
 
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 

Página 1 de 8 

 

ATA DE CONSULTA PÚBLICA 

 

Contratação de fornecedor especializado para 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. 

 

Ocorreu, em 24 de março de 2015, às 10h, sessão de Consulta Pública, no Plenário do 9º 

andar do prédio Gerais, da Cidade Administrativa, localizado na Rodovia Prefeito 

Américo Gianetti, nº 4001, Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte/MG. 

 

Participaram da consulta pública Adilson Pereira de Carvalho, Bárbara Moreira Dalfior 

Aguilar, Edson Luis Ribeiro Batista Filho, Kelly Carina Soares,  Luana Junqueira de 

Freitas Bretas, Luiz Carlos Dias e Tavane Francisca Fernandes das Chagas, servidores 

do Núcleo de Gestão de Compras do Centro de Serviços Compartilhados; Daniel 

Machado Maia e Weslley Costa, servidores  da Superintendência Central de 

Governança Eletrônica, William Peter, servidor da Intendência da Cidade 

Administrativa. Rodney Simões Torres da empresa TIERH, Fernando Augusto Silva 

Lopes e Maurício Silva da empresa NET SERVICE, Carlos Cândido e Charles B. Roos 

da empresa FURUKAWA e Denise Caetano da empresa DIGICOMP ENG.  

 

A sessão foi iniciada pela Sra. Tavane, às 10h15min, agradecendo a participação de 

todos e apresentando o Sr. Daniel Maia o qual apresentou o  Termo de Referência. Com 

a conclusão da apresentação foi aberta a rodada de discussões.  

 

O Sr. Rodney Simões, mencionou que sua empresa foi a fornecedora nos últimos 2 

anos deste projeto, que é o objeto da consulta pública. Informou que há uma 

adesão descontrolada, sem que haja uma real demanda do órgão, bem como um 

melhor entendimento do projeto básico. Solicitou que as demandas sejam revistas 

e se elas são reais ou não, crítica que gostaria de levantar, pois a utilização foi 

irrisória frente ao previsto para sua utilização. Olhando para o aspecto técnico, 

considerando que é muito difícil separar as peculiaridades de projeto, separar um 

projeto elétrico para rede de computadores e um projeto elétrico para rede 

comercial, pois muitas vezes não conseguimos viabilizar a contratação em função 

disso. O órgão precisa não somente do projeto elétrico para rede de computadores 

e como existe uma interdependência entre essas redes comerciais, entrada de 

energia e etc., é praticamente inviável se fazer um projeto elétrico só para rede de 

computadores. Então, uma sugestão dada é a extensão do projeto elétrico para a 

rede comercial, pois a rede de cabeamento estruturado altera a carga das 

edificações e inevitavelmente é necessário mexer nos quadros alimentadores das 

mesmas. Em 100% dos casos há necessidade de se estender o projeto elétrico para 

as redes comerciais. Mesmo raciocínio se estende para SPDA para as redes de 

proteção, quase nunca existe um SPDA adequado na edificação e não se consulta a 

viabilidade de se utilizar este SPDA. Estamos falando de coisas que envolvem 

aterramento na malha de aterramento sobre o solo, - Eu não sei como quantificar a 

qualidade deste projeto. - Incluir o SPDA neste contexto do projeto é fundamental 

e tem haver com a rede de computadores. Não existe proteção sem um aterramento 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 

Página 2 de 8 

 

adequado. E finalmente gostaria de propor a inclusão do lote adicional de projetos  

de Data Center que é outa demanda dos órgãos. Sugerindo sua inclusão no projeto 

de cabeamento estruturado.  

 

Sr. Daniel responde: A demanda e execução são de responsabilidade de cada 

órgão. A maior preocupação é garantir que a Ata de Registro de Preços não perca 

sua visibilidade, confiança e credibilidade. Com relação a demanda de Data Center 

o Sr. já recebeu alguma demanda? 

 

Sr. Rodney:  A secretaria de Educação.  

 

Sr. Daniel responde: Iremos verificar com a educação sobre esta demanda, pois  

trabalhamos de acordo com a demanda que os órgãos passam. Sobre Data Center 

nós tivemos uma demanda da Fazenda no ano passado, e neste ainda não 

recebemos demanda.  

 

Sr. Rodney: Não é só o projeto e sim o projeto e a execução no mesmo lote que 

deveria acontecer.  

 

Sra. Denise informa: Nesta época a SEF já tinha o Data Center operando, foi 

unicamente para fazer um “retrofit” no Data Center resistente tanto que tinha 

uma questão de padronização de cabeamento mas já existia, lembro que fiquei 

curiosa e apreensiva e busquei informação.  

 

Sr. Rodney: Mesmo sendo um Data Center ou modificação em algo já existente eu 

acho inconcebível que um órgão contrate um projeto de execução porque na 

prática a legislação não permite isso. Sendo você que irá fazer a obra, o projeto 

representa 3% de uma obra, se eu vou executar a obra depois, eu vou fazer o 

projeto pra mim e não para o órgão, não de acordo com o interesse do órgão. É por 

isso que a lei inviabiliza essa prática. Que a demanda existe eu sei que existe.  

 

Sr. Fernando observa: Na questão dos anexos I quando ele faz referência a 

normatização às normas técnicas na verdade é 568C, ele cita que a norma técnica 

568B, inserida no texto, não é válida mais. 

 

Sr. Fernando coloca: Gostaria de chamar atenção para as outras empresas 

presentes, não sei se elas concordam, é em relação à qualificação técnica do termo, 

pois ao avaliar o termo de uma forma geral, observa-se que tem uma grandeza que 

reflete as contratações anteriores e quando avaliamos a forma da disposição da 

habilitação técnica solicitada observamos que há um numero pequeno de 

exigências para habilitação, quanto ao porte das empresas que venham 

provavelmente a licitar este tipo de serviço. Não estou falando de forma restritiva, 

mas estou falando de qualificação técnica puramente dita. Por exemplo, quando 

tratamos da relação entre a grandeza e o princípio legal, que permite a exigência 

de 50% da quantidade do termo, observamos uma exigência muito pequena com 

relação a quantidade. Ao pensar que uma empresa possui capacidade técnica de 

apresentar um atestado com 250 pontos em relação ao objeto, isso não reflete a 

realidade. Fica a sugestão em relação ao porte necessário e a qualificação técnica 
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do objeto, trazendo assim mais qualificação do ponto de vista das empresas que 

vão prestar este serviço. Sugestão que queria abrir aqui até para as outras 

empresas.  

 

Sr. Daniel pede esclarecimento: Você sugere colocar em termos de %?  

 

Sr. Fernando: A lei prevê até 50% eu acho que o número não condiz com a 

grandeza apresentada.  

 

Sra. Denise sugere: O termo de Referência menciona a contratação de projeto, 

quando você fala em projeto, entende que é uma obra de engenharia de 

telecomunicação. Minha sugestão hoje seria o seguinte: talvez fosse até interessante 

em termos de qualificação que o objeto mudasse para contratação de empresas de 

engenharia, porque o objeto, o serviço a ser executado, os projetos a serem 

licitados, tudo se refere a uma obra de engenharia, não sendo uma simplesmente 

instalação de cabeamento elétrico. Tanto que na parte de qualificação técnica pede 

engenheiros, e tudo que uma empresa de engenharia tem ou deveria ter. 

Simplesmente incluir no objeto, não mudando-o, incluindo a contratação de 

empresas de engenharia, uma vez que a anotação técnica é obrigatória, e outras 

séries de coisas que são do ramo das empresas de engenharia, então teremos um 

edital de engenharia em telecomunicações. Porque então não mudar esta questão 

do objeto?  

 

Sr. Daniel: Estamos anotando todas as sugestões. Esta questão da qualificação 

técnica, nós vamos avaliar o impacto sendo a crítica válida.   

 

Sr. Rodney: Eu queria propor, dentro desta linha, temos que pensar muito na 

qualificação econômica financeira, não sendo qualquer empresa que consegue 

executar este tipo de serviço. Não é o caso do projeto, mas a título de sugestão 

deveria ser incluído para todo mundo, também uma exigência de balanço 

patrimonial, de comprovações de saúde financeira da empresa para poder 

participar deste tipo de trabalho. Acho que isso é básico, é fundamental verificar 

os níveis de saúde financeira para participação.  

 

Sr. Daniel: Isto já está presente em todo edital, não está neste documento ainda, 

pois isso é somente o Termo de Referência, seria um anexo do edital, mas esta 

questão da situação econômico financeira estará na elaboração do edital, isso teve 

nos processos anteriores.  

 

SR. Rodney: Parece uma coisa meio obvia, mas nem todos os editais trazem a 

exigência como, por exemplo, que o objeto social da empresa esteja de acordo com 

o objeto da licitação, eu já vi coisas literalmente absurdas, outro dia mesmo eu vi 

um resultado de licitação que a pastelaria ‘‘não sei das quantas”...ganhou. Aí fica 

difícil para qualquer um competir com este tipo de situação e no fim quem paga é 

o órgão que vai contratar isso. 

 

Sr. Daniel informa: A questão de reciclagem de materiais ela inclui todo o objeto 

do edital.   
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Sr. Rodney: Especificamente essa parte de projetos cabe comentar, página 19, por 

exemplo, Item 2.2 a 2.6, eu vejo que se fala da parte de vistorias, da realização de 

levantamentos e etc.... O que acontece na prática, neste momento, eu não tenho um 

layout pronto ou projeto arquitetônico com uma diretriz ou uma dimensão da 

parte que deverá ser executada. Se eu tiver que dar esta informação é fácil 

dimensionar, apresentar um valor para o órgão e ir lá para executar o trabalho. 

Quando não tem, eu estou indo lá para fazer um levantamento que gera um preço 

o qual poderá gerar ou não uma contratação, e isso é um problema, pois  tenho o 

custo que pode não virar um contrato. Isto é um ponto que talvez pudesse ser 

revisto, estas visitas, esses deslocamentos, estabelecendo um critério de 

deslocamento em valores a serem ressarcidos. Neste sentido, vi umas informações 

meio conflitantes aqui nas páginas do termo de referência. Favor verificar as 

distâncias das cidades, aqui diz que o deslocamento é por conta da contratante, no 

caso de projetos especificadamente ainda mais complexos. Porque no caso da obra, 

já vai ter o projeto, o orçamento, se o órgão está contratando ele vai fazer; então, 

não tem nenhum risco de fazer este descolamento e não ter a contrapartida da 

execução. Mas o projeto sim, dependendo, via de regra, os órgãos não têm 

nenhuma noção clara de projetos, às vezes não tem noção dos valores envolvidos e 

quando você apresenta uma quantidade que achamos necessária, o órgão 

simplesmente diz que não tem verba e não vai executar, e neste momento eu já 

gastei. 

 

Sr. Daniel: Sim, iremos avaliar isso, existe no caso de cidades do interior que você 

citou, existe uma tabela do cálculo e dos custos de deslocamentos no anexo 2.  

 

Sr. Rodney: Sim, mas eu não tenho como ser ressarcido disto, eu inclusive achei a 

informação conflitante no próprio texto.  

 

Sr. Daniel: Certo.   

 

Sr. Charles: Avaliando o Termo de Referência nós percebemos que a garantia de 

25 anos é solicitada no lote 4, porque já existe desde a criação da cidade 

administrativa, só que ela não é solicitada nos demais lotes. Eu sugiro que 

quaisquer fabricantes, os principais fabricantes, prestem essa garantia 

independente da Furukawa; é uma maneira de qualificar também o fabricante de 

cabeamento estruturado. Os grandes fabricantes ofertam a garantia de 25 anos 

através dos seus integradores, creio que poderia estender isso para os demais. 

Melhora a qualificação do fabricante que vai participar do processo. Outro detalhe 

é a questão da ANATEL, o edital está bem alinhado a esta parte de cabeamento, 

ele pede que seja feita esta declaração atestando que todos aqueles produtos que 

estão ofertando tenham certificação ANATEL. Perfeito. Só que em alguns pontos 

do edital ele pede para apresentar certificação ANATEL para produtos que não 

precisam ou não tem exigência como o caso do voice-panel e patch-panel que é o 

item 127 a, b e c. Na verdade os itens de cabeamento estruturado e Telecom ou os 

que solicitam ANATEL pelo ato da própria entidade são cordões óticos, cabos de 

fibra ótica, conectores óticos, pet cortes e cabos UTP. São só esses itens no universo 

de cabeamento que exigem certificação e homologação da ANATEL. É interessante 
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manter isso no termo apesar de ser compulsório, até para afastar quem não tenha 

intenção de participar.  

 

Daniel: Iremos deixar mais claro essa questão da ANATEL, e sobre a garantia de 

25 anos eu queria aproveitar e perguntar às outras empresas se realmente é válido 

a garantia para todos os objetos. 

 

Sr. William responde: O órgão é que detém essa garantia na construção da obra, a 

Furukawa, criou esse modelo de garantia para repor algum equipamento ou mau 

uso, ou problema. Mas essa garantia é o órgão que detém ou a edificação, e a partir 

do momento que eles têm que exigir a manutenção dela, é para preservar essa 

garantia, eu não sei se os outros fabricantes que estão participando destas 

edificações têm essa garantia; isso eu não sei. É o caso de colocar isso como 

exigência, é isso que você está falando Charles?  

 

Sr. Charles responde: a garantia seguida dos fabricantes de cabeamento 

estruturado funciona assim: ela tem integradores credenciados, que tem 

treinamento adequado, que sabem trabalhar com o produto e inclusive é solicitado 

este tipo de declaração para todo o edital e quando você executa a obra do 

fabricante com o integrador que tem treinamento, tem toda parte técnica 

adequada para fazer este empreendimento e usou todo material do fabricante, ele 

estende a garantia normal de 1 para 25 anos. No caso da Cidade Administrativa  

para manter essa garantia, tem que manter a Furukawa, porque já teve todo um 

investimento, nos outros casos dos órgãos é que mesmo que ele não tenha e se tiver 

interesse é uma coisa interessante porque a partir daí ele vai estar suportado por 

25 anos. Qualquer fabricante do mercado, todos os grandes fabricantes, têm essa 

maneira de trabalhar; é um benefício que se oferta a mais, então é uma ideia que 

vale a pena avaliar e se vale a pena estender isso para outros órgãos, se eles têm 

interesse de trabalhar com garantia. Mas não adianta colocar somente no edital e 

depois não ser solicitado para o integrador, tem que solicitar, porque é feito uma 

vistoria do fabricante no empreendimento e se estiver tudo de acordo com a 

normativa; na ocupação de eletrocalhas e curvaturas edificações, se tudo tiver de 

acordo, ele atesta; se não atesta, exige que o integrador corrige de acordo com a 

normativa. Então é um benefício a participação do fabricante no processo, 

exigindo que seu integrador execute de acordo com a normativa brasileira.  

 

Sr. William informa: Eu não sei se conseguimos fazer isso com este processo, mas 

depois você poderia nos enviar algum texto mais simplificado, dizendo como que 

eu consigo a garantia, quais são os requisitos para ter essa garantia e a partir do 

que tenho o que preciso fazer para manter e quais são os benefícios, os requisitos 

Furukawa e de outros fabricantes e podemos divulgar isso internamente para ver e 

manter este padrão.  

 

Sr. Daniel pergunta: Só para tirar uma dúvida. O fabricante é que emite este 

certificado de garantia? Ele só é emitido após a vistoria? 

 

Sr. Rodney: Eu queria ver mais um ponto e complementar uma fala anterior eu 

considero esse item 2.11 da página 20 deveria ser retirado da parte do projeto, que 
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determina para a contratada uma obrigatoriedade de prestar informações 

referente à pesquisa de campo responsável da execução dos serviços, 

esclarecimentos de dúvidas a qualquer tempo, isso é um negócio meio impraticável. 

Eu faço um projeto, recebo por ele e, depois, ficar dando assistência, esclarecendo 

dúvidas, já que às vezes quem está em campo não tem nem qualificação para isso. 

Para mim o projeto termina quando o órgão que contratou dá o ateste que está 

terminado, certo? Porque se não eu vou ficar preso e ai alguém resolve contratar 

este serviço daqui 5 anos com base neste projeto eu tenho que ter uma equipe para 

ficar lá dando suporte para o  pessoal de campo. A responsabilidade técnica que já 

é prevista, ela é eterna, inclusive se tiver algum erro que cause problema, o 

responsável técnico pelo projeto vai ser responsabilizado por isso, agora mantê-la 

ad eterno eu acho impraticável, acho que deveria ser eliminado até porque a 

empresa não está sendo paga para isso e não tem como quantificar isso no termo 

de valores. Outra fala minha que queria complementar, sobre a questão de Data 

Center; o importante é ressaltar que a questão do Data Center não é só demandas 

de projetos de Data Center daqueles que existem, é que o próprio projeto de 

cabeamento estruturado de reestruturação de uma rede de qualquer edificação 

quase que inevitavelmente impacta nisso. Chega em um determinado momento, eu 

vou crescer uma estrutura e vou crescer a quantidade de rack, vou crescer do 

tamanho do Data Center, vou crescer consumo de energia, quantidade de ativos; 

que se eu não tiver essa possibilidade de incluir o Data Center também vai acabar 

inviabilizando o projeto como um todo. Eu vou fazer o projeto que o órgão precisa 

pela metade, eu vou conseguir atender a parte de maior horizontal; quer dizer, vai 

ter que contratar um outro projeto para adequar o Data Center, isso é 

extremamente comum de acontecer.  

 

Sr. Daniel esclarece novamente: Trabalhamos conforme as demandas são 

solicitadas. Para Data Center até o presente momento nenhum órgão fez essa 

solicitação, mas vamos pesquisar sobre isso sim, e ver se realmente existe a 

demanda e não adianta fazer um projeto que não vai ter projeção e execução, 

vamos fazer estudos com os órgãos.  

 

Sr. Rodney esclarece: É importante ressaltar aqui que muitas das vezes não é um 

projeto de Data Center novo, são pequenas reestruturações e adequações, 

ampliações de “CPDS” existentes e que está tudo atrelado a este processo, muitas 

vezes o órgão acaba não contratando porque ele não consegue ver o que ele precisa 

como um todo, eu não vou conseguir fazer adequações na rede comercial dele, não 

vou conseguir fazer o projeto de ampliação para o Data Center dele, aí ele esquece 

a ata e vai fazer um processo contratação a parte. O projeto de cabeamento 

estruturado por si só com elétrica só para rede de dados fica perdido  no tempo e 

espaço. Esse é um dos grandes impedimentos do uso da própria ata. 

 

Sr.Daniel pergunta: Quando você fala de Data Center, seria pequenos Data 

Center?  

 

Sr Rodney responde: Sim, eu creio que grandes demandas de Data Center ainda 

não existem, mas existe sim uma demanda grande de pequenos Data Center, 

reformas e ampliação, mas que precisam estar acomodações adequadamente e as 
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próprias adequações que decorrem desta ata dos projetos de cabeamento 

estruturados, elas impactam lá, isso vale para projeto comercial.  

 

Sr. Fernando sugere: Quanto a página 16, ela trata de veículos, item 14.2, sugere 

avaliar melhor o item para reembolso, reavaliar a fórmula usando como base a 

estatística do IBGE de 50 a 70 centavos por km, pois temos gastos com desgastes de 

veículos e manutenção. Valeria a pena reavaliar a forma que está sendo avaliado.  

 

Sr. Daniel informa: Disse que vai avaliar o impacto. 

 

Sra. Denise informa: Na ata são diversos itens, acho que são 176 itens e na hora da 

execução nem todos os itens são utilizados, eles estão ali e sequer foram solicitados. 

Avaliar se realmente há necessidade de todos aqueles itens, pois conseguimos 

pontuar os itens que foram mais gastos e tem outros que não são.  

 

Sra. Denise sugere: Sei que não depende só de vocês, mas também da 

PROGEMGE. É sobre a forma de se cadastrar os itens no site, a forma de se  

colocar isso no cadastro é muito trabalhoso no portal de compras não sei se porque 

quem fez na época, quem desenvolveu, não colocou especificações e aplicações 

práticas e rápidas, o sistema não segura, se demorar ele cai e tem que fazer tudo de 

novo, cadastrar item por item; ele não faz a multiplicação com o quantitativo, no 

final. Ele não fala onde está o erro, não sei se caberia a vocês verem a possibilidade 

de fazer um multiplicador e no final ele vai me dar o valor exato. Eu não vou 

precisar ficar procurando 176 itens, onde está o meu erro.  

 

Sr. Fernando concorda e diz que é complicado mesmo.  

 

Sr. William pergunta: Estamos falando basicamente de duas sugestões: Uma de 

cadastrar e salvar e depois finalizar e o segundo colocar quantidade e valor 

unitário e ele de dar o valor total, inserir o valor unitário e ele de dar o total, por 

item? 

 

Sra. Denise: exato, aí não tem como eu errar, ele vai estar me dando o valor total.  

 

Sr. Daniel: Seria multiplicação automática?.  

 

Sra. Denise: O comprasnet do Governo Federal faz isso, então assim não é 

nenhuma mágica mirabolante. Você passa uma semana, quinze dias cadastrando.  

 

Sr. Fernando sugere: É com relação a forma de se tratar o objeto, quando o objeto 

é licitado a empresa que ganhou fica descompensada, entre o valor de lances e o 

médio, você não pode ultrapassar o valor médio e as vezes você lança e ultrapassa, 

então uma forma de tratar isso é fazer depois da sessão de lances.  

 

Sra. Denise: Mas isso na verdade é porque o valor do lance é global, e depois temos 

que apresentar uma planilha com aquele valor, onde você vai fazer este ajuste. 
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Sr. Daniel: Só voltando um pouco na questão dos itens que não foram executados, 

eles estão lá porque existe a demanda, esses lotes em outras regiões foram 

consumidos. Vai depender da mensuração da demanda dos órgãos.  

 

Sra. Denise: Se vocês levarem essa sugestão para PRODEMGE, ficaremos todos 

felizes.  

 

Sr. Daniel: Vamos levar sim. 

  

Sra. Tavane informa: Alguns ajustes no portal de compras nos foram prometidos.  

Informou ainda que a Ata da Consulta Pública será disponibilizada no portal de 

compras. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão elas podem ser enviadas pelo e-

mail licitacoes.csc@planejamento.mg.gov.br até o dia 25/03/2015 e que 

posteriormente disponibilizaria a ata no portal de compras e no site da SEPLAG 

com todos os questionamentos. 

 

Nada mais a se tratar a Sra. Tavane deu por encerrada a consulta pública às 

11h10min. Eu, Kelly Carina Soares e Bárbara Moreira Dalfior Aguilar 

secretariamos registramos a presente Ata. 
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