
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ata de Consulta Pública - Central de Compras - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

O Estado de Minas Gerais por meio da Central de Compras, situada na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 

realizou a  Consulta Pública via web, para aquisição de scanners de produção A4 e A3, no período de  29 de setembro de

2017 à 06 de outubro de 2017.  Isto posto, segue as ponderações realizadas:

A empresa Microsens, através do Sr. Antônio Carlos Góes (Gerente de Contas), em 06 de outubro de 2017, enviou as
seguintes ponderações:

“Prezado Daniel bom dia.

Quanto as especificações dos scanners segue alguns pontos que gostaria de avaliar a possibilidade de alteração para permitir
uma maior concorrência.

Lote 1 e 3 – é solicitado velocidade de digitalização em preto e branco de 60ppm/120ipm a 200 e 300 dpi. Pode ser alterado

para 40ppm/80ipm a 300 dpi ou 50ppm/100ipm a 300dpi?

Lote 2 – Será aceita mesa digitalizadora acoplada com o alimentador automático de documentos?

                É solicitado alimentador automático (ADF/ADD) para 200 folhas. Pode ser alterado para até 100 folhas?

                É solicitado ciclo de trabalho de 15.000 folas /dia. Pode ser alterado para 8.000 folhas/dia?”.

A empresa Datafilme, através do Sr. Sérgio Romagnoli, em 06 de outubro de 2017, enviou uma proposta comercial nos

apresentando a empresa e as descrições técnicas dos scanners.

Ao sexto dia do mês de outubro, a consulta pública deu-se por encerrada e eu, Kelly Carina Soares registrei, na presente Ata,
todas as ponderações enviadas.

Sem mais a informar, o Estado de Minas Gerais agradece a participação de todas as empresas manifestantes.

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2017.

Kelly Carina Soares

Operadora do Núcleo de Gestão de Compras

Tavane Francisca Fernandes das Chagas

Coordenadora do Núcleo de Gestão de Compras
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Documento assinado eletronicamente por Kelly Carina Soares, Servidor(a) Público(a), em 11/10/2017, às 10:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Tavane Francisca Fernandes das Chagas, Diretor(a), em 16/10/2017, às
11:31, 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 0043731 e o código CRC 673E3665.

Referência: Processo nº 1500.01.0000801/2017-62 SEI nº 0043731
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