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O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio da Central de Compras, anuncia a abertura da Co
nsulta Pública
referente à
Concessão administrativa para a prestação de serviços de implantação e operação de
solução tecnológica que abranja captura, transmissão, armazenamento e tratamento de
dados de veículos e cargas que trafeguem pelas malhas rodoviárias localizadas em
Minas Gerais, denominada PPP DIVISA SEGURA
, em observância ao art. 10, VI, da Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

A minuta do Edital e Anexos encontram-se disponíveis neste sítio eletrônico:
www.compras.mg.gov.br. Os interessados poderão enviar suas sugestões e comentários
para o endereço eletrônico
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br
,
até o dia 07 de dezembro de 2018
.

O período de Consulta Pública permitirá que interessados ofereçam comentários e sugestões,
visando ao aprimoramento das disposições editalícias.

Disponibilizamos a seguir a minuta do edital e respectivos anexos, para download:

Link para download do edital e anexos

Torna-se público, ainda, em atendimento ao disposto no artigo 39 da Lei Federal nº 8.666/93, a
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realização de Audiência Pública para apresentação e discussão da licitação, tendo como
objeto a contratação de Parceria Público-Privada – PPP, na modalidade de concessão
administrativa, para a prestação supramencionada, de serviços de implantação e operação de
solução tecnológica que abranja captura, transmissão, armazenamento e tratamento de dados
de veículos e cargas que trafeguem pelas malhas rodoviárias localizadas em Minas Gerais,
denominada PPP DIVISA SEGURA.

A Audiência Pública será realizada no dia 27 de novembro de 2018 no BDMG, situado à
Rua da Bahia, 1600, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/Minas Gerais, com início às
10 horas e 30 minutos
.

Estão convidados todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, que poderão obter todas
as informações sobre o certame e a contratação no sítio eletrônico: www.compras.mg.gov.br.

Belo Horizonte, 01/11/2018. Lucas Vilas Boas Pacheco, Gestor Central de Compras/SEPLAG.

Ata de Audiência Pública
Apresentação do Projeto PPP Divisa Segura
Questionamentos Audiência Pública
Esclarecimentos Respostas / Perguntas
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-

Respostas aos Questionamentos e às Sugestões - Consolidado
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