos e en�dades estaduais sediados em Belo Horizonte, bem como pela realização de compras conjuntas, por
meio do Sistema de Registro de Preços ou de Contratos Corpora�vos.

Queremos desenvolver um CCC que o�mize os processos de compras públicas, promova sinergias e atenda aos anseios dos
órgãos e en�dades abrangidos. Por isso, o envolvimento e par�cipação de sua ins�tuição neste projeto, do início ao fim, é muito importante
para que ele cumpra sua missão.

Neste sen�do, convido o Chefe de Gabinete, o Assessor-Chefe Jurídico e o Superintendente de Planejamento, Gestão e
Finanças, ou autoridades equivalentes em sua ins�tuição, para reunião de kick-off para apresentação do projeto, de seu planejamento e das
primeiras a�vidades que necessitam de sua colaboração.

A reunião ocorrerá em 28/01/2020 (terça-feira), a par�r das 9:15, no Auditório JK da Cidade Administra�va.

Informo que a par�r deste primeiro encontro daremos prosseguimento às ações de apresentação do projeto aos demais
gestores e interessados de sua ins�tuição que atuem na temá�ca de compras públicas.

Certo de sua compreensão e colaboração, antecipo agradecimentos.

 

Atenciosamente,

 

O�o Alexandre Levy Reis

Secretário de Estado

Documento assinado eletronicamente por O�o Alexandre Levy Reis, Secretário(a) de Estado, em 22/01/2020, às 15:49, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10854020 e o código CRC 23D4E4CB.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1500.01.0002881/2020-56 SEI nº 10854020
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