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ATA DE CONSULTA PÚBLICA 

 

 

O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – 

SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Serviços Compartilhados – CSC, realizou Consulta 

Pública via WEB sobre: Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – PDTIC do Governo do Estado de Minas Gerais, para o período 2016 a 2019, 

bem como o suporte da sua implementação, conforme Termo de Referência e seus anexos, no 

período de 08 de julho de 2015 a 21 de julho de 2015. Isto posto segue as ponderações 

realizadas: 

 

A empresa ALGAR TECH, através do Sr. André Bezerra Ramos, Representante da 

Regional Brasília, enviou, em 21 de julho de 2015, as seguintes ponderações: 

  

3.4.5  
A expressão “unidades administrativas centrais”, conforme utilizada no item 3.4.5, refere-se à 

Sede das Secretarias listadas? Tipicamente situadas na Cidade Administrativa?  

A SEPLAG designará um ou mais interlocutores em cada Secretaria/Órgão, para prestar as 

informações necessárias à execução do Projeto?  

 

3.4.8  
A SEPLAG disponibilizará acesso ao Plano Estratégico de Governo da atual gestão? Existe 

um documento que sumarize esse planejamento?  

A Algar sugere que seja aplicada uma metodologia específica de apuração das orientações 

estratégicas e de negócio para o PDTI, gerando um documento de trabalho adotado como 

insumo (input) ao projeto.  

Sugerimos que a metodologia a ser adotada para a execução do Levantamento do Contexto de 

Negócio, seja objeto de avaliação e pontuação, assim como a expertise da contratada em sua 

aplicação. Garantindo maior assertividade do esforço a ser realizado a seguir.  

Diante de uma análise geral da minuta, está implicitamente compreendido a não existência de 

um PETI, sendo assim, a contratação pleiteada compreenderia a elaboração de algo mais 

abrangente que o PDTI.  

É prática comum que algumas instituições não utilizem deste tipo de planejamento (PE em 

toda sua extensão), quando da elaboração de seu PDTI. Nestes casos, é usual a designação da 

mesma comissão, conhecedora da estratégia, para ambos os projetos.  

Todavia, cabe ressaltar que não é o caso desta minuta.  

Sugerimos que a escolha da SEPLAG seja melhor explicitada no documento final. 

 

3.4.8.1  
Como compatibilizar a demanda de planejamento de curto prazo (1 ano) com a duração 

estimada do projeto de 12 meses, seguida de um período de acompanhamento de 6 meses?  

Podemos inferir que o entregável: Estratégia de Curto Prazo, mencionada no item 3.4.8.1, 

deverá estar disponível no 12º mês de projeto?  

 

3.4.10  
Entendemos como igualmente importante a explicitação da metodologia a ser empregada no 

Levantamento das Necessidades em T.I.C., assim como o grau de detalhamento e o entregável 

esperado do mesmo. Sugerimos que a metodologia a ser adotada seja objeto de avaliação e 
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pontuação, assim como a expertise da contratada em sua aplicação. Garantindo maior 

assertividade do esforço a ser realizado a seguir.  

 

3.4.11  
A SEPLAG indicará os interlocutores, em cada Secretaria/Órgão, em condições de definir 

junto com a equipe da Contratada, as diretrizes estratégicas para o Modelo de Governança, 

Gestão e Arquitetura de TIC?  

Entendemos como igualmente importante a explicitação da metodologia a ser empregada 

nessa definição conjunta da Estratégia., assim como o grau de detalhamento e o entregável 

esperado do mesmo. Sugerimos que a metodologia a ser adotada seja objeto de avaliação e 

pontuação, assim como a expertise da contratada em sua aplicação. Garantindo maior 

assertividade do projeto como um todo.  

O texto “Identificação, revisão e explicitação dos objetivos, orientações estratégicas e 

recomendações para a TIC corporativa...” corrobora o comentário e a sugestão colocada no 

item 3.4.8.  

Cabe à SEPLAG definir a necessidade ou não da implementação de todas as etapas da 

elaboração de um PETI, conforme sugerimos abaixo:  

 

Discussões, entrevistas, organograma, funcionograma, diagrama, descrição de processos de 

negócio, análise SWOT e identificação de cadeia de valores.  

 

Elaboração do mapa estratégico para cada instituição contendo:  
 

Analise do PEI (se existir, senão, elaborar)  

Estudo de Cenário atual  

Analise SWOT  

Mapeamento dos Objetivos  

Mapas estratégicos (TI)  

Mapeamento de iniciativas  

Mapeamento e definição de Indicadores e metas  

Reuniões, discussões e entrevistas.  

Descrição da missão, visão e valores  

Identificação de cadeia de valores  

 

Isto posto colocamos o questionamento explicito à SEPLAG:  

Os recursos acima descritos existem hoje no Estado, em formato consolidado, ou será 

necessária sua elaboração pela equipe do PDTI?  

 

Habilitação Técnica  
Entendemos que habilitação técnica que garantiria ao Estado de Minas Gerais a obtenção do 

melhor “produto” PDTI, seria a prevista no EDITAL DE LICITAÇÃO TSE Nº 005/2015, 

cujo objeto é explicitamente: Planejamento da Tecnologia da Informação.  

Esse Edital contratou os serviços de Planejamento das Atividades de Tecnologia da 

Informação do órgão, através de rígidos critérios e exigências de qualificações de 

competência.  

Sugerimos a análise e adoção dos mesmos critérios técnicos experimentados, com sucesso, 

neste recente certame licitatório. Quais sejam:  

a) Quatro segmentos de atividades em TI interelacionados.  
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das eleições de 2020).  

edesenho, Otimização, Automação)  

 

 

b) Mensuração do esforço de trabalho em Hora de Serviços Técnicos, ponderada a partir do 

grau de complexidade da tarefa a ser executada e do perfil profissional a ser alocado, dentro 

de padrões aprovados por Tribunais de Contas. Conforme descrito no Anexo I-II e 

sumarizado na tabela abaixo:  

 

Tabela 1 – Fatores de Complexidade (relação entre grau de complexidade e perfil 

profissional)  

                                                              PERFIL PROFISSIONAL 

 Nível Médio  Nível Superior  Especialista  

GRAU DE 

COMPLEXIDA

DE  

Baixo  0,50  0,75  Não se aplica  

Médio  0,75  1,00  1,25  

Alto  1,00  1,25  1,50  

Muito Alto  Não se aplica  1,50  1,75  

 

c) Rígida especificação das habilidades e certificações exigidas para cada perfil profissional, 

apontado para cada tarefa com grau de complexidade previamente estimado. Conforme 

detalhado no Anexo I-III – Perfis Profissionais.  

 

d) Clara especificação das Metodologias a serem aplicadas em cada um dos quatro segmentos 

de atividades contratados, conforme descrito no Anexo I-IV – Metodologias Utilizadas  

Como forma de acelerar o processo de contratação, de maneira segura e transparente, 

sugerimos a alternativa de adesão à mencionada Ata de Registro de Preços. Para tanto 

anexamos o documento público em seu inteiro teor. 

 

A empresa CPM BRAXIS S/A (Capgemini), através do Sr. Leonardo Ribas, Representante, 

enviou, em 21 de julho de 2015, as seguintes ponderações: 

 

1. Em relação ao item 3.1.1 (Especificações), solicitamos esclarecer se existe uma 

formalização dos objetivos e orientações estratégicas do Governo do Estado citadas no 

referido item ou será exigido um conjunto de entrevistas de executivos-chave do 

Governo do Estado de Minas Gerais para a explicitação destes objetivos e 

orientações? Se houver necessidade de entrevistas, sugerimos indicar órgãos e número 

de representantes dos órgãos os quais serão objeto deste levantamento de dados. 

2. Em relação ao item 3.1.2 (Especificações), entendemos como boas práticas de 

mercado e tendências tecnológicas, as metodologias, “frameworks” e informações de 

institutos de referência nacionais e internacionais. Está correto nosso entendimento?  

3. Em relação ao item 3.1.4 (Especificações), solicitamos esclarecer se o mesmo 

envolverá a definição de estrutura organizacional para a áreas de TIC das entidades do 

Governo do Estado de Minas Gerais. 

4. Em relação ao item 3.1.5 (Especificações), além de necessidades de desenvolvimento 

de capacidades individuais, entendemos ser importante a inclusão de desenvolvimento 

de capacidade em nível corporativo. 
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5. Em relação ao item 3.2, para que o PDTIC incorpore uma visão mais arquitetural, 

sugerimos a inclusão das normas ISO20000 e do framework de Arquitetura 

Corporativa TOGAF, conforme tendências de mercado. 

6. Em relação ao item 3.4.7.2, entendemos ser interessante incluir o framework de 

Arquitetura Corporativa TOGAF na atividade de nivelamento conceitual. 

7. Em relação ao item 3.4.7.3, sugerimos a inclusão do componente de Gerenciamento de 

Mudança, pois entendemos que há um contexto transformacional a ser incluído no 

PDTIC. 

8. Em relação ao item 3.4.9, sugerimos incluir a visão de orientação do diagnóstico sob o 

ponto de vista da prestação de serviços aos cidadãos, considerando tecnologias mais 

recentes como IoT (Internet das Coisas), Big Data, Auto-Atendimento, Mobilidade e 

Interoperabilidade. 

9. Em relação ao item 3.4.11, sugerimos incluir a visão de orientação do diagnóstico sob 

o ponto de vista da prestação de serviços aos cidadãos, considerando tecnologias mais 

recentes como IoT (Internet das Coisas), Big Data, Auto-Atendimento, Mobilidade e 

Interoperabilidade. 

10. Em relação ao item 4.1  - Formação Acadêmica/Certificação, sugerimos aceitar 

alternativamente à Certificação PMP, a certificação Prince2 ou Pós-Graduação em 

Gerenciamento de Projetos. 

11. Em relação ao item 4.1 – Formação Acadêmica/Certificação, sugerimos a inclusão da 

Certificação TOGAF e a elevação do nível de certificação ITIL para Expert, e que o 

conjunto das certificações possa ser atendido por uma ou mais pessoas. 

12. Em relação ao item 4.1 – Formação Acadêmica/Certificação, sugerimos que seja 

incluído o requisito de experiência profissional em serviços similares para os 

Consultores Especialistas. 

13. Em relação ao item 4.1, sugerimos também a inclusão de um perfil de Consultor 

Especialista em Gerenciamento de Projetos, que terá como foco a sugestão de um 

modelo de Gestão de Portfólio/Projetos, a ser incluído no PDTIC.  

14. Em relação à equipe técnica, para fins de nivelamento de preços entre os concorrentes 

é importante definir um estimativo de volume de horas a ser executado por cada perfil 

mínimo e outros perfis que porventura sejam necessários para a prestação dos 

serviços. Numa primeira análise, sem um devido balizamento/equiparação, há um 

grande risco de termos uma grande disparidade entre as propostas a serem 

apresentadas no futuro processo licitatório. 

15. Em relação ao item 5.2, qual é o prazo de aprovação por parte da CETIC? 

16. Em relação aos itens 5.7 e 5.8, é extremamente importante que os critérios de 

avaliação sejam detalhados para que não haja espaço para a realização de avaliações 

subjetivas que possam impactar na realização dos serviços, assim como os critérios 

para a definição das notas e quais serão os respectivos avaliadores. 

17. Considerando os aspectos de qualificação corporativos e profissionais, assim como do 

caráter estratégico desta contratação, entendemos que a mesma ocorrerá através de 

processo de Concorrência Técnica e Preço, está correto nosso entendimento? 

18. Sugerimos que o critério de Habilitação Técnica seja melhor detalhado, pois 

entendemos que a forma simplificada como a mesma foi redigida pode encaminhar 

para uma competição com empresas de perfis dispares aos desejados pela 

Administração Pública Estadual. 

19. Em vista do caráter estratégico da contratação, sugerimos a inclusão da aceitabilidade 

de experiências e consultores internacionais, na forma da lei. 
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20. Por fim, sugerimos, considerando a evolução do uso da tecnologia por parte da 

sociedade e das entidades públicas/privadas, que a especificação dos serviços 

considere fortemente um cenário de “Governo Eletrônico” e de Prestação de Serviços 

Públicos no Mundo Digital. 

 

A empresa DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA, através da Sra. 

Tuany Camila Dotto Dias, Representante, enviou, em 21 de julho de 2015, as seguintes 

ponderações: 
 

 1 - Com relação ao item 3.4.9.2, sugerimos que a avaliação do grau de maturidade de TIC do 

governo do Estado não seja restrita ao modelo Cobit, pois esse não cobre necessariamente 

todos os aspectos que precisam ser abordados em uma avaliação das capacidades de TIC, 

como por exemplo, gestão de dados, arquitetura, sourcing. Ao invés, sugerimos que seja 

definido que o modelo de avaliação deve levar em consideração as dimensões do Cobit 5.  

 

2 - No item 4.1 sugerimos que seja incluída para o Consultor Especialista em Governança de 

TIC a alternativa da certificação CGEIT, que também é emitida pelo ISACA e é mais 

abrangente do que o COBIT.  

 

3 - Sugerimos a exclusão do item 4.3 pois a formação da equipe deve ser prerrogativa da 

contratada. 

 

A empresa IBM BRASIL, através do Sr. Cassius Clay Basilio Cardoso, Representante, 

enviou, em 21 de julho de 2015, as seguintes ponderações: 
 

Para:  

3.4.12. Modelo Proposto de Governança, Gestão de TIC e Arquitetura Tecnológica  

3.4.12.2. Atividades: Elaborar propostas corporativas para as arquiteturas tecnológicas  

Comentário: Sugerimos limitar a quantidade de propostas corporativas a serem elaboradas. A 

nossa sugestão para o texto é: "Elaborar até 2 cenários possíveis de propostas corporativas 

para as arquiteturas tecnológicas."  

 

Para: 

5. Condições de Aceitação dos Serviços  

5.6. Caso sejam solicitados pelo CETIC serviços adicionais ou retificações para a adequação 

dos serviços prestados ao objeto contratado, o Termo de Aceite Final somente será emitido 

após o atendimento da solicitação, que deverá ocorrer no prazo estipulado pelo Governo do 

Estado.  

Comentário:  

a) Sugerimos que os serviços adicionais ao escopo sejam tratados como solicitações de 

mudança.  

b) Sugerimos que as retificações ocorram dentro de um prazo máximo estipulado pelo 

Governo do Estado.  

 

Para  

5. Condições de Aceitação dos Serviços  

5.8. Para cada um desses elementos de avaliação será atribuída nota entre 0 e 10. Serão 

recusados os produtos que obtiverem nota inferior a 7 em qualquer dos elementos de 

avaliação supracitados.  
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Comentário:  

a) Sugerimos que os critérios de avaliação dos produtos sejam estabelecidos previamente 

durante a fase inicial do projeto. A nossa sugestão para o texto é: "Para cada um desses 

elementos de avaliação será atribuída nota entre 0 e 10. Serão recusados os produtos que 

obtiverem nota inferior a 7 em qualquer dos elementos de avaliação supracitados. Os critérios 

de avaliação dos produtos serão estabelecidos previamente durante a fase inicial do projeto."  

 

Para:  

7. Do conflito de interesses  

Comentário: O texto como está escrito exclui a participação de importantes empresas, como a 

IBM, que atualmente já fornecem para o Governo do Estado. É esse mesmo o objetivo? 

Sugerimos limitar apenas o fornecimento no que for diretamente ligado ao PDTIC. Apesar 

disso, considerando que a IBM se sagre vencedora do certame, o nosso entendimento é que os 

bens e serviços desse fabricante ainda assim poderão ser fornecidos através da sua rede de 

canais. Está correto o nosso entendimento? 

 

A empresa KPMG, através da Sra. Jacqueline Marian, Analista de Licitações, enviou, em 

21 de julho de 2015, as seguintes ponderações: 
 

Sugerimos a inserção no Edital de uma lista com a quantidade de visitas esperadas para cada 

órgão e caso seja possível, sugestões de datas pré-definidas para realização de cada visita. 

 

A empresa PWC, através do Sr. Felipe Emerenciano, Representante, enviou, em 21 de 

julho de 2015, as seguintes ponderações: 
 

1- Pela complexidade do Plano e a quantidade de entidades envolvidas, com 20 (vinte) 

secretarias, 7 (sete) órgãos autônomos, 6 (seis) autarquias, 2 (duas) fundações, e unidades 

administras centrais, concordamos que se faz necessário a criação dos 2 (dois) comitês, 

citados no referido Termo de Referência, o Comitê de Gestão Estratégica de TIC – CGTIC e o 

Comitê Executivo de TIC – CETIC. Recomendamos uma participação efetiva de ambos os 

comitês durante todas as fases do projeto, principalmente nas fases de “Levantamento do 

Contexto de Negócio” (item 3.4.8) e “Visão Estratégica da TIC” (item 3.4.11), pois 

entendemos que seja essencial um alinhamento com tais comitês para definir as principais 

diretrizes; 

 

2- Com relação ao item 3.2 do referido Termo de Referência, recomendamos a descrição das 

práticas preconizadas pelos frameworks, sendo COBIT 4.1 (ou superior) ou ITIL v2 (ou 

superior), pois entendemos que desde modo, a equipe estará amplamente capacitada a prestar 

o serviço correspondente; 

 

3- Com relação ao item 3.4.10 do referido Termo de Referência, fase de “Levantamento das 

Necessidades em TIC”, a depender do nível de detalhe exigido no levantamento, 

recomendamos a revisão do prazo para realização desta etapa; pois, 30 dias úteis poderão ser 

insuficientes; 

 

4- Com relação ao item 3.4.9.2 do referido Termo de Referência, o qual descreve 

“Diagnóstico de pessoal, identificando e avaliando a quantidade e qualidade dos profissionais 

alocados nas funções de gestão de TIC e apontando necessidades de capacitação, 

remanejamento, alocação ou contratação”, recomendamos a revisão do texto de forma que a 
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avaliação da qualidade dos profissionais de TI seja restritamente uma avaliação com relação à 

qualidade técnica, através da verificação do currículo e eventuais entrevistas com os mesmos; 

 

5- Com relação ao item 3.4.10.2 do referido Termo de Referência, sugerimos que 

independente do número de reuniões presenciais a realizar, que se faz necessário também a 

solicitação formal pela consultoria contratada a todas as entidades envolvidas nesta fase, de 

modo que sejam respondidas suas devidas necessidade em “TIC” de maneira formal pelo seu 

responsável. Assim, teremos um documento que deve garantir o avanço adequado às 

próximas fases; 

 

6- Com relação ao item 3.4.12.2 do referido Termo de Referência, o qual descreve 

“Estratégias para as aquisições de bens e serviços de TIC (sourcing), bem como de aquisição 

e capacitação de RH próprio que melhor se apliquem ao Governo do Estado de Minas Gerais, 

considerando custos, riscos e benefícios”, entendemos a necessidade, porém recomendamos 

que isso seja realizado em um escopo a parte deste projeto, sendo realizado por profissionais 

especialistas no assunto e com foco específico; 

 

7- Com relação ao item 4.1 do referido Termo de Referência, para a função de “Consultor 

Líder do Projeto”, recomendamos que a formação de nível superior deste profissional seja em 

“ciências exatas” ou “administração”, uma vez que este profissional terá sua experiência 

comprovada através de sua experiência, com a apresentação dos referidos atestados e da 

própria certificação PMP; 

 

8- Ainda com relação ao item 4.1 do referido Termo de Referência, para a função de 

“Consultor Líder do Projeto”, recomendamos que sua experiência possa ser comprovada 

através de empresa privada, que tenham contingente de funcionários de, no mínimo, 500 

(quinhentas) pessoas; 

 

9- Com relação ao item 4.1 do referido Termo de Referência, para a função de “Consultor 

Especialista em Governança de TIC” recomendamos que a comprovação seja através de seu 

diploma em nível superior completo em tecnologia da informação, engenharia ou 

administração e uma das duas certificações mencionadas, sendo “Certificação COBIT, versão 

“4.1” ou superior” ou “Certificação ITIL v3 Foundation”; 

 

10- Com relação ao item 5.4 do referido Termo de Referência, sugerimos a revisão do texto 

de modo que descreva que eventuais inconformidades constatadas deverão ser 

detalhadamente evidenciadas e discutidas entre as partes; 

 

11- Com relação ao item 5.6 do referido Termo de Referência, sugerimos a revisão do texto 

de modo que descreva que tais “serviços adicionais” serão previamente acordados entre as 

partes, de modo que não onere o cronograma e o orçamento do projeto; 

 

12- E por fim, no âmbito e momento da licitação, recomendamos que seja praticada a 

modalidade Técnica (70%) e Preço (30%) conferindo a apresentação da abordagem 

metodológica para realização de todo o PDTIC, em suas diferentes fases de atuação. 
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A empresa TOTVS, através da Sra. Danielli Sartini, Gerente Sênior, enviou, em 21 de julho 

de 2015, as seguintes ponderações: 
 

•         Observamos que o Termo de Referência considera como escopo do PDTIC a 

abrangência de 20 Secretarias, 7 Órgãos Autônomos, 6 Autarquias e 2 Fundações. 

Acreditamos que, dada a variedade de objetivos, focos de atuação e priorizações de cada uma 

dessas Entidades, para buscar o alinhamento das ações e soluções de TI e Comunicação com 

as metas e as necessidades do Governo do Estado de Minas Gerais, esse escopo possa ser 

redimensionado, buscando o planejamento das ações em si referentes ao PDTI como um todo 

e num segundo momento o desdobramento para outras Entidades mais específicas.  

  

•         Entendemos que alguns dos perfis exigidos na Equipe Técnica possam ser acumulados, 

por exemplo, nos casos de: especialista de em infraestrutura, comunicação de dados e 

segurança da informação. Ainda que sejam especialistas, a exigência de que seja um 

especialista para cada uma dessas áreas não garante que conheçam plenamente todo o 

ambiente do escopo delimitado, eleva bastante o custo dos participantes da licitação e para a 

entrega dos produtos previstos não se faz imprescindível durante todas as fases previstas. 

  

•         A fase de “Suporte à Execução dos Planos de Ação” pode ser dimensionada para um 

período menor de tempo e onde o papel da Contratada seja, além das atividades previstas, o 

de capacitação da rotina de acompanhamento e monitoramento ao Governo do Estado. Com 

isso, reduz a dependência da Contratada na etapa de acompanhamento, potencializa a 

propriedade das ações pelas respectivas áreas, o que se faz bastante necessário com as ações 

provenientes do PDTI e favorece a diminuição do custo do projeto durante esta fase. 

Com estas mudanças, entendemos que o tempo de desenvolvimento possa ser reduzido para 

seis meses, diminuindo o custo do projeto. 

 

Ao trigésimo dia do mês de julho a consulta pública deu-se por encerrada e eu, Gustavo 

Martins Ramires Caldeira registrei, na presente Ata, todas as ponderações enviadas. 

 

Sem mais a informar, o Estado de Minas Gerais agradece a participação de todas as empresas 

manifestantes. 

 

Belo Horizonte, 30 de julho de 2015 


