
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ata de Audiência Pública - Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC -
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS TERMOS DO EDITAL DE
LICITAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em prestação de
serviços técnicos, sob demanda, constando de elaboração de projetos executivos de rede de
comunicação (cabeamento estruturado, wireless e de energia elétrica) e de execução de
infraestrutura de rede comunicação (cabeamento lógico e energia elétrica), com fornecimento
de materiais, mediante contrato, nas condições previstas neste Termo de Referência e seus
Anexos.

 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 9h00min, na sala de reunião
nº 7, 3º andar, do Prédio Gerais, da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, situada
nº 4001, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte – MG, reuniram-se
servidores do Núcleo de Compras da Subsecretaria do Centro de Serviços
Compartilhados/SEPLAG e da Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de
Tecnologia da Informação e Comunicação/SEPLAG para realização de audiência pública,
conforme publicado (6223077, 6223169, 6223213), no intuito de discutir as condições do Edital
de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto está acima especificado.

Não houve comparecimento de empresas/representantes nesta sessão.

 

PONDERAÇÕES RECEBIDAS POR E-MAIL

A empresa AHL Construções enviou, por meio do Sr. Robson, em 26 de julho de 2019,
as seguintes ponderações com as respectivas respostas da Administração:
"Prezados senhor Rodrigo Ferreira Matias, tivemos conhecimento através do site, conforme
link abaixo e colocamos sugestões para melhorar/otimizar/esclarecer alguns pontos que
achamos necessários para aprimorar esse Certame.
 

Conforme nossa experiência na ATA anterior LOTE 3, seguem:
 

1 - Deverá constar no Edital um prazo máximo de até 5 dias úteis para dar aceite na nota
fiscal.
Está sendo comum entre os gestores ficar com a NF por 20 dias ou mais para atestar, com
serviço entregue e só após essa data que começa a contar o prazo para pagamento;
Resposta: Será incluído prazo para aceite da Nota Fiscal no Edital.

 

2 - O ítem 9.6.1.2.2. está escrito errado. Onde se lê ELABORAÇÃO deverá ser INSTALAÇÃO;
Resposta: Está correto o entendimento. O Edital será alterado.

 

3 -  Deverá ter uma valor mínimo para execução dos serviços, pois os Orgãos estão
misturando Manutenção com Projetos de execução como consta no Edital.
Existe inúmeros caso que fomos chamados para fazer serviços de R$ 200,00 até 10.000,00
em Belo Horizonte e pior que é o caso da SEF que em várias ordens de serviços distancias
de até 600 KM nos valores de R$ 200,00 a R$ 5.000,00, gerando um grande prejuízo.
Achamos por coerência incluir custo de KM  e estadia em obras que dista após 30KM de BH.
Considerar o ponto central sendo a Praça Sete ou limitar valores para atender o Interior de no
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mínimo R$20.000,00.
Resposta: Será definido um valor mínimo para execução.

 

4 - Não consta no Edital FURO ESTRUTURAL, ou seja, furo para interposição de lages;
Resposta: Esse assunto foi tratado no item 2.27 do Termo de Referência.

 

5 - Não consta TAMPA CEGA para Racks;
Resposta: Não será inserido esse item.

 

6 - Não consta BANDEJA de 200mm;
Resposta: Não será inserido esse item.

 

7 - Não consta mão de obra para consultoria em projetos elaborados. Em sua maioria, os
funcionários não entendem de projetos e o fornecedor tem que explicar como ler e entender e
em sua maioria, sugerir mudanças para melhoria. Os projetos entreguem não conferem com
o local onde serão lançados os cabos, daí a interferência do Fornecedor para mudanças. O
fornecedor elabora material para fazer as obras, principalmente no interior, baseado no
projeto recebido. No entanto ao chegar no local da obra, depara com muita interferência e
requer material que não encontra na Cidade.
O fornecedor também não recebe H/H para visitar o local e atestar o projeto e que em 100%
deles precisam de horas de consultoria para atender os Usuários.
Resposta: Não será inserido essa mão de obra uma vez que essa situação já foi contemplada
no Termo de Referência, mais precisamente nos itens abaixo:

 

"4.1.1. A CONTRATADA deverá verificar se os quantitativos da planilha de serviços
apresentada pela CONTRATANTE estão de acordo com o exigido no projeto executivo. Após a
validação em conjunto e assinatura do contrato, quaisquer divergências observadas serão de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, incluindo quaisquer prejuízos e custos adicionais.

(...)

4.4. A CONTRATADA deverá executar os serviços constantes do projeto executivo e/ou planilha
de Serviços. Havendo dúvidas quanto ao projeto executivo, o suporte e apoio para a correta
efetivação do trabalho serão prestados pela equipe técnica responsável pela elaboração do
projeto."

 

8 - Modificar a cláusula de medição de projetos acima de 60 dias, passar para acima de 30
dias.
Isso porque se um projeto tiver até 59 dias para executar, o fornecedor ficaria muito tempo
sem receber pois ainda vai constar um prazo de até 30 dias para pagar, totalizando 89 dias
dias, se o Estado pagar em dia.
Resposta: Os prazos de execução são definidos em dias uteis e as medições são definidas em
dias corridos. Neste sentido, permanece o estabelecido no edital.

 

9 - Hoje na maioria dos editais, principalmente do Governo Federal e  Estado do Rio Grande
do Sul,  penalidade a fornecedores que não apresentem ou mesmo apresentarem com erros,
documentos após sua convocação. Isso ocorre quando um fornecedor  efetuem seus lances
no sentido de reduzir os preços mas não com o interesse de executá-los. Ao ser solicitado a
documentação, o mesmo apresenta atestados irregulares, ausência de Certidões, etc e não
dá nada pra eles no que tange as penalidades. É exigido por lei que o fornecedor ao participar
do certame, subentende-se que ele está ciente das exigências da participação. "
Resposta: O edital já prevê as sanções nos termos da Lei 8.666 de 1993 e da Lei 10.520 de
2002, em especial para o trecho "A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações,
previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções".
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Machado Maia, Servidor(a)
Público(a), em 08/08/2019, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6516065 e o código CRC B8C83D86.

Referência: Processo nº 1500.01.0019355/2019-06 SEI nº 6516065
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