
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 
AUDIÊNCIA PÚBLICA – COMPRA CENTRAL SERVIÇOS COMUNS 

DE ENGENHARIA 

Data: 20/01/2021 Horário de início: 14:00 

Local: Youtube FJP 

(https://www.youtube.com/watch?v=DfqY7v

Zdt2Q) 

Horário de término: 15:00 

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

 
 

PARTICIPANTES 

1. Rita de Cássia Alanna Pereira Ribeiro – SEPLAG 

2. Tomaz Teodoro Patrocínio – SEPLAG 

3. Augusto César Guimarães de Souza – SEE 

4. Maria Angélica de Andrade Vasconcelos – SEE 

5. Pedro Wiliam Ribeiro Diniz – SEE 

6. Luiz Felipe Silva Gonçalves – SEE 

7. João Maciel da Costa Estevão Duarte - SEINFRA 

8. Ludmila Souza Roque - SEINFRA 

9. Olivia Bittencourt – FJP 

10. Celio Roberto do Prado – JP Manutenções 

11. Claudio Alberto Oliveira Morais – Triangulo Mineiro Engenharia 

12. Rafaella Paiva – Conata Engenharia Ltda  

 
 

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, o representante da SEE, Pedro Wiliam Ribeiro Diniz, 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 sentido, 

foram apresentados os quantitativos previstos por lote, conforme tabela 

abaixo: 

 

Lote 

Quantidade 

de 

Municípios 

Quantidade 

Unidades de 

serviço 

Central 90 325.430,54 

Mata 130 547.342,75 

Norte 112 307.333,85 

Sul 163 650.817,48 

Triângulo 86 1.018.577,65 

Vale do Aço 97 211.552,24 

Vale do Rio 

Doce 
135 299.630,41 

Metropolitana 

de Belo 

Horizonte 

39 2.248.393,6 

 

 

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). Finalizando a participação da SEE neste momento da 

apresentação, 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. 

 

3. O representante da SEINFRA, João Maciel da Costa Estevão Duarte, deu 
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 
(http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/precosetop/2020/09-

set/sem_desoneracao/202009_SETOP_CENTRAL_SEM_DESONERACAO.pdf),  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$10.000 por ordem 
de serviço, a capacidade de se atender simultaneamente o mínimo de 10 
ordens de serviço, a mobilização de no máximo 30 dias, a taxa de administração 
local no valor de 5% do valor total dos serviços, e a previsão de subcontratação 
em até 30% do valor da ordem de serviço específico foram tratadas neste 
momento. 

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

encorajando-os a falarem via áudio seus questionamentos. Não foram feitas 

perguntas por áudio, mas foram feitas duas perguntas via chat da plataforma 

Zoom, sendo elas: 

 

Claudio - Triangulo Mineiro Engenharia: Já temos a listagem dos órgãos que 

aderiram, ou que irão aderir ao RP? 
 

RESPOSTA: Nós já temos essa listagem. Ela será disponibilizada no momento da 

publicação do edital de maneira oficial, mas a princípio, são os seguintes 

órgãos/entidades: 
 

1. Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

2. Policia Militar De Minas Gerais 

3. Secretaria De Estado De Educação 

4. Secretaria Estado De Meio Ambiente E Desenvolvimento Sustentável 

5. Corpo De Bombeiros Militar De Minas Gerais 

6. Secretaria De Estado De Justiça E Segurança Pública 

http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/precosetop/2020/09-set/sem_desoneracao/202009_SETOP_CENTRAL_SEM_DESONERACAO.pdf
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/precosetop/2020/09-set/sem_desoneracao/202009_SETOP_CENTRAL_SEM_DESONERACAO.pdf


7. Secretaria De Estado De Planejamento E Gestão 

8. Instituto De Previdência Dos Servidores Do Estado De Minas Gerais 

9. Instituto De Previdência Dos Servidores Militares Do Estado Minas 
Gerais 

10. Fundação Helena Antipoff 

11. Fundação Educacional Caio Martins 

12. Fundação Tv Minas Cultural E Educativa 

13. Fundação Hospitalar Do Estado De Minas Gerais 

14.  Fundação Centro De Hematologia E Hemoterapia De Mg 

15. Universidade Do Estado De Minas Gerais 

16. Instituto Mineiro De Agropecuária 

17. H. Risoleta Neves 

18. Prefeitura De Belo Horizonte 

19. Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais 

Celio Roberto – JP Manutenções: Boa tarde. Esta planilha pode ser disponibilizada por 

aqui para vermos por completo? 

 

Resposta: A planilha foi disponibilizada junto com o Termo de Referência, no portal de 

compras 

(http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2020/SEPLAG/23.12.20

20/audiencia-publica-23-12-2020.pdf) . Ela é o Anexo A do referido termo, e começa a partir 

da página 16. De toda forma, colocaremos como anexo também desta Ata, a Planilha 

SEINFRA e a Planilha de Fator. Estas também estarão disponíveis junto ao edital. 

 

5. Em seguida, foi registrada uma pergunta no Canal de Youtube em que estava sendo 

feita a transmissão para o público em geral, sendo ela: 

 

Denia Oliveira: Tem previsão de divulgação do Edital? 

 

Reposta: A previsão é de 30 a 45 dias. 

 

6. Neste momento foi informado que os fornecedores teriam mais 48 horas para enviar 

via e-mail eventuais dúvidas da audiência. Em seguida, a Audiência Pública foi 

encerrada. Logo após o encerramento da audiência, foi registrada uma nova dúvida no 

chat do Youtube, qual seja:  

 

Gilmária: Sugiro o aumento do valor mínimo por Ordem de Serviço para R$ 30.000, e 

a manutenção do máximo de dez ordens de serviço simultâneas. 

 

Resposta: Levando em conta o questionamento recebido, o valor mínimo por ordem 

de serviço aumentará para R$ 25.000. No entanto, a quantidade máxima de Ordens de 

Serviço Simultâneas também aumentará para vinte nos lotes 1 a 7 e trinta no lote 8. 

 

7. Posteriormente, foi recebido um e-mail com alguns questionamentos da empresa 

CINZEL S/A, sendo eles:  

 

CINZEL S/A: 
“Prezados Senhores 
Tendo assistido a live disponibilizada no you tube no dia 20 passado, relacionamos 
algumas dúvidas pelas quais solicitamos esclarecimentos: 
1 - Solicitamos a minuta do Edital em questão, onde cita os itens 7 e 8 informados na 



live; 
2 - Solicitamos a quantidade de US por município; 
3 - Como haverá um tempo de espera de cada OS, como serão pagas as horas do 
pessoal a disposição? 
4 - O percentual de 5% para Administração Local é insuficiente para cobrir os custos 
necessários para o gerenciamento das obras; 
5 - Deveria haver na planilha anexa ao termo de referência, relação de pessoal e 
equipamentos que por ventura ficarão à disposição de cada ordem de serviço.” 
 
Respostas: 
 
1 – A minuta do Edital será disponibilizada no momento de sua publicação, com previsão 
entre 30 e 40 dias. 
2 – Não é possível fazer o levantamento por município, tendo em vista que são 
demandas futuras, estimadas por região, e por essa razão, não são passíveis de 
tamanho detalhamento. 
3 - Os serviços serão solicitados e pagos conforme execução da Ordem de Serviço 
Específica. Não será considerado pagamento para equipe além do valor estipulado em 
cada Ordem de Serviço, mesmo que haja intervalo entre demandas. 
4 - O valor estipulado está dentro dos percentuais previstos no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 
– TCU 
5 - Ficará a cargo da empresa a disponibilização de equipe técnica devidamente 
capacitada para execução dos serviços de acordo com as especificidades de cada 
ordem de serviço, assim como equipamentos e materiais. A empresa deverá apresentar 
atestado de capacidade técnica do responsável técnico da empresa conforme item 6 do 
Termo de Referência. 
 
 

8. A audiência suscitou discussões internas entre os órgãos responsáveis pela 
modelagem do processo, de modo que algumas mudanças foram sugeridas após seu 
encerramento, quais sejam: 
 

● Abertura para possibilidade de consórcio 
● Novo valor mínimo por ordem de serviço: 25.000R$ 
● Nova capacidade mínima de atendimento de Ordens de Serviços simultâneas: 

20 para os lotes 1 a 7 e 30 para o Lote 8.  
 
Salientamos que todas as alterações propostas nesta Ata estão sujeitas a apreciação 
jurídica, e por isso, não necessariamente serão oficializadas na forma  em que se 
consta na presente Ata. 
 

 

 
 


