
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

 

N.1260.01.0149855/2022-55 /2022
 

RESOLUÇÃO SEE Nº 4.808, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

 

Constitui Comissão Especial para Credenciamento de operadoras autorizadas pela
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e habilitadas para prestação dos

serviços dentro do território de Minas Gerais para contratação de Serviço Móvel
Pessoal (SMP) do tipo 3G; 4G e 5G, com franquia de tráfego de dados móveis, com
fornecimento de Chip (SIM-CARD) e ferramenta de gestão em observância da Lei n°
14.172, de 10 de junho de 2021, que “dispõe sobre a garantia de acesso à internet,

com fins educacionais, a alunos e professores da educação básica pública”.
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, Igor de Alvarenga, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso III do § 1º do art. 93 da Constituição do Estado de
Minas Gerais, e nos termos do art. 51 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Fica constituída, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, a Comissão
Especial para Credenciamento de operadoras autorizadas pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL e habilitadas para prestação dos serviços dentro do
território de Minas Gerais para contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) do tipo 3G;
4G e 5G, com franquia de tráfego de dados móveis, com fornecimento de Chip (SIM-
CARD) e ferramenta de gestão em observância da Lei n° 14.172, de 10 de junho de
2021, que “dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a
alunos e professores da educação básica pública”.
 
Art. 2º - Compete à presente Comissão o recebimento, análise e julgamento da
documentação das operadoras interessadas em se credenciarem para prestação de
Serviço Móvel Pessoal (SMP) do tipo 3G; 4G e 5G, com franquia de tráfego de dados
móveis, com fornecimento de Chip (SIM-CARD) e ferramenta de gestão, para utilização
dos estudantes e docentes da rede estadual de ensino, sem custo adicional por
deslocamento, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas,
estabelecidas nos termos do edital de credenciamento SEE n° 02/2020.

Art. 3º - A Comissão de que trata esta Resolução será composta pelos seguintes
servidores:

I - Pela Diretoria de Infraestrutura Tecnológica:
a) Jair Manoel Viana Junior - MASP: 448.941-5
b) José Geraldo Carlos - Matrícula: X213781

Resolução 4808 (58158055)         SEI 1260.01.0149855/2022-55 / pg. 1



c) William Moura Viana - MASP: 1.320.143-9

II - Pela Diretoria de Gestão de Contratos e Convênios:
a) Evandro Oliveira de Magalhães - Matrícula X277477
 
§ 1° - A presidência da Comissão será exercida pelo servidor William Moura Viana, e, em
seus impedimentos legais e ausências, será substituído pelo servidor Jair Manoel Viana
Junior.
§ 2° - A análise da qualificação técnica caberá aos membros indicados pela Diretoria de
Infraestrutura Tecnológica, mediante análise e parecer da documentação apresentada
pelas empresas, assinado por, pelo menos, dois membros.

Art 4º - A Comissão Especial seguirá, em seus trabalhos, as disposições contidas no
Edital de Credenciamento n° 02/2020.

Art. 5º - Fica designada como autoridade competente para a realização dos atos de
homologação, anulação, revogação, julgamento de recursos a Subsecretaria de
Administração.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 21 de dezembro
de 2022.

 
 

Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas 
Secretário de Estado de Educação

Documento assinado eletronicamente por Igor de Alvarenga Oliveira
Icassatti Rojas, Secretário(a) de Estado, em 21/12/2022, às 15:22,
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 58158055 e o código CRC 65AAC489.

Referência: Processo nº 1260.01.0149855/2022-55 SEI nº 58158055
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