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Contratação de empresa prestadora dos serviços de operação, atualização das 
soluções, gerenciamento, monitoramento, treinamento, suporte técnico, manutenção 
preventiva e manutenção corretiva de toda a infraestrutura de rede de voz, dados 
(wired e wireless), segurança, controle de acesso, videoconferência, nobreaks e grupo 
gerador em uso na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves para discussão 
da minuta do Termo de Referência. 
 
Aos 2 de junho de 2014, reuniram-se em sessão de Consulta Pública, na Plenária do 9º 

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

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

William Peter Silva e Adelmo Itsuzo Takemori, representantes do Núcleo de Tecnologia 

do NoLOG (Intendência); Henrique Santos, representante da Diretoria de Gestão de 

Contratos e Convênios (Intendência); Gabriel Lara Rodrigues, Ana Klajnberg e Soraia 

Monteiro, representantes da Diretoria de Compras (Intendência); Renata Coelho, 

Subintendente de Aquisições e Contratações (Intendência); Marcelo Veloso e Wesley 

Costa, representantes da Superintendência Central de Governança Eletrônica/SEPLAG; 

Adriano Sá e Érico Avelar, representantes da Stefanini, Carlos Alves, Ivan Luiz de Freitas 

e Rodrigo Ribas, representantes da PromonLogicalis, Paulo Anderson Baldi, 

representante da Betta Group, Nicodemos Junio Durães, representante da IBM, Luciano 

Azevedo, representante da Time Solutions, Farley Rodrigues Leite  e Emerson Stefaneli 

Santos, representantes da Embratel, Marlúcio Barbosa, representante da Medidata, 

André Michel Vieira, representante da Algar Tech, Rodolfo V. Peixoto, representante da 

Ceu Telecom e Soluções Ltda, Cláudio Iwakami, representante da Datron Tecnologia e 

Locação, Henrique Meiking, Marcos Soares e Juvenildo Lourenço, representantes da 

Capgemini, Cláudio Luiz Silva, representante da Infokepp, Robson Chaves da Silva, 

representante da Lanlink, Maria Cristina Rincon e Henrique Gonçalves da Silva e Flávio 

Melgaço, representantes da Telefônica, Hélcio A. Freitas, representante da Telemont, 

Denise Caetano e Daniel  Santos, representantes da Digicomp, Felipe Roque Silva, 

representante da Time Solutions, Fernando Reis, Eduardo Lopes, Anibal  Lamego, 

representantes da Sonda IT, Guilherme Mesquita, Mauricio Silva, Marcos Alvim, Romney 

Dutra, Roberto Silva e Alair Resende, representantes do Consórcio Minas Gerais e Pedro 

Ascenção, representante da Cisco. 

A sessão foi iniciada pela representante do Núcleo de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Intendência, William Peter Silva, que fez uma breve explanação do que 
se pretende com a contratação. A seguir a sessão foi aberta para esclarecimentos de 
dúvidas e apresentação de sugestões.  
 
Questionamentos apresentados pelos representantes Consórcio Minas Gerais  
 
Como serão tratadas as questões com gastos de horas extras não previstas no contrato? 
Resposta ICA: o questionamento será analisado posteriormente 
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Como será o cadastro no CMDB dos itens constantes no Anexo II? 
Resposta ICA: o questionamento será analisado posteriormente 
 
Foi questionada a forma de precificação da proposta? 
 
Resposta ICA: o questionamento será analisado posteriormente. William, questionou 
aos demais participantes CISCO se procede a dificuldade em apresentar a proposta 
precificada por item. Os representantes confirmaram a dificuldade deste modelo.  
 
William questionou ao representante da Cisco, Pedro Ascenção, se existe dificuldade de 
precificação dos equipamentos CISCO por item. O representante da Cisco informou que 
depende do equipamento.  
 
O Consórcio Minas Gerais, afirmou que o suporte do fabricante é contratado por 
equipamento e não separado por peças, conforme prevê o TR.  
 
Resposta ICA: o questionamento será analisado posteriormente 
 
Há divergências nas informações referentes à equipe mínima prevista no TR: 
Resposta ICA: o questionamento será analisado posteriormente 
 
Foi solicitado pelo fornecedor a alteração no vinculo empregatício do profissional para 
comprovação de vinculo; 
Resposta ICA: o questionamento será analisado posteriormente 
 
Foi questionado os SLAs presentes no TR e ainda que durante a vigência do contrato 
ocorreram vários problemas (elétricos, etc.): 
 
Resposta ICA: o questionamento será analisado posteriormente. Os percentuais 
exigidos atualmente serão reavaliados. 
 
Um dos representantes do Consócio Minas gerais, Sr. Guilherme Mesquita, reiterou a 
dificuldade em atender ao serviços previstos nesta contratação e sugeriu que  o 
quantitativo da equipe mínima fosse alterado para atender ao edital, tendo em vista que 
os mesmos não atendem, segundo a experiência atual do Consórcio Minas Gerais.  
 
Renata, Subintendente de Aquisições e Contratações, sugeriu incluir informação no 
TR, deixando claro que a equipe mínima não é justificativa para atender aos requisitos 
do edital, mas sim o importante é atingir o resultado final previsto. 

 
 
O Sr. Marcos Alvim, representante do Consórcio Minas Gerais, apresentou 
questionamentos sobre os SLAs de 98% e disse que este percentual não é praticado no 
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mercado.  Foi informado que os prazos não são coerentes e que isso exige um esforço 
muito grande do fornecedor para conseguir atingir a meta;  
 
Roberto Silva, representante do Consórcio Minas Gerais, informou que os SLAs nestes 
percentuais são mais caros e além disso, reiterou as dificuldades com os custos de horas 
extras não previstas no contrato.  
 
Resposta ICA: os questionamentos serão analisados posteriormente. 
 
 
Foi informado ainda pelo representante do Consórcio Minas Gerais, Marcos Alvim, que 
os chamados para usuários VIPs são abertos indevidamente por outros usuários. 
 
Resposta ICA: Essa informação será validada pela Intendência e ainda que possíveis 
desvios serão corrigidos 
 
O Sr. Romney Dutra, representante do Consórcio Minas Gerais, apresentou novamente 
questionamentos com relação aos SLAs, informando que este processo de tratamento 
de problemas é demorado. Ele ainda informou que a tabela de SLAs para os 
equipamentos listados nos Grupos 1, 2 e 3 pode causar problemas devido ao pouco 
tempo para a tratativa, e desta forma poderá ocorrer a perda da meta. 
 
O Sr. Romney Dutra, representante do Consórcio Minas Gerais, também afirmou que os 
prazos para incidentes e problemas estão mais agressivos, mas que não existe aplicação 
de penalidade em determinados caso de suporte para equipamentos. 
 
Resposta ICA: Foi informado ao fornecedor, que os prazos previstos no TR foram criados 
após pesquisas realizadas em outros editais com objeto semelhante. A informação do 
fornecedor Consórcio Minas Gerais não procede e que em caso de não atendimento nos 
prazos solicitados, o fornecedor será penalizado. William (Intendência) questionou aos 
demais fornecedores para verificar se este é um problema comum entre os demais e 
isso foi confirmado pelos mesmos. 
 
 
Renata, Subintendente de Aquisições e Contratações solicitou que os demais 
fornecedores participantes da consulta pública, fizessem questionamentos para sanar 
eventuais dúvidas sobre o TR e aproveitassem a oportunidade. 
 
O Sr. Alair Resende, representante do Consórcio Minas Gerais, informou que o 
percentual de pontos de rede e dados não é relevante para comprovação de capacidade 
para o serviço, mas sim a necessidade de profissionais integradores para atender a 
solução prevista no TR. 
 
Novamente o Sr. Marcos Alvim, Consórcio Minas Gerais, questionou sobre o texto 
descrito no TR, que informa sobre o tratamento de infraestrutura de rede elétrica e 
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refrigeração pelo fornecedor. Ele entende que esta atividade não está prevista, mas sim 
que o fornecedor vai apoiar nesta atividade. 
 
Resposta ICA: será alterada a redação do texto deixando mais clara a atuação do 
fornecedor nesta situação.  
 
 
O Sr. Roberto Silva, Consórcio Minas Gerais, questionou o modelo de remuneração 
previsto no TR, onde a forma de pagamento é por item ativo no CMDB.  
 
Resposta ICA: Marcelo – SCGE informou que isso é uma sugestão e que ainda poderá ser 
alterada. 
 
Sr. Roberto Silva, Consórcio Minas Gerais, sugere que seja incluída uma linha de serviço 
especifica para este processo. Desta forma com a retirada de equipamentos, o 
fornecedor não terá redução do valor previsto para ser recebido. 
 
Resposta ICA: Marcelo SCGE – questionou ao Consórcio Minas Gerais se esta exigência 
é especifica para o Grupo 1 ou se para os demais grupos. O Consórcio Minas Gerais 
informou que a alteração deverá ser realizada para todos os grupos. O questionamento 
apresentado pelo Consórcio Minas Gerais será analisado posteriormente.  
 
 
Renata, Subintendente de Aquisições e Contratações, sugeriu fazer uma discussão 
sobre o fluxo de apuração de ANS e sobre o prazo de 28 meses, considerando o período 
de início dos serviços; 
 
O Sr. Marcos Alvim, representante do Consórcio Minas Gerais, questionou o item 5.11.5, 
a qual prevê que os equipamentos serão incorporados ao patrimônio da contratante em 
caso de substituição. Ele informou que essa questão deverá ser alterada deixando a 
redação mais clara e que em caso de troca, o equipamento defeituoso, não será 
incorporado ao patrimônio. Além disso, a Contratada deverá arcar com os custos de 
envio deste equipamento para o fabricante, incluindo a emissão de nota fiscal de 
remessa.  
 
Resposta ICA: os questionamentos serão analisados posteriormente. 
 
Sr. Marcos Alvim, representante do Consórcio Minas Gerais, expôs a sua preocupação 
em relação aos problemas apresentados sobre as indisponibilidades elétricas e que 
estão diminuindo o tempo de vida dos equipamentos. 
 
Resposta ICA: os questionamentos serão analisados posteriormente. 
 
O Sr. Roberto Silva, representante do Consórcio Minas Gerais, questionou sobre o item 
que trata da visita técnica que, em sua opinião não está clara no TR. 
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Resposta ICA: os questionamentos serão analisados posteriormente e a redação do item 
será alterada para detalhar melhor o processo 
 
O Sr. Roberto Silva, representante do Consórcio Minas Gerais, questionou sobre a 
cláusula de reajuste, a qual não está clara. 
Resposta ICA: o questionamento será analisado posteriormente. 
 
Sr. Roberto Silva, representante do Consórcio Minas Gerais, solicitou a inclusão de 
certificação ISO 20000 no processo para garantir o atendimento das melhores práticas 
de TI; 
 
Resposta ICA: Marcelo (SCGE) informou que essa exigência não é permitida; 
 
O Sr. Marcos Alvim, representante do Consórcio Minas Gerais, informou que todas as 
indisponibilidades são analisadas uma a uma no sistema de 
gerenciamento/monitoramento para identificar a causa. Esse é um processo longo e 
demorado.  
 
Resposta ICA: Marcelo (SCGE) respondeu dizendo que a rede elétrica é estável e que os 
problemas informados pelos representantes do Consórcio Minas Gerais não procedem.  
 
Em resposta, o Sr. Alair Resende, representante do Consórcio Minas Gerais, informou 
que o desligamento nas salas de telecom dos prédios ocorre com mais frequência.  
 
 
Questionamentos apresentados pelos representantes da Capgemini 
 
 
O Sr. Henrique, representante Capgemini, informou que problemas na rede elétrica 
impactam diretamente nos custos, principalmente para aquelas empresas que não 
conhecem  o dia a dia da operação.  
 
Ele ainda questionou o motivo pelo qual a parte elétrica esta incluída no edital, tendo 
em vista que o escopo deste item não está alinhado com os equipamentos CISCO. 
 
Resposta ICA: William informou que foi mantido o modelo conforme a contratação 
inicial onde os nobreaks e grupo gerador fazem parte da operação, por isso este item foi 
mantido. Poderá ser feita uma análise posterior deste item no escopo do objeto. 
 
O Sr. Juvenildo Lourenço, representante Capgemini, questionou sobre a exigência de 
certificações para os funcionários e para a empresa. Ele disse que esta informação não 
está clara no TR. Da mesma forma, foi questionado sobre a necessidade de equipe 
mínima, pois os representantes do Consórcio Minas Gerais, afirmaram que os 
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quantitativos mínimos pedidos no TR são insuficientes para garantir o atendimento dos 
SLAs e a execução da operação. 
 
Resposta ICA: o questionamento será analisado posteriormente. 
 
  
Questionamentos apresentados pelo representante da Telemont 
  
O Sr. Hélcio Freitas, representante da Telemont, questionou o prazo de contrato de 30 
meses considerando que dois meses são de transição e se realmente a remuneração 
será de 28 meses. Ele questionou ainda se o caso Consórcio vença a licitação se este 
prazo será mantido para ele. 
 
Resposta ICA: Foi confirmada a informação referente ao prazo do contrato e que caso o 
Consórcio Minas Gerais vença o processo licitatório, da mesma forma ele terá um prazo 
de transição.  
 
O Sr. Hélcio Freitas, representante da Telemont, informou que não ficou clara a forma 
de treinamento. Ele solicitou que fosse realizado o detalhamento melhor deste item, 
incluindo carga horário e quais as quantidades necessárias incluindo o número de 
turmas. 
 
Como relação aos geradores e nobreaks. Solicitou mais detalhes sobre os equipamentos 
(fornecedor, situação atual e se os mesmos estão com garantia ativa). 
 
Resposta ICA: A redação será alterada para deixar os pontos divergentes com 
entendimento mais claro.  
 
Questionamentos apresentados pelo representante da Cisco 
 
 
O Sr. Pedro Ascenção, representante da Cisco, apresentou questionamento a respeito 
da criticidade da tabela dos equipamentos, conforme e-mail enviado na sexta-feira, dia 
31/05/2014.  
Ele sugeriu que os IPSs (equipamentos de segurança), os equipamentos de telefonia e 
os switches Cisco 4500 fossem incluídos no Grupo 1, por causa da necessidade de 
suporte do fabricante. Em relação aos IPS e os equipamentos de telefonia, porque os 
mesmos devem estar sempre atualizados, já em relação aos switches, pelo fato que a 
indisponibilidade destes poderia prejudicar um grande número de usuários.  
 
Resposta ICA: William explicou a forma do modelo proposta no TR e que a decisão ou 
não de contratar o suporte especializado junto ao fabricante, ficará a cargo do 
fornecedor.  
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O Sr. Pedro, representante da Cisco, respondeu que as informações sobre o EOS dos 
equipamentos estão disponíveis no site Cisco. Ele Informou ainda, que após o anúncio 
do EOS, durante 5 anos o equipamento continua com suporte.  
 
O Sr. Pedro, representante da Cisco solicitou que fosse alterado os quantitativos 
previstos para o atestado de capacidade técnica, nos percentuais apresentados. Ele 
sugeriu que devido à complexidade do processo que esse percentual fosse alterado para 
atender a operação. 
 
Renata, Subintendente de Aquisições e Contratações solicitou aos fornecedores que 
informassem qual o percentual mínimo, devido à complexidade da operação, necessário 
para comprovação técnica.  
 
Sr. Pedro, representante da Cisco, Informou que 50% é um número mínimo para este 
tipo de contratação. Ele citou um caso onde esse tipo de problema ocorreu com um 
quantitativo baixo para uma licitação de grande porte;  
 
 
Questionamentos apresentados pelos representantes da PromonLogicalis 
 
 
O Sr. Carlos Alves, representante da PromonLogicalis, disse que não ficou claro o 
processo de migração dos prédios e se haverá fornecimento de cabeamento e outros 
materiais. 
 
Resposta ICA: William respondeu informando que somente os patches cords serão 
fornecidos. A movimentação de qualquer item ficará a cargo do novo fornecedor. 
 
O Sr. Carlos questionou como será o tratamento caso outro equipamento entre em End 
Of Sale.  
 
Resposta ICA: o tratamento está descrito no TR.  
 
 
Questionamentos apresentados pelos representantes da Sonda IT 
 
O Sr. Fernando Reis, representante da Sonda IT, questionou sobre os equipamentos de 
segurança que estão no Grupo 1, como o NAC, o qual tem EOS dentro do período de 
vigência deste novo contrato. A empresa que vencer o processo terá que efetuar a troca 
do equipamento, mas está regra não está clara. Essa redação deverá ser melhorada. 
 
Resposta ICA: Marcelo Veloso – SCGE respondeu ao questionamento e informou que o 
fornecedor que vencer a licitação, deverá apresentar dentro do prazo previsto, um 
cronograma de troca dos equipamentos. 
William ficou de alterar/deixar mais clara esta informação no TR; 
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O Sr. Fernando Reis questionou sobre a necessidade de um prazo maior em caso de 
substituição dos equipamentos, sugeriu um prazo de pelo menos 90 dias. 
 
Resposta ICA: o questionamento será analisado posteriormente. 
 
 
Questionamentos apresentados pelo representante da IBM 
 
O Sr. Nicodemos, concordou com os questionamentos apresentados pela Cimcorp 
principalmente no que se refere a forma de precificação. Ele ainda informou que o valor 
dos equipamentos será embutido nos custos onerando o processo, por causa de 
dificuldade de precificar os mesmos por item.  
 
Resposta ICA: o questionamento será analisado posteriormente. 
 
 
Questionamentos apresentados pelo representante da Telefônica 
 
O Sr. Henrique, representante da Telefônica, questionou sobre o prazo de transição. Ele 
informou que o prazo de 60 dias não é viável para a transição dos serviços. 
 
Renata, Subintendente de Aquisições e Contratações, questionou o fornecedor, 
solicitando que ele informasse qual seria o prazo razoável para esta operação.  
O representante da Telefônica, respondeu dizendo que o prazo deveria ser alterado para 
90 ou 120 dias, conforme a necessidade.  
 
Questionamentos apresentados pelo representante da Capgemini 
 
Sr. Henrique Meiking, representante da Capgemini, questionou sobre a funcionalidade 
da rede wireless e sobre qual o sistema que deverá ser utilizado para controle.  
 
Resposta ICA: William fez uma breve explanação sobre o funcionamento da rede 
wireless e sobre o sistema de gerenciamento 
 
O Sr. Henrique Meiking, representante da Capgemini, questionou se em caso do 
fornecedor atingir a meta com a equipe mínima, se isso vai gerar  algum bônus para o 
fornecedor? 
 
Resposta ICA: Foi informando que não. 
 
 
O Sr. Juvenildo Lourenço, representante da Capgemini, questionou se a Intendência vai 
disponibilizar as ferramentas necessárias para a operação. 
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Resposta ICA: William respondeu informando que a única ferramenta disponibilizada 
será aquela responsável pelo registro dos incidentes/requisições, disponibilizada pelo 
fornecedor da Central de Serviços. As demais ferramentas serão de responsabilidade do 
fornecedor. 
 
 
Questionamentos apresentados pelo representante da Stefanini 
 
O Sr. Érico Avelar, representante da Stefanini, sugeriu a retirada da equipe mínima do 
edital prevista no TR.  
 
Resposta ICA: William explicou sobre o escopo da atuação da equipe mínima para a 
operação do projeto. Outros pontos em relação ao tema serão reavaliados. 
 
 
O Sr. Érico Avelar, representante da Stefanini, questionou se haverá limite de acesso a 
ferramentas de service desk para os técnicos da contratada.  
 
Resposta ICA: William informou que serão fornecidas licenças necessárias para todos os 
técnicos da contratada. 
 
 
Por fim, às 12:10h os fornecedores foram informados de que os demais 
questionamentos e sugestões poderiam ser enviados para o e-mail 
comprasca@planejamento.mg.gov.br até dia 05/06/2014, para análise e alterações no 
Termo de Referência, se fosse o caso. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão. 


