
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

ATO DE REVOGAÇÃO PARCIAL DE HOMOLOGAÇÃO - EDITAL PMMG Nº 01/2020

 

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar de Minas Gerais no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelas normas legais pertinentes, considerando o disposto na
Lei Estadual nº 23.081 de 2018, no Decreto Estadual nº 47.553 de 2018 e no Decreto Estadual
n° 47.742 de 2019 e ainda que:

 

I - em 09 de julho de 2020 foi firmado ato de homologação de resultado do processo de seleção
pública para celebração de contrato de gestão, tendo sido declarada vencedora a proponente
Instituto Brasileiro de Políticas Públicas - IBRAPP, inscrita no CNPJ sob o número
09.611.589/0001-39, com pontuação: 34,98 (trinta e quatro vírgula noventa e oito pontos);

II - com base nos itens 10.2 e 10.3 do Edital nº 01/2020, foi convocada a entidade vencedora a
se apresentar, para fins de tratativas para celebração do contrato; contudo,

III - as informações do Ofício SES/GAB nº. 3259/2020 (20263777), por meio do qual a
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informa que, diante do atual cenário de
estabilização da pandemia, não se faz mais necessária a disponibilização dos leitos previstos
para o Hospital de Campanha e que não há óbice para a desmobilização completa do referido
Hospital;

 

RESOLVE:

a) Revogar parcialmente o Ato de Homologação (16782125) publicado em 10 de julho de 2020,
no tocante à convocação da Organização Social de Saúde (OSS) vencedora;

b) Determinar a publicação deste expediente no site oficial da PMMG para amplo
conhecimento;

c) Determinar que a OSS seja formalmente cientificada da presente decisão, preferencialmente
por meio eletrônico.

 

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

 

Rodrigo Sousa Rodrigues, Cel. PM

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Sousa Rodrigues, Comandante-
Geral, em 15/10/2020, às 10:34, 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
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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, informando o código verificador
20484145 e o código CRC AD1FC92E.

Referência: Processo nº 1250.01.0003733/2020-39 SEI nº 20484145
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