
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 
AUDIÊNCIA PÚBLICA – COMPRA CENTRAL SERVIÇOS COMUNS 

DE ENGENHARIA 

Data: 17/12/2021 Horário de início: 10:00 

Local: Youtube SEPLAG Horário de término: 11:30 

Objetivo: Discutir e apresentar a modelagem de compra centralizada de serviços 
comuns de engenharia e edital convocatório de certame licitatório. 

 
 

Participantes 

1. Tomaz Teodoro Patrocínio – Seplag 

2. Ludmila Souza Roque - Seinfra 

3. Patrícia - Patricia Dione Corrêa Siman 

4. Bárbara Guimarães Gomes - Gtop Engenharia 

5. Ricardo Luís Pires Guerrero - Ct&G Projetos E Construções Ltda. 

6. Edmo Santos Cardoso - Trisa Engenharia Ltda 

7. Wenderson Vieira Nazareno - Policia Civil De Minas Gerais 

8. Wandereza Aparecida Barbosa Da Silva - Construtora Campos E Filhos 

9. Lucas Soares Souza - Policia Civil Mg 

10. Fabiana Aparecida Da Cruz Lisboa - Fhemig | Fundação Hospitalar Do Estado De Minas 

Gerais 

11. José Aparecido De Lisboa - Fhemig | Fundação Hospitalar Do Estado De Minas Gerais 

12. Jorge Sander – Secretaria de Obras de Contagem 

 
 

PONTOS DISCUTIDOS 



1. A audiência pública foi iniciada pelo Representante da SEPLAG, Tomaz 

Teodoro Patrocínio, que deu boas-vindas aos presentes e apresentou os 

participantes. Além disso, nesse momento foi explicada a lógica de 

Centralização de Compras do Estado de Minas Gerais, operacionalizada pelo 

Centro de Serviços Compartilhados. Também foram evidenciadas as 

mudanças trazidas pelo novo Decreto de pregão (48.012/2020) no que diz 

respeito ao modo de disputa, aos documentos de habilitação e à proposta. 

2. Em seguida, a representante da SEINFRA, Ludmilla Roque, apresentou 

pormenorizadamente o objeto que se pretende contratar: Serviços comuns 

de engenharia para manutenção predial, conforme as especificações e 

condições previstas no Termo de Referência e seus anexos.  

 

Neste ínterim, foi apresentado o conceito de “Serviços Comuns de Engenharia”, 

qual seja: “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado”, conforme artigo 1ª da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Posteriormente, foram apresentadas contratações similares à pretendida 

observadas no mercado: praticadas pela CEMIG (Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços Nº SL/CS 530-H13728), pelo INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

(Pregão Eletrônico SRP Nº 13/2018), e pela SEE/SP (Ata de Registro de Preços 

Nº 10/00001/18/01). Além disso, foram pontuados os principais objetivos do 

Governo do Estado de Minas com a presente contratação, quais sejam: 

Agilidade no atendimento de escolas, eficiência e transparência, além de 

facilidade e clareza para os servidores e para os fornecedores. 

Em seguida, houve prosseguimento à audiência, tratando 

pormenorizadamente a unidade pela qual se pretende contratar o serviço, que 

denominamos “Unidade de Serviço”. Explicou-se que a Unidade de Serviço é a 

peça essencial para compreensão da remuneração dos fornecedores. Em 

seguida, teceu explicações sobre a Tabela de Fatores de Conversão, que tem 

como base a Tabela SEINFRA de unidade de serviço e a remuneração dos 

fornecedores, explanando a fórmula “R = US * Σ (QTD * FCPU)” base para 

remuneração, na qual “R” é a remuneração, “US” é o valor licitado por unidade 

de serviço, “Σ” é o somatório dos  valores  dos itens previstos na O.S., “QTD” é 

a quantidade de cada item específico e “FCPU” o fator de conversão do item 

específico. 

O processo para execução dos serviços também foi abordado na apresentação, 

explanando-se a seguinte sequência: a) órgão define os serviços necessários, 

quantidades e prazos; b) órgão envia ordem de serviço (O.S) e relatório técnico 

específico ; c) O.S conterá listagem dos serviços e respectivos valores 

estabelecidos através da planilha de fatores e valor (r$) da unidade de serviço; 

d) assina-se O.S. e envia o cronograma de serviços; e) mobilização – prazo 30 

dias. 

Além disso, outras informações como o valor mínimo de R$20.000 por ordem 

de serviço, a capacidade de se atender simultaneamente o mínimo de 3 ordens 



de serviço, a mobilização de no máximo 30 dias, a previsão de subcontratação 

em até 30% do valor da ordem de serviço específico foram tratadas neste 

momento. 

3. Em seguida, abriu-se o espaço de fala para perguntas dos presentes, 

encorajando-os a falarem via áudio seus questionamentos. Alguns 

participantes fizeram perguntas, as quais foram todas plenamente 

respondidas e esclarecidas no momento da licitação. As principais perguntas 

realizadas, foram: 

 

Jorge Sander: A permissão de 30% de subcontratação é por Ordem de Serviço? 

R: Sim. 

 

Construtora Campos e Filhos: Como será feita a montagem da ordem de 

Serviço? 

R: Cada orgão ficará responsável por elaborar sua ordem de serviço, tendo a 

exigencia que um profissional devidamente capacitado, tal como engenheiro 

ou arquiteto,  seja o autor. 

 

Jorge Sander: Haverá possibilidade de carona? 

R: A principio não. Tendo em vista a complexidade e o volume da demanda do 

atual processo, não seria vantajoso para o interesse público abrir a 

possibilidade para carona. 

 

Ricardo: Será disponibilizada as coposições com os itens? 

R: Sim. A tabela consta no anexo A do Termo de Referência que foi 

disponibilizado. 

 

Construtora Campos e Filhos: Qual será a ultima atualização da Tabela 

SEINFRA? 

R: A tabela utilizada será a mais recente divulgada pelo referido órgão. 

 

Todas as perguntas, contribuições e discussões feitas neste momento da 

audiência, podem ser vistas através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=WnK_qYi5EVo&t=2016s. 

 

 

 
 

 
 


