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SECRETARIA DE ESTADO DE  

PLANEJAMENTO E GESTÃO  

   

  

Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 

Edifício Gerais – Bairro Serra Verde 

CEP: 31630-901 - Belo Horizonte - MG  

  

COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 02/2020 

  

MÓDULO: Compras/Contratos  

  

ASSUNTO: Contratação de serviços de telecomunicações da Rede de Governo – Rede IP 

Multisserviços 2020/2025 – PROCESSO SEI Nº1500.01.0023627/2019-92 (Processo principal) 

Responsáveis pela elaboração: Diretoria Central de Sistemas de 

Logística e Patrimônio, Diretoria da Central de Contratos do CSC 

e Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC 

da SEPLAG 

  

Data: 07/07/2020  

 

Prezado Servidor,  

 

Para viabilizar o registro, no Portal de Compras, dos processos de compras/contratos de adesão a 

Rede Governo – Rede IP Multisserviços, vinculados ao processo de compras n° 1501561 

000014/2019 - Processo SEI nº 1500.01.0023627/2019-92, realizado pela SEPLAG, os 

procedimentos descritos neste documento deverão ser obrigatoriamente seguidos. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O LANÇAMENTO DOS CONTRATOS – (observando o 

termo de adesão e o lote vinculado ao Processo licitatório) 

 

 Deve ser utilizado o elemento item de despesa 40-05 (Despesas com o pagamento de serviços de 
dados, voz e vídeo, prestados aos órgãos, através do contrato da Rede IP – Internet Protocol) nos 
contratos em questão. 

 Deve ser utilizado o código 28975 –  Serviços Da Rede IP Multisserviços. 

 Por se tratar de um contrato centralizado, independente da data de cadastro da declaração de 
participação no portal de compras, as datas de assinatura, publicação e vigência devem ser idênticas 
às explicitadas na tabela abaixo. 
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CONTRATOS ORIGINÁRIOS DA REDE IP MULTISSERVIÇOS 

PUBLICADOS NO PORTAL DE COMPRAS  

PROCESSO DE COMPRAS N° 1501561 000014/2019 

Lote no portal da 

Rede Governo 

Lote Portal 

Compras 

Fornecedor 
N° Contrato 

Portal Compras 
Assinatura Publicação Vigência 

I 01 Oi Movel S.A 8000026 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

I.1 02 Oi Movel S.A 8000028 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

II 03 Oi Movel S.A 8000027 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

III 04 Transat Telecomunicações Via Satélite Eireli 8000029 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

IV.1 05 Oi Movel S.A 8000030 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

IV.2 06 Oi Movel S.A 8000031 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

IV.3 07 Oi Movel S.A 8000032 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

V 08 Oi Movel S.A 8000033 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

VI 09 Oi Movel S.A 8000034 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

 

Para o registro dos processos, deverá ser utilizado um procedimento de contratação específico 

conforme destaques a seguir e disponível em Processo de Compras – Cadastro de processos de 

compra: “Bens e Serviços > Outras Contratações > Adesão a contratos corporativos > Rede 

IP Multisserviços”. 

 

  

Após a seleção do procedimento de contratação e do tipo do contrato corporativo, o sistema irá 

recuperar o respectivo Processo de Compra de origem referente ao contrato corporativo 

relacionado à adesão que está sendo cadastrada. 
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Selecionar o contrato desejado para o vínculo à sua adesão. Na lista constarão os contratos 

celebrados pela SEPLAG (contrato 8000026 a 8000034): 
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OBSERVAÇÃO: Cada processo de adesão deverá estar vinculado a apenas um contrato 

corporativo, respeitando o lote para qual ele está vinculado. 

Relação dos novos contratos da Rede Governo no Portal de Compras 

Lote Portal Compras Fornecedor N° Contrato Portal Compras 

01 Oi Movel S.A 8000026 

02 Oi Movel S.A 8000028 

03 Oi Movel S.A 8000027 

04 Transat Telecomunicações Via Satélite Eireli 8000029 

05 Oi Movel S.A 8000030 

06 Oi Movel S.A 8000031 

07 Oi Movel S.A 8000032 

08 Oi Movel S.A 8000033 

09 Oi Movel S.A 8000034 

 

 

  

  

 

Quando da vinculação do(s) pedido(s) ao processo de adesão, o sistema verificará se o(s) item(s) 

do(s) pedido(s) possui(em) correspondência dentre o(s) item(s) do contrato corporativo selecionado 

quando da criação do processo de adesão.  

 

OBSERVAÇÃO: Necessariamente, o pedido contendo o item de serviço que será inserido 

no processo de adesão, já deve se encontrar APROVADO pelo responsável por tal 

procedimento.  
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Caso o pedido não possua itens do contrato corporativo selecionado ou possua itens que não 

estejam no contrato corporativo, o sistema apresentará uma mensagem de erro conforme exemplo 

a seguir.  

 

  

 

Se os itens do pedido selecionado estiverem adequados, o vínculo acontecerá normalmente.  
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Após o lançamento de todas as informações necessárias para o cadastramento do processo de 

adesão, ao se iniciar esse processo, o sistema verificará se todos os itens do contrato corporativo 

selecionado estão entre os itens de processo.  

 

Caso algum item do contrato corporativo não possua seu correspondente dentre os itens de 

processo, o sistema apresentará uma mensagem de erro conforme exemplo a seguir.  

  

 
 

Após o início do processo, a aprovação do mesmo acontecerá normalmente.  
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Uma vez aprovado o processo, é necessário fazer o cadastramento da(s) proposta(s) vencedora(s) 

para o(s) item(s) de processo.  
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OBSERVAÇÃO: a situação de compra do(s) item(s) de processos não poderá ser alterada.  

 

 
 

  

Quando do cadastramento da proposta vencedora para o item de processo selecionado, o sistema 

irá recuperar os dados do fornecedor vencedor do item com base nas informações contidas no 

contrato corporativo vinculado ao processo de adesão. Tais dados não poderão ser alterados.  
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O valor deve ser informado conforme termo de adesão assinado pelo Órgão/Entidade – por lote.  

 

  

  

  

Após o cadastramento da(s) proposta(s) vencedora(s) para o(s) item(s) do processo, a 

homologação do(s) item(s)/processo acontecerá normalmente.  
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Uma vez que o processo for concluído processo de compra é necessário cadastrar o contrato 

conforme Declaração de Participação – por lote. 

  

OBSERVAÇÕES:  

 Não será permitida a execução de tais processos sem o devido cadastro de seu contrato no 
sistema. Caso o usuário tente criar uma especificação de empenho sem antes efetuar os 
devidos lançamentos referentes ao contrato do processo de adesão, o sistema apresentará 
uma mensagem de erro conforme exemplo a seguir;  

  

  

  

Os procedimentos referentes ao cadastramento, geração do número e a publicação do contrato do 

processo de adesão se darão conforme descrito nos passos a seguir.  
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Preencha todos os dados necessários para o cadastramento do contrato.  
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OBSERVAÇÃO:  

1. No campo “Arquivo”, vincule o arquivo digitalizado do documento referente ao 

Termo de Adesão, assinado pela SEPLAG e pelo participante pelo Órgão que está 

cadastrando o processo de adesão. 

2. No Campo “Data de Assinatura” e “Vigência” vincule as informações conforme 

tabela abaixo.  
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CONTRATOS ORIGINÁRIOS DA REDE IP MULTISSERVIÇOS  

PUBLICADOS NO PORTAL DE COMPRAS  

PROCESSO DE COMPRAS N° 1501561 000014/2019 

Lote no portal da 

Rede Governo 

Lote Portal 

Compras 

Fornecedor 
N° Contrato 

Portal Compras 
Assinatura Publicação Vigência 

I 01 Oi Movel S.A 8000026 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

I.1 02 Oi Movel S.A 8000028 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

II 03 Oi Movel S.A 8000027 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

III 04 Transat Telecomunicações Via Satélite Eireli 8000029 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

IV.1 05 Oi Movel S.A 8000030 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

IV.2 06 Oi Movel S.A 8000031 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

IV.3 07 Oi Movel S.A 8000032 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

V 08 Oi Movel S.A 8000033 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 

VI 09 Oi Movel S.A 8000034 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 a 27/05/2025 
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Após ter salvado o contrato, é necessário gerar um número para o contrato no sistema, conforme 

tela abaixo.  
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OBSERVAÇÃO: Mesmo os Órgãos/Entidades do tipo “Empresa” poderão 

cadastrar/gerar/publicar contratos para seus processos de adesão aos contratos 

corporativos, entretanto, a numeração destes contratos será diferenciada e os números 

gerados serão precedidos de “800000”, conforme exemplo a seguir.  



pág. 17 
 

 

  

Para finalizar os procedimentos referentes ao contrato, basta informar a data de publicação.  

  

 

 

Após a publicação dos contratos dos processos de adesão os mesmos poderão ser executados 

normalmente no Portal de Compras.   

 

OBSERVAÇÃO: Os procedimentos descritos neste comunicado visam viabilizar o registro 

das contratações relativas às despesas com as operadoras fornecedoras dos links de dados 

no portal de compras.  

As despesas relacionadas com Integração a Rede IP Multisserviços, Gerenciamento de 

Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços e Conexão de alta disponibilidade à Internet 

serão executadas por meio de contrato firmado diretamente com a PRODEMGE, baseando-

se no Caderno de Serviços e demais disposições conforme legislação vigente. 


