
QUESTIONAMENTO – CONSULTA PÚBLICA 

 

1. Pergunta da empresa  KPMG, via e-mail em 19/11/2015: 

Estamos analisando o termo de referência da consulta pública para o projeto de 

“Recenseamento dos servidores estaduais para atualização cadastral, captura de dados 

biométricos e emissão de um cartão funcional único no SEPLAG” e gostaríamos de tirar a 

seguinte duvida: 

O edital permite a subcontratação de algumas atividades? parcial ou integral? 

 

Resposta encaminhada ao fornecedor via e-mail em 23/11/2015: 

"Esclarecemos que essa possibilidade será estudada e solicitamos aguardar a publicação do 
certame que conterá todas as regras de participação”. 
 
 
 

2. Pergunta da empresa MONTREAL, via e-mail em 30/11/2015: 
 

Em acordo ao Termo de Referência para Consulta Pública do Recenseamento, tenho uma 

dúvida: 

1.       Referente a planilha de preço o item P9.2 - SERVIDORES recenseados. O que seria este 

valor individual? Estou confuso e acredito já ter incluído este valor no total do projeto. 

 

É possível agendarmos uma reunião presencial para melhor entendimento desta planilha de 

preço?  

 

Conseguimos preencher de acordo com nossa ideia de projeto, mas acredito que se falar com 

os responsáveis podemos ajustar melhor a distribuição dos valores. 

 

Resposta encaminhada ao fornecedor via e-mail em 03/12/2015: 

PERGUNTAS RESPOSTAS SEPLAG 
1) Referente a planilha de preço o item P9.2 - 

SERVIDORES recenseados. O que seria este valor 

individual? Estou confuso e acredito já ter incluído 

este valor no total do projeto. 

O Estado irá remunerar a empresa fornecedora, 

considerando para tanto, além de outros aspectos, o 

recenseamento completo e finalizado, ou seja 

recenseamento realizado em parte não serão 



considerados para fins de pagamento.  

2) É possível agendarmos uma reunião 

presencial para melhor entendimento desta planilha 

de preço?  

A consulta pública tem por finalidade ampliar a 

participação de todos os fornecedores de forma 

igualitária na construção do termo de referência. 

Esse é o momento de verificarmos de forma pública 

e isonômica as contribuições e dúvidas dos 

interessados.  

Portanto, a fim de atender essa diretriz, solicitamos 

que dúvidas sejam encaminhadas formalmente para 

o e-mail de contato disponibilizado, haja vista que 

dessa forma todos os fornecedores terão acesso 

simultâneo às respostas do contratante. O Governo 

do Estado de Minas Gerais ratifica o compromisso da 

transparência na realização dos certames.   

 

 

3. Pergunta da empresa CERTISIGN, via e-mail em 01/12/2015: 

 

 

Em continuidade ao nosso contato telefônico de ontem, venho solicitar-lhe se possível a 

distribuição geográfica dos funcionários a serem recenseados. 

 

Isto daria maior realidade aos valores  que pretendemos apurar e informar. 

 

Naturalmente é possível que haja um relatório agregado ou uma planilha de funcionários por 

cidade e isto por sí só facilitaria bastante face ao prazo curto que temos. 

 

Ainda, haverá o aproveitamento das identidades e digitais dactiloscópicas do IEMG- Instituto 

de Identificação de MG? 

 

 

 



Resposta encaminhada ao fornecedor via e-mail em 03/12/2015: 

PERGUNTAS RESPOSTAS SEPLAG 

3) O  edital permite a subcontratação de 

algumas atividades? parcial ou integral? 

Esclarecemos que essa possibilidade será estudada e 

solicitamos aguardar a publicação do certame que 

conterá todas as regras de participação. 

4) Portal do Cidadão no qual será possível gerar 

para o servidor publico um certificado de atributo 

junto ao ID funcional. 

O certificado de atributo é um conjunto de 

informações ou estrutura de dados de segurança e 

identificação, constantes em campos de um 

certificado digital, ou anexadas a um outro 

certificado e assinados com a chave pública da 

autoridade que o emitiu. Esse certificado traz 

informações sobre seu titular, como cargo, função, 

profissão etc. 

Certificado de atributo gerará a evidência jurídica e 

imutável da realização do cadastro, diferente de 

apenas um registro de banco de dados, que no 

universo de servidores públicos, pode ser alterado; 

 

A sugestão será analisada e caso seja concluída pela 

viabilidade da mesma, ela será incluída no 

documento final. 

Agradecemos a contribuição. 

5) Certificado digital do tipo e-CPF para os 

gerentes, este certificado faria com que os gerentes 

(ou responsável em questão) autorizasse com 

validade jurídica o cadastro do Servidor Publico, 

garantindo assim o não repudio e maior segurança, 

agilidade e transparência no processo, tudo isso com 

respaldo da MP 2200-2.   

A assinatura digital do chefe imediato, provocará o 

conceito de responsabilidade e evitará possível 

fraude. ex. servidor que esta na FOLHA DE 

PAGAMENTO em mais de um órgão. 

A sugestão será analisada e caso seja concluída pela 

viabilidade da mesma, ela será incluída no 

documento final. 

Agradecemos a contribuição. 

6) ID funcional com capacidade de 

armazenamento de certificado digital ICP-BRASIL 

Essa sugestão será analisada em conjunto com a 

sugestão anterior. 



preparará o servidor público para a 1a etapa do 

processo administrativo digital;. 

Agradecemos a contribuição. 

7) A captura da biometria provocará prova de 

vida e poderá ser utilizada para outras formas de 

autenticação futura, gostaríamos propor que o 

sistema biométrico considere a possibilidade de 

fazer consultas de 1:n a base biométrica. 

Esse item consta na seção B. Sistema Central para 

Tratamento e Armazenamento de Dados 

Biométricos. Fineza verificar.  

8) Em continuidade ao nosso contato telefônico 

de ontem, venho solicitar-lhe se possível a 

distribuição geográfica dos funcionários a serem 

recenseados. 

Favor atentar para o “ANEXO I-D – QUANTITATIVO 

DE SERVIDORES A RECENSEAR E BASES DE 

RECENSEAMENTO”, nele constam todas as 

informações solicitadas.  

9) Ainda, haverá o aproveitamento das 

identidades e digitais dactiloscópicas do IEMG- 

Instituto de Identificação de MG? 

Não haverá esse aproveitamento.  

 

 

 

4. Pergunta da empresa 3M, via e-mail em 01/12/2015: 

 

Referente a Consulta Pública de Recenseamento dos servidores estaduais para atualização 

cadastral, captura de dados biométricos e emissão de um cartão funcional único da SEPLAG, 

preciso esclarecer uma dúvida: 

Haverá uma sessão pública no dia 04/12/2015 para que as empresas apresentem suas 

contribuições ou as contribuições devem ser somente por e-mail ? 

 

Resposta encaminhada ao fornecedor via e-mail em 01/12/2015: 

Vimos informar que não haverá sessão pública, as contribuições e a proposta deverão ser 

encaminhados somente a este e-mail. 

 

 

 

 



5. Pergunta da empresa MONTREAL, via e-mail em 03/12/2015: 

Ainda fiquei com dúvida em relação a primeira pergunta. Nossos custos estamos considerando 

o processo total, do início ao fim de todos os servidores ativos. Por tanto, porque devemos 

separar esta linha?  

Tem alguém que eu possa falar ao telefone para esclarecer? 

 

Resposta encaminhada ao fornecedor via e-mail em 28/12/2015: 

 

Informamos o que segue referente sua duvida: 

 

“Mantemos nossa resposta inicial e ressaltamos que é importante que exista custo 

especifico vinculado a unidade de “servidor recenseado”” 

 

Não achamos ser adequado reunir  (pessoalmente ou virtualmente) com apenas um 

fornecedor, pois o colocaria em vantagem frente aos demais. 

 

Ressaltamos que se ficar alguma duvida será preciso V.Sa., reformular melhor a pergunta para 

que possamos sanar a duvida adequadamente. 

 

OBS: A pergunta de numero 05 foi respondida com data posterior ao encerramento da 

Consulta Pública, tendo vista que a Consulta Pública é para auxilio da administração pública é 

não gera dano ao erário. Ressaltamos também que a mesma foi solicitada antes do termino da 

consulta, sendo obrigatória a resposta da mesma. 


