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Aos dias 27 de novembro de 2018 os interessados, pessoas �sicas e jurídicas, reuniram-se no Auditório do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BDMG, situado à Rua da Bahia, 1600, Bairro Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais, nos termos do Aviso de Audiência Pública publicado no
veículo de imprensa oficial “Diário Oficial da União”, à fl. 159, no dia 06 de novembro de 2018; no veículo de imprensa oficial “Diário Oficial de Minas
Gerais”, à fl. 23, no dia 06 de novembro de 2018, no jornal “ O Tempo”, à fl. 26, no dia 06 de novembro de 2018 e no jornal “Folha de São Paulo”, à fl. A14,
no dia 06 de novembro de 2018.

A Audiência Pública foi declarada aberta pelo Sr. Maurício Muniz (BDMG), que deu as boas-vindas a todos iniciando a apresentação e
discussão da licitação pública, tendo como objeto a contratação de uma Parceria Público-Privada – PPP, na modalidade de concessão administra�va, 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.

Após a apresentação dos integrantes da mesa que conduziu os trabalhos na Audiência Pública, foi concedida, brevemente, a palavra a cada
autoridade. Primeiramente falou o Secretário de Fazenda, Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, logo após o Secretário de Transporte e Obras Públicas, Sr.
Murilo de Campos Valadares; em seguida o Coronel Fernando Antônio Arantes da Polícia Militar de Minas Gerais; posteriormente o Diretor-Geral do
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, Sr. Davidsson Canesso de Oliveira e por derradeiro a Sra. Andrea Abood
representando o Departamento de Trânsito de Minas Gerais.

Em seguida o Sr. Maurício Muniz (BDMG) iniciou uma projeção de slides na qual explicitou: caracterís�cas gerais do projeto, do edital e
anexos; regras da audiência pública; contextualização, o desafio de monitoramento do território de Minas Gerais; adições tecnológicas; expecta�vas;
serviços públicos impactados; síntese do projeto; modelo operacional em rodovias estaduais; pontos de captura; escopo de serviços de dados; modelo
lógico da solução completa; cronograma de implantação e operação; obrigações mínimas da prestação dos serviços; outras obrigações da SPE; outros
parâmetros contratuais; SMD – Sistema de Mensuração de Desempenho; pontos de função; garan�as do poder concedente; Governança do Contrato de
PPP; solução de controvérsias e disposições do edital de licitação.

Ato con�nuo, abriu-se prazo de 5 (cinco) minutos para que os interessados apresentassem perguntas por escrito.

Retomando os trabalhos, os integrantes da mesa, considerando o cronograma previamente estabelecido, bem como a quan�dade relevante
de ques�onamentos, selecionaram algumas das perguntas apresentadas, separando-as por tema, respondendo-as, cada um, em breve exposição. A Sra.
Samira Marx, representante da SEF, respondeu a pergunta do Sr. Gustavo Magalhães da Fialho Salles Advogados e a pergunta do Sr. Mário Guimarães do
Consórcio QGMB/VMI/FISCALTECH/CIMCORP, ambas sobre o tema garan�a. Em um segundo momento o Sr. Carlos Moraes, representante do BDMG,
respondeu a duas perguntas do Sr. Túlio Biasdi Alves da Fiscaltech sobre o tema atestado de capacidade técnico-profissional. Em seguida o Sr. Davi Cunha
Alencar, representante do BDMG, respondeu ao ques�onamento do Sr. Mário Guimarães do Consórcio QGMB/VMI/FISCALTECH/CIMCORP sobre o tema
valores de TIR e duas perguntas do Sr. José Mar�ns da NEXTPLAN Consult sobre valores apresentados no PMI e sobre os itens 3.6.2. e 3.6.3.1., 4.2.4 e
4.2.4.2 do Edital, bem como do item 2.5. do Anexo XII. Na sequência, o Sr. Lindenberg Naffah Ferreira, representante da SEF, respondeu três perguntas
sobre a tecnologia RFID. Logo após, a Sra. Janaina Aparecida Rezende, representante do BDMG, respondeu a pergunta do Sr. Mário Guimarães do
Consórcio QGMB/VMI/FISCALTECH/CIMCORP sobre o tema �po de licitação e leu outras duas perguntas relacionadas a alocação de riscos, informando que
estas seriam respondidas posteriormente, dada complexidade. Por fim, o Sr. Lindenberg Naffah Ferreira, representante da SEF, respondeu mais um
ques�onamento sobre a tecnologia RFID.

Na oportunidade foi informado que as respostas a TODAS as perguntas apresentadas por escrito seriam disponibilizadas no site Portal de
Compras (www.portaldecompras.mg.gov.br).

Por fim, após os esclarecimentos, o Sr. Maurício Muniz (BDMG), agradeceu a presença de todos e promoveu o encerramento os trabalhos.

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2018.

 

 

André de Andrade Ranieri

Assessor

Central de Compras - SEPLAG



 

 

Lucas Vilas Boas Pacheco

Gestor da Central de Compras

 

 

Documento assinado eletronicamente por André de Andrade Ranieri, Assessor(a), em 13/12/2018, às 14:56, 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 Lucas Vilas Boas Pacheco, Diretor(a), em 13/12/2018, às 14:57, 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 2628682 e o código CRC 5E81AEE2.

 
Referência: Processo nº 1500.01.0027188/2018-75 SEI nº 2628682

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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

