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ATA DA SESSÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2017
Audiência Pública para subsidiar na definição do Termo de Referência, para subscrição
de licenças de uso de solução de antivírus e de funcionalidades de proteção para o
parque tecnológico da Secretaria de Estado de Educação - SEE/MG. Aos 21 (vinte e um)
dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 13h30min, na Cidade Administrativa,
Rodovia Papa João Paulo II, 4.143, Prédio Minas, 8º andar, salas de reunião 6 e 7, Bairro
Serra Verde, Belo Horizonte/MG, conforme “Aviso de Audiência Pública” publicado no
jornal O Tempo, em 23/10/2017 e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em
24/10/2017, reuniram-se os servidores que compuseram a Mesa Diretora: Daisymar
Gonçalves de Oliveira Santana, Ione Iracema Francisco da Silva e Renata Andrade Mansur
Quintão, da Diretoria de Gestão de Compras; Bruno César de Castro Machado, da Diretoria
de Tecnologias Aplicadas à Educação; Fernando Manoel Batista, da Diretoria de Recursos
Tecnológicos; Robson de Abreu Parreiras, da Superintendência de Tecnologias Educacionais
e Túlio Cícero Aimberê Rodrigues, da Diretoria de Apoio Operacional e Controle de Redes,
responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e divulgação da Audiência Pública; e os
interessados na sessão desta Audiência. Os dados dos presentes constam na Lista de Presença
e Fichas de Inscrição anexas. As inscrições dos participantes tiveram início às 13h35min e a
fala da presidente, Renata, iniciou-se às 13h55min. Ela iniciou a reunião se apresentando,
solicitando a apresentação dos demais presentes, esclarecendo os objetivos da Audiência
Pública, e informando que não haviam sido recebidos questionamentos por e-mail. Passou a
palavra para o Fernando, para que apresentasse a minuta do Termo de Referência. O
representante da empresa AX4B, Adriano Lemos, questionou quanto à decisão da escolha de
se manter a solução de segurança existente – Kaspersky, fato que, segundo ele, restringe a sua
participação no certame e fere o princípio da isonomia. Fernando esclareceu que a
permanência do fabricante é essencial para continuidade, ampliação e padronização do projeto
de segurança já existente. Fernando explicou os principais pontos do Termo de Referência,
relativo às especificações do objeto e demais condições comerciais. Renata salientou sobre a
possibilidade de inclusão de um cronograma físico-financeiro em virtude da existência de
mais de uma fase na execução dos serviços. Na sequencia, convocou os participantes, em
ordem de inscrição, para manifestação oral de suas sugestões e questionamentos. O
representante da empresa Microhard, José Glicério, questionou acerca da forma de emissão da
Nota Fiscal, se seria de serviço ou venda, com base na dotação constante do Termo de
Referência. Após verificação pela mesa diretora, foi esclarecido que se trata do elemento-item
de despesa de serviço. Renata convocou o segundo inscrito, Alberto Sbrunhera, representante
da Esy World, que questionou sobre a forma de pagamento, considerando uma possível
interferência dos processos de compra de equipamentos e softwares, que se encontram em
execução paralela, visto que parte da implementação da solução, objeto desta Audiência,
dependerá da entrega desses equipamentos e softwares. Pontuou que após a liberação das
licenças, emite-se a Nota que será paga somente após a implementação, estimada em 90
(noventa) dias. A mesa diretora reiterou sobre a elaboração de um cronograma físicofinanceiro como solução. O representante da Microhard, José Glicério, sugeriu que o
pagamento seja realizado em parcelas, sendo destinada a maior porcentagem para a entrega
das licenças, e o restante após a implementação. Fernando afirmou que será feito cronograma
físico-financeiro. Alberto, da Esy World, solicitou confirmar se o treinamento oficial será
local. Fernando esclareceu que sim. Renata convocou o terceiro e último inscrito, o
representante da empresa AX4B, Robson Chaves, que retornou ao questionamento realizado
no início da Audiência, quanto à decisão da escolha de se manter a solução de segurança
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existente – Kaspersky. Segundo ele, o quantitativo a ser adquirido tem pouca relação com o já
existente (6.000 licenças), pois representa menos de 10% do quantitativo total demandado.
Sugeriu a retirada da marca, para que outros fabricantes possam ser contemplados, de forma a
aumentar a competitividade e gerar vantagem financeira para a SEE/MG. Sugeriu ainda, a
análise da adoção do Termo de Referência, elaborado pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG, para objeto semelhante, que contempla a participação de
todos os fornecedores. Fernando justificou que a continuidade da marca apresenta melhor
custo benefício para a SEE/MG, uma vez que a aquisição anterior não se limitou apenas ao
quantitativo, mas englobou também a capacitação dos servidores. Esclareceu ainda, que a
mudança de fabricante implicaria em novo projeto, alterando o que já foi construído e
investido. Explicou que uma nova implementação exigiria um período de adaptação,
reconfiguração do parque já existente e nova capacitação dos servidores que já trabalham com
esta ação. Robson, membro da mesa diretora, reforçou que a escolha da marca refere-se a uma
questão de continuidade. Citou experiência em que a SEE/MG ficou descoberta, sem
antivírus, em virtude da não renovação da solução. Disse que o esforço em relação a
treinamento, aquisição de licenças e atualização foi perdido. Afirmou que a atual solução
atende às necessidades da Secretaria. Não havendo mais inscritos, Renata encerrou a sessão,
informando que novos questionamentos e sugestões poderão ser enviados até a data de hoje,
por e-mail. Informou ainda que a ata da sessão, bem como as respostas às sugestões e
questionamentos serão disponibilizados no site até sexta-feira e enviados para os e-mails
constantes da lista de presença. Na oportunidade, informou a necessidade de resposta aos
pedidos de orçamentos que serão encaminhados por e-mail. Encerrou a sessão agradecendo a
participação de todos. Eu, Ione Iracema Francisco da Silva, secretariei a presente sessão e
lavrei a presente ata. Belo Horizonte, 21 de novembro de 2017.

