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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: Aquisição de Ativos de Rede, conforme descrições e especificações 

técnicas contidas no Termo de Referência, no período de 15 de julho de 2015 a 22 de julho de 

2015. Isto posto segue as ponderações realizadas: 

 

A empresa DATACOM, através do Sr. Marcelo Mendes, Representante, enviou as seguintes 

ponderações: 

  

Lote 1 

Item 2.4 - Em função da utilização de até 04 equipamentos em Stacking é aconselhável alterar para 

16.000 endereços MAC 

 

Lote 2 

Item 2.4 - Em função da utilização de até 04 equipamentos em Stacking é aconselhável alterar para 

16.000 endereços MAC 

 

Lote 3 

Item 2.4 - Em função da utilização de até 04 equipamentos em Stacking é aconselhável alterar para 

16.000 endereços MAC 

 

Lote 4 

Item 1.2 - Para aumentar a competitividade ajustar para SFP+ ou XFP. Mini-GBIC SFP+ ou XFP 

Item 1.5 - Em função da utilização de 44 portas, sugerimos aumentar a capacidade para "de até 08 

equipamentos" em Stacking 

Item 2.4 - Em função da utilização de até 08 equipamentos em Stacking é aconselhável alterar para 

32.000 endereços MAC 

Item 2.6 - Alterar para 4000 redes virtuais simultâneas 

 

Lote 5 

Item 1.4 – SFP+ ou XFP 

Item 1.7 - Em função da utilização de 44 portas, sugerimos aumentar a capacidade para "de até 08 

equipamentos" em Stacking 

Item 2.4 - Em função da utilização de até 08 equipamentos em Stacking é aconselhável alterar para 

32.000 endereços MAC 

Item 2.6 - Alterar para 4000 redes virtuais simultâneas 

 

Lote 6 

Item 1.2 – SFP+ ou XFP 

Item 1.5 - O padrão de mercado é geralmente utilizado até 04 ou até 08 equipamentos. Sugerimos 

alterar para até 08 por se tratar de equipamentos voltados para rede L3. 

Item 2.4 - Em função da utilização de até 08 equipamentos em Stacking é aconselhável alterar para 

32.000 endereços MAC 

Item 2.6 - Alterar para 4000 redes virtuais simultâneas por se tratar de um equipamento voltado para 

funcionamento em redes de camada 03 
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Lote 7 

Item 1.3 - 12 portas (Metade das portas) 

Item 1.4 – SFP+ ou XFP 

Item 1.7 - O padrão de mercado é geralmente utilizado até 04 ou até 08 equipamentos. Sugerimos 

alterar para até 08 por se tratar de equipamentos voltados para rede L3. 
Item 2.4 - Em função da utilização de até 08 equipamentos em Stacking é aconselhável alterar para 

32.000 endereços MAC 

Item 2.6 - Alterar para 4000 redes virtuais simultâneas por se tratar de um equipamento voltado para 
funcionamento em redes de camada 3 

 
Lote 8 

Item 1.2 – SFP+ ou XFP 

Item 1.5 - O padrão de mercado é geralmente utilizado até 04 ou até 08 equipamentos. Sugerimos 
alterar para até 08 por se tratar de equipamentos voltados para rede L3. 

Item 2.4 - Em função da utilização de até 08 equipamentos em Stacking é aconselhável alterar para 
32.000 endereços MAC 

Item 2.6 - Alterar para 4000 redes virtuais simultâneas por se tratar de um equipamento voltado para 
funcionamento em redes de camada 03 

 

Lote 9 
Titulo errado o correto é 44 portas Gigabit RJ45 com PoE (Conforme especificações) 

Item 1.3 - 22 portas (Metade das portas) 
Item 1.4 – SFP+ ou XFP 

Item 1.7 - O padrão de mercado é geralmente utilizado até 04 ou até 08 equipamentos. Sugerimos 

alterar para até 08 por se tratar de equipamentos voltados para rede L3. 
Item 2.4 - Em função da utilização de até 08 equipamentos em Stacking é aconselhável alterar para 

32.000 endereços MAC 
Item 2.6 - Alterar para 4000 redes virtuais simultâneas por se tratar de um equipamento voltado para 

funcionamento em redes de camada 03 

 

A empresa IT2B, através do Sr. Paulo Barros, Representante, enviou as seguintes 

ponderações: 
 

Lote 1: 
- 1.5 Sugerimos alterar capacidade de empilhamento para mínimo de 9 equipamentos 

- Inserir exigência de portas de empilhamento em 10 Gbps, design correto para empilhamento de 
equipamentos, assim como os respectivos Tranceivers SFP+, com no mínimo 2 SFp+ por 

equipamento 

- 2.2 Aumentar a capacidade de Thoughput para o mínimo de 120Gbps 
- 2.3 Aumentar a capacidade de Forwarding para o mínimo de 94MPPS 

- 2.4 Aumentar a capacidade de MAC para mínimo de 16000 entradas. 
- 8.2 Inserir que o equipamento deve possuir a capacidade mínima de suportar a possibilidade de 

fonte redundante.( Deixar aberto para fonte externa) 

  
Lote 2:  

- 1.5 Sugerimos alterar capacidade de empilhamento para mínimo de 9 equipamentos 
- Inserir exigência de portas de empilhamento em 10 Gbps, design correto para empilhamento de 

equipamentos, assim como os respectivos Tranceivers SFP+, com no mínimo 2 SFp+ por 
equipamento 

- 2.2 Aumentar a capacidade de Thoughput para o mínimo de 120Gbps 

- 2.3 Aumentar a capacidade de Forwarding para o mínimo de 94MPPS 
- 2.4 Aumentar a capacidade de MAC para mínimo de 16000 entradas. 

- 8.2 Inserir que o equipamento deve possuir a capacidade mínima de suportar a possibilidade de 
fonte redundante.( Deixar aberto para fonte externa) 
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Lote3: 

- 1.5 Sugerimos alterar capacidade de empilhamento para mínimo de 9 equipamentos 
- Inserir exigência de portas de empilhamento em 10 Gbps, design correto para empilhamento de 

equipamentos, assim como os respectivos Tranceivers SFP+, com no mínimo 2 SFp+ por 

equipamento 
- 2.2 Aumentar a capacidade de Thoughput para o mínimo de 120Gbps 

- 2.3 Aumentar a capacidade de Forwarding para o mínimo de 94MPPS 
- 2.4 Aumentar a capacidade de MAC para mínimo de 16000 entradas. 

- 8.2 Inserir que o equipamento deve possuir a capacidade mínima de suportar a possibilidade de 

fonte redundante.( Deixar aberto para fonte externa) 
  

Lote 4: 
- 1.1 Mínimo de 48 portas Gigabit Ethernet 1000Base-T 

- 1.2 Mínimo de 4 portas SFP+ 

- 1.5 Sugerimos alterar capacidade de empilhamento para mínimo de 9 equipamentos 
- Inserir exigência de portas de empilhamento em 10 Gbps, design correto para empilhamento de 

equipamentos, assim como os respectivos Tranceivers SFP+, com no mínimo 2 SFp+ por 
equipamento 

- 2.2 Aumentar a capacidade de Thoughput para o mínimo de 170Gbps 
- 2.3 Aumentar a capacidade de Forwarding para o mínimo de 130MPPS 

- 2.4 Aumentar a capacidade de MAC para mínimo de 16000 entradas. 

- 8.2 Inserir que o equipamento deve possuir a capacidade mínima de suportar a possibilidade de 
fonte redundante.( Deixar aberto para fonte externa) 

  
Lote 5: 

- 1.1 Mínimo de 48 portas Gigabit Ethernet 1000Base-T 

- 1.2 Mínimo de 4 portas SFP+ 
- 1.5 Sugerimos alterar capacidade de empilhamento para mínimo de 9 equipamentos 

- Inserir exigência de portas de empilhamento em 10 Gbps, design correto para empilhamento de 
equipamentos, assim como os respectivos Tranceivers SFP+, com no mínimo 2 SFp+ por 

equipamento 
- 2.2 Aumentar a capacidade de Thoughput para o mínimo de 170Gbps 

- 2.3 Aumentar a capacidade de Forwarding para o mínimo de 130MPPS 

- 2.4 Aumentar a capacidade de MAC para mínimo de 16000 entradas. 
- 8.2 Inserir que o equipamento deve possuir a capacidade mínima de suportar a possibilidade de 

fonte redundante.( Deixar aberto para fonte externa) 
  

Lote 6: 

- 1.2 Mínimo de 2 portas SFP+ com possibilidade de expansão para 4 SFP+ 
- 1.5 Sugerimos alterar capacidade de empilhamento para mínimo de 9 equipamentos 

- Inserir exigência de portas de empilhamento em 10 Gbps, design correto para empilhamento de 
equipamentos, assim como os respectivos Tranceivers SFP+, com no mínimo 2 SFp+ por 

equipamento 

- 2.2 Aumentar a capacidade de Thoughput para o mínimo de 170Gbps 
- 2.3 Aumentar a capacidade de Forwarding para o mínimo de 130MPPS 

- 2.4 Aumentar a capacidade de MAC para mínimo de 16000 entradas. 
- 8.2 Inserir que o equipamento deve possuir a capacidade mínima de suportar a possibilidade de 

fonte redundante (Fonte similar a primaria) 
  

Lote 7: 

- 1.2 Mínimo de 2 portas SFP+ com possibilidade de expansão para 4 SFP+ 
- 1.5 Sugerimos alterar capacidade de empilhamento para mínimo de 9 equipamentos 

- Inserir exigência de portas de empilhamento em 10 Gbps, design correto para empilhamento de 
equipamentos, assim como os respectivos Tranceivers SFP+, com no mínimo 2 SFp+ por 

equipamento 

- 2.2 Aumentar a capacidade de Thoughput para o mínimo de 170Gbps 
- 2.3 Aumentar a capacidade de Forwarding para o mínimo de 130MPPS 

- 2.4 Aumentar a capacidade de MAC para mínimo de 16000 entradas. 
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- 8.2 Inserir que o equipamento deve possuir a capacidade mínima de suportar a possibilidade de 

fonte redundante (Fonte similar a primaria) 
  

Lote 8: 

- 1.1 Mínimo de 48 portas Gigabit Ethernet 1000Base-T 
- 1.5 Sugerimos alterar capacidade de empilhamento para mínimo de 9 equipamentos 

- 2.2 Aumentar a capacidade de Thoughput para o mínimo de 220Gbps 
- 2.3 Aumentar a capacidade de Forwarding para o mínimo de 160MPPS 

- 8.2 Inserir que o equipamento deve possuir a capacidade mínima de suportar a possibilidade de 

fonte redundante (Fonte similar a primaria) 
  

Lote 9: 
- Erro na descrição do Item 

- 1.1 Mínimo de 48 portas Gigabit Ethernet 1000Base-T 

- 1.5 Sugerimos alterar capacidade de empilhamento para mínimo de 9 equipamentos 
- 2.2 Aumentar a capacidade de Thoughput para o mínimo de 220Gbps 

- 2.3 Aumentar a capacidade de Forwarding para o mínimo de 160MPPS 
- 8.2 Inserir que o equipamento deve possuir a capacidade mínima de suportar a possibilidade de 

fonte redundante (Fonte similar a primaria) 
  

Lote 10: 

- 1.21 Minimo de 4Dbi para 2.4Ghz e 7Dbi para 5.0Ghz  
- 1.38 Em um ambiente Wireless é muito difícil dimensionar a distância de cobertura de um AP, não 

há nenhum documento do fabricante que deixe essa distância clara, pois existe inúmeras variáveis 
que podem atenuar esse sinal. 

 

A empresa UNITECH-RIO, através do Sr. Alberto Volpini, Gerente de Contas de Minas 

Gerais, enviou as seguintes ponderações: 

 

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

3.1.1 - Sugestão de Alteração: Retirar o termo: quantidades, visto que se o atestado for 

compatível com as características e prazos do objeto da licitação, entendemos que seja 

suficiente ao órgão. O termo quantidade pode limitar as participações gerais, uma vez que 

cada certame, possui uma quantidade limitada de produtos. Sendo assim, solicitamos a 

retirada do termo quantidades. 

3.1.1.2 - Sugestão de Alteração: Retirar o termo: em no mínimo 10%, visto que se o atestado 

for compatível com as características e prazos do objeto da licitação, entendemos que seja 

suficiente ao órgão. O termo: em no mínimo 10%, pode limitar as participações gerais, uma 

vez que cada certame, possui uma quantidade limitada de produtos. Sendo assim, solicitamos 

a retirada do termo em no mínimo 10%. 

 

6. PRAZO DE ENTREGA 

Sugestão de Alteração: Favor esclarecer quanto ao prazo de 40 (quarenta) dias, são dias 

corridos ou úteis. Caso forem uteis, ok, entendemos ser suficiente para a entrega dos 

equipamentos, pores, se forem corridos, entendemos que o prazo de entrega de 40 (quarenta ) 

dias é pouco e um prazo apertado, visto que é necessário considerar prazo de importação, 

tramites alfandegários e outros, sendo assim, solicitamos que seja flexibilizado este prazo para 

no mínimo 45 dias corridos, afim de que se evite problemas de atraso na entrega dos 

equipamentos. 
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7. LOCAL DE ENTREGA 

Esclarecimento: Solicitamos esclarecimento de quais locais serão considerados, para entrega 

dos equipamentos. Quando do edital aberto, é importante sabermos, em vista de previsões de 

valores de frete, que podem ser diferenciados e precisam ser considerados nos empenhos. Um 

lista simples de cidades e localidades para entrega, já auxilia neste processo. 

 

8. GARANTIA 

Esclarecimento: Solicitamos esclarecimento do item acima 8.5. O mesmo não é claro com a 

solicitação. Favor esclarecer em qual situação este retorno dos equipamentos deverá ser feito. 

 

Lote 1 

Item 1.2 - Sugestão de alteração: “Mínimo de 4 (quatro) portas Gigabit Ethernet padrão IEEE 

802.3z, para inserção de transceivers do tipo SFP. As mesmas poderão ser utilizadas para 

empilhamento (stack), sendo que neste caso, deverão sobrar no mínimo 02 portas do tipo 

1000BASE-X, livres para up-link.”. Sugestão de alteração: “Deverão ser fornecidos 4 (quatro) 

adaptadores mini-GBIC   SFP    1000BASE-X   padrão 802.3z,  conexão  com  fibra  óptica  

padrão ISO/IEC 11801 OM1, conector SC ou LC ou MT  RJ  com  cordão  óptico  para  

ligação  a conector SC.” 

Item 1.5 - Sugestão de alteração: Alterar o termo: closed-loop para daisy-chaining. Ficando 

assim: “Permitir o empilhamento   de   até   4 equipamentos   do   mesmo   modelo   por 

caminhos   redundantes   (daisy-chaining),   de forma a utilizar uma única interface e IP de 

gerenciamento.  As  portas  de  empilhamento devem  ser  adicionais  às  solicitadas  nos 

subitens 1.1 a 1.4.” 

 

Lote 2 

Item 1.2 - Sugestao de alteração: “Minimo de 4 (quatro) portas 10 Gigabit Ethernet padrão  

IEEE 802.3ae,  para  inserção  de transceivers do tipo SFP+. As mesmas poderão ser 

utilizadas para empilhamento (stack), sendo que neste caso, deverão sobrar no mínimo 02 

portas do tipo 1000BASE-X, livres para up-link.”. Sugestao de alteração: “Deverão ser 

fornecidos 4 (quatro) adaptadores mini-GBIC   SFP+   10GBASE-SR   padrão 802.3ae,  

conexão  com  fibra  óptica  padrão ISO/IEC 11801 OM3, conector SC ou LC ou MT  RJ  

com  cordão  óptico  para  ligação  a conector SC.” 

Item 1.5 - Sugestao de alteração: Alterar o termo: closed-loop para daisy-chaining. Ficando 

assim: “Permitir   o   empilhamento   de   até   4 equipamentos   do   mesmo   modelo   por 

caminhos   redundantes   (daisy-chaining),   de forma a utilizar uma única interface e IP de 

gerenciamento.  As  portas  de  empilhamento devem  ser  adicionais  às  solicitadas  nos 

subitens 1.1 a 1.4.” 

 

Lote 3 

Item 1.4 - Sugestao de alteração: “Minimo de 4 (quatro) portas 10 Gigabit Ethernet padrão  

IEEE 802.3ae,  para  inserção  de transceivers do tipo SFP+. As mesmas poderão ser 

utilizadas para empilhamento (stack), sendo que neste caso, deverão sobrar no mínimo 02 

portas do tipo 1000BASE-X, livres para up-link.”. Sugestao de alteração: “Deverão ser 

fornecidos 4 (quatro) adaptadores mini-GBIC   SFP+   10GBASE-SR   padrão 802.3ae,  

conexão  com  fibra  óptica  padrão ISO/IEC 11801 OM3, conector SC ou LC ou MT  RJ  

com  cordão  óptico  para  ligação  a conector SC.” 

Item 1.7 - Sugestao de alteração: Alterar o termo: closed-loop para daisy-chaining. Ficando 

assim: “Permitir   o   empilhamento   de   até   4 equipamentos   do   mesmo   modelo   por 

caminhos   redundantes   (daisy-chaining),   de forma a utilizar uma única interface e IP de 
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gerenciamento.  As  portas  de  empilhamento devem  ser  adicionais  às  solicitadas  nos 

subitens 1.1 a 1.4.” 

 

Lote 4 

Item 1.2 - Sugestao de alteração: “Minimo de 4 (quatro) portas 10 Gigabit Ethernet padrão  

IEEE  802.3ae,  para  inserção  de transceivers do tipo SFP+. As mesmas poderão ser 

utilizadas para empilhamento (stack), sendo que neste caso, deverão sobrar no mínimo 02 

portas do tipo 1000BASE-X, livres para up-link.”. Sugestao de alteração: “Deverão ser 

fornecidos 4 (quatro) adaptadores mini-GBIC   SFP+   10GBASE-SR   padrão 802.3ae,  

conexão  com  fibra  óptica  padrão ISO/IEC 11801 OM3, conector SC ou LC ou MT  RJ  

com  cordão  óptico  para  ligação  a conector SC.” 

Item 1.5 - Sugestao de alteração: Alterar o termo: closed-loop para daisy-chaining. Ficando 

assim: “Permitir   o   empilhamento   de   até   4 equipamentos   do   mesmo   modelo   por 

caminhos   redundantes   (daisy-chaining),   de forma a utilizar uma única interface e IP de 

gerenciamento.  As  portas  de  empilhamento devem  ser  adicionais  às  solicitadas  nos 

subitens 1.1 a 1.4.” 

 

Lote 5 

Item 1.4 - Sugestao de alteração: “Minimo de 4 (quatro) portas 10 Gigabit Ethernet padrão  

IEEE  802.3ae,  para  inserção  de transceivers do tipo SFP+. As mesmas poderão ser 

utilizadas para empilhamento (stack), sendo que neste caso, deverão sobrar no mínimo 02 

portas do tipo 1000BASE-X, livres para up-link.”. Sugestao de alteração: “Deverão ser 

fornecidos 4 (quatro) adaptadores mini-GBIC   SFP+   10GBASE-SR   padrão 802.3ae,  

conexão  com  fibra  óptica  padrão ISO/IEC 11801 OM3, conector SC ou LC ou MT  RJ  

com  cordão  óptico  para  ligação  a conector SC.” 

Item 1.7 - Sugestao de alteração: Alterar o termo: closed-loop para daisy-chaining. Ficando 

assim: “Permitir   o   empilhamento   de   até   4 equipamentos   do   mesmo   modelo   por 

caminhos   redundantes   (daisy-chaining),   de forma a utilizar uma única interface e IP de 

gerenciamento.  As  portas  de  empilhamento devem  ser  adicionais  às  solicitadas  nos 

subitens 1.1 a 1.4.” 

 

Lote 6 

Item 1.5 - Sugestao de alteração: Alterar o termo: closed-loop para daisy-chaining. Ficando 

assim: “Permitir   o   empilhamento   de   até   6 equipamentos   do   mesmo   modelo   por 

caminhos   redundantes   (daisy-chaining),   de forma a utilizar uma única interface e IP de 

gerenciamento.  As  portas  de  empilhamento devem  ser  adicionais  às  solicitadas  nos 

subitens 1.1 a 1.4.” 

 

Lote 7 

Item 1.7 - Sugestao de alteração: Alterar o termo: closed-loop para daisy-chaining. Ficando 

assim: “Permitir   o   empilhamento   de   até   6 equipamentos   do   mesmo   modelo   por 

caminhos   redundantes   (daisy-chaining),   de forma a utilizar uma única interface e IP de 

gerenciamento.  As  portas  de  empilhamento devem  ser  adicionais  às  solicitadas  nos 

subitens 1.1 a 1.4.” 
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Lote 8 

Item 1.5 - Sugestao de alteração: Alterar o termo: closed-loop para daisy-chaining. Ficando 

assim: “Permitir  o   empilhamento   de   até   6 equipamentos   do   mesmo   modelo   por 

caminhos   redundantes   (daisy-chaining),   de forma a utilizar uma única interface e IP de 

gerenciamento.  As  portas  de  empilhamento devem  ser  adicionais  às  solicitadas  nos 

subitens 1.1 a 1.4.” 

 

Lote 9 

Item 1.7 - Sugestao de alteração: Alterar o termo: closed-loop para daisy-chaining. Ficando 

assim: “Permitir   o   empilhamento   de   até   6 equipamentos   do   mesmo   modelo   por 

caminhos   redundantes   (daisy-chaining),   de forma a utilizar uma única interface e IP de 

gerenciamento.  As  portas  de  empilhamento devem  ser  adicionais  às  solicitadas  nos 

subitens 1.1 a 1.4.” 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA / MG - SEF, através do Sr. Rodrigo Jabur 

Souza, Gerência de redes e Software Básico, enviou as seguintes ponderações: 

 

Após verificação do documento, entendemos que somente o switch previsto no Lote 1 poderá 

ser utilizado nas unidades da SEF com uma sugestão de melhoria na redação e considerações 

abaixo: 

  

1)      Completar o item 4.6 (página 4 do Termo de Referência) com a inserção da exigência 

abaixo: 

  

4.6.5 – Após análise e aprovação da especificação técnica, prevista no subitem 4.6.1, e 

visando a conclusão acerca da aceitabilidade da proposta, a sessão será suspensa para que o 

fornecedor detentor da melhor oferta possa apresentar, em até 3 (três) dias úteis após a 

suspensão, o produto ofertado para realização de Prova de Conceitos. 

  

4.6.5.1 – O fornecedor que deixar de apresentar o produto ofertado para realização de Prova 

de Conceitos nos termos aqui apresentados terá sua proposta desclassificada. 

  

4.6.5.2 – O prazo para conclusão da Prova de Conceitos é de 7 (sete) dias úteis, a contar do 

término do prazo para entrega do produto. 

  

4.6.5.3 – A sessão do pregão será retomada em até 3 (três) dias úteis, a contar do término do 

prazo para conclusão da Prova de Conceitos. 

  

4.6.5.4 – Caso os produtos ofertados não atendam às especificações exigidas neste edital, o 

fornecedor detentor da melhor oferta terá sua proposta desclassificada, sendo convocado o 

fornecedor subsequente, que tiver ofertado menor preço, para realizar os procedimentos 

relativos à aceitabilidade da proposta nos termos deste subitem 4.6, e assim sucessivamente, 

até a validação de um produto que atenda os requisitos exigidos. 

  

2)      Retificar a redação do LOTE 1 - ITEM 1- Subitem 1.2 - Portas GBIC (página  7 – 

Anexo I), conforme abaixo: 

Mínimo 2 (duas) portas Gigabit Ethernet padrão IEEE 802.3z, para inserção de transceivers 

do tipo SFP. 

Deverão ser fornecidos tantos adaptadores mini-GBIC SFP 1000BASE-X padrão 802.3z 

quantas forem as quantidades de portas Gigabit Ethernet padrão IEEE 802.3z disponíveis no 
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equipamento, conexão com fibra óptica padrão ISO/IEC 11801 OM1, conector SC ou LC ou 

MT RJ com cordão óptico para ligação a conector SC. 

  

3)      Incluir a especificação anexa como outro lote, além dos previstos anteriormente, afim de 

suprir demandas desta SEF/MG. 

 

A empresa ALTAS NET, através da Sra. Rosângela Bruno Pereira, Assistente Comercial, 

enviou as seguintes ponderações: 

 

Favor retirar o item “RFC 3623 Graceful OSPF Restart” dos lote 6 ao lote 9 para que 

possamos atender a especificação. 

 

Ao vigésimo nono 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, 29 de julho de 2015 


