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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

RESOLUÇÃO SEPLAG Nº 50, 23 DE JULHO DE 2018. 

Institui Comissão para recebimento de 

ativos no âmbito da Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de 

suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 15, § 8ºda Lei Federal 

nº 8 .666, de 21 de junho de 1993 e diretrizes estabelecidas no Edital de Pregão 

Presencial n° 1501122000161/2009 e Pregão Eletrônico 1561122 000027/2014. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir Comissão para recebimento, em caráter definitivo, dos ativos 

representados por todos os equipamentos, softwares, sistemas e itens correlatos 

empregados na operação de infraestrutura de rede de dados e telefonia IP da 

Cidade Administrativa, além de seus componentes acessórios que viabilizam a 

gestão e o funcionamento alusivos ao Edital de Pregão Presencial n.º 

1501122000161/2009, bem como o recebimentos dos ativos relacionados a(s) 

atualização(ões) tecnológica(s) ocorrida durante a execução do Contrato oriundo 

do Pregão Eletrônico 1561122 000027/2014. 

Art. 2º - Determinar que a Comissão seja composta pelos seguintes servidores: 

I – Naiara Abreu de Oliveira Silva Masp 752.752-6 

II - Weslley Costa Nogueira, Masp 1.082.167-6 

III - Henrique Alves dos Santos, Masp 1.016.696-5 

Parágrafo único –  A Comissão será presidida pelo servidor indicado no inciso I 

do caput, cabendo ao servidor indicado no inciso II atuar em ausências ou 

impedimentos do presidente, ora designado. 

Art. 3º - Delegar competência à Comissão para convocar e/ou solicitar 

assessoramento especializado para recebimento dos materiais quando fatores 

técnicos forem condições essenciais e preponderantes na caracterização do objeto 

a ser recebido. 

Art. 4º - Cabe a Comissão a emissão de relatório final certificando a conformidade 

dos materiais entregues/recebidos, para juntada ao correspondente processo de 

licitação. 

Art. 5º - Fica concedido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão dos trabalhos 

a que se refere a presente Resolução. 

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data da publicação. 

Belo Horizonte, 23 de julho de 2018. 

César Cristiano de Lima 

Secretário de Estado Adjunto de Planejamento e Gestão 
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