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COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PMI CEMIG 002/2021 

 

ESCLARECIMENTOS 01 

Pergunta 01 - A estrutura tecnológica de atendimento deve ser SaaS ou On Premisses?  

Resposta: SaaS. 

 

Pergunta 02 - A CEMIG tem interesse em aquisição de licença de SW e pagando de 
recorrente de manutenção ou busca modelo de subscrição?  

Resposta: Modelo de Subscrição. 

 

Pergunta 03 - A CEMIG busca integração da plataforma do possível fornecedor com 
interfaces de mercado como WhatsApp, MS-Teams? Se sim, quais são as prioridades?  

Resposta: Sim, busca-se uma plataforma omnichanel compatível com os diversos 
canais habitualmente utilizados pelas empresas no atendimento a clientes 
(exemplos.: whatsapp, canal web, aplicativo mobile, Teams, etc.). 

 

Pergunta 04 - A CEMIG busca integração dos canais de atendimento com os sistemas de 
retaguarda (ERP ou outros)? Se sim, quais? 

Resposta: Sim, SAP-ECC/CRM/CCS -Service Now (Forcecedor TIVIT para os serviços 
de TI). 

 

Pergunta 05 - Considerando que a CEMIG busca essa integração, é correto afirmar que o 
modelo de atendimento deve incrementar o autoatendimento via automações?  

Resposta: Sim, espera-se que sejam automatizadas em torno de 80% das atividades 
típicas do CSC demonstradas no material da apresentação. Esperamos também 
melhorias e automações nos processos de TI, em especial: incidentes, requisições e 
mudanças.  Quando não for possível automatizar a TI busca trazer maior agilidade 
dos processos de ITSM utilizando melhores práticas de mercado. É esperado do 
fornecedor analisar, otimizar e, se possível, automatizar também tickets dos 
processos que não são atendidos pela SC para possibilitar ao cliente um portal único 
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de atendimento corporativo, não importando qual o departamento onde o 
atendimento será realizado. 

  

Pergunta 06 -  Visando às automações / robotização de processo (RPA), o fornecedor pode 
sugerir a plataforma mais indicada ou a CEMIG já tem uma plataforma de RPA?  

Resposta: A Cemig já possui a ferramenta Kofax. Porém como esperamos que os 
serviços automatizados rodem na nuvem do fornecedor, ele poderá aplicar qualquer 
outra plataforma além de outras ferramentas de automatização. 

 
 
Pergunta 07 - Para participar do edital, o fornecedor é obrigado a entregar as ferramentas 
para todos os processos?  
 
Resposta: O conceito de “ferramenta/software” é considerado como assessório para 
todas as verticais de serviços, ou seja, a Cemig está buscando uma parceria na 
modalidade de BPO (Business Process Outsourcing), onde o parceiro selecionado 
terá como atribuição garantir a entrega do Serviço (CSC – Centro de Serviço 
Compartilhado) com a melhor eficiência e eficácia comprovada, inclusive de custos, 
contemplando em sua atuação recorrente e contratual ações (exemplo) de backoffice, 
inovação, melhoria contínua, modelo de maturidade, revisão de processos, 
automação, “ferramentas/software”, sendo para este último, preferencialmente, na 
modalidade SaaS. 
 
o RH 
o TI 
o Facilities 
o Fiscal/ Contabilidade 
o Jurídico. 
o Order to cash 

 
Pergunta 08 - O escopo de serviço do CSC faz parte do edital?  

 
Resposta: Vide resposta à pergunta 07. 

 
 
Pergunta 09 - Qual o tempo de contratação?  

 
Resposta: Ainda será definido no edital de licitação que deverá ser disponibilizado 
em breve. 

 
 

Pergunta 10 - Qual o modelo desejado da plataforma (On-premisses, SaaS ou Híbrido)?  
 

Resposta: Vide resposta à pergunta 07. 
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Pergunta 11 - O escopo do projeto contempla monitoração?  
 

Resposta: O parceiro deverá disponibilizar amplo e completo painel executivo e 
operacional, a ser desenhado em parceria, para acompanhamento na entrega dos 
serviços. 
 
 
Pergunta 12 - Observando o material disponibilizado até aqui, identificamos diversos 
processos listados que serão absorvidos pelo CSC que, por força de lei ou ainda por 
simples resguardo jurídico da Cemig e das partes envolvidas, precisam de formalização 
(assinatura) entre as mesmas. Como exemplo destes processos, podemos citar: 
 

 Processos de RH (admissão, demissão, movimentação, expatriação, avisos diversos, 
benefícios, etc); 

 Processos de compras (requisições, contratos, emissões, cadastros, etc); 

 Recebimentos (Documentos fiscais, faturas, etc); 

 Pagamentos; 

 Cobranças pré-judicial e cobrança judicial; 

 Auditorias (Fiscal, contábil, etc); 

 Contabilidade (Baixas, encerramentos, Conciliações, transferências); 

 Abertura, Manutenção e Fechamento de empresas; 

 Treinamentos; 

 Gestão de Frotas, Segurança e Facilites (Requisições, controles de utilização, etc); 

 Jurídico e Contratos; 

 Etc; 
 
Considerando a expectativa da Cemig em Automatizar o máximo possível o primeiro nível 
de interação do usuário com a plataforma OMNICHANNEL do CSC (Auto-serviço), 
consideramos que faz-se necessário ao projeto a utilização de um plataforma de 
assinaturas eletrônicas integrada a Plataforma de Atendimento do CSC, que forneça a 
Cemig as garantias necessárias para estes processos (terceiro de confiança, segurança, 
validade jurídica), bem como evite impressão e assinaturas em papel e / ou fora das 
ferramentas, minimizando o gasto com papel, impressão, digitalização e armazenamento 
de documentos físicos. 
  
Dado o exposto acima, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
  
a) Está correto este entendimento de necessidade de utilização da ferramenta para 

automatização do processo de assinaturas integrado a plataforma OMINICHANNEL? 
 

Resposta: Sim, é indispensável o uso de assinatura digital/eletrônica em alguns 
processos. De qualquer forma, o que esperamos é que o futuro contratado nos 
entregue a solução completa. O nosso foco é no resultado, no fim. Os meios ficam 
a cargo da contratada. 

 
b) Caso não esteja correto o entendimento, poderiam detalhar a expectativa da Cemig em 

relação aos processos de formalização que demandem validade jurídica (se deverá 
haver impressão, armazenamento de papel, quanto tempo devem ser armazenados, 
formatos e nível de segurança deste armazenamento, etc)?  
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Resposta: Para os processos que demandem alguma documentação especifica 
com assinatura, por exemplo, a contratada deverá sugerir a melhor prática para 
que levemos ao nosso jurídico apreciar. Caso a resposta seja favorável para 
digitalização (ou não uso mais de papel), daremos o aval para que a contratada 
implemente a melhoria. A maioria de nossos procedimentos atualmente já podem 
tramitar praticamente 100% digital. Acreditamos que isso não será um empecilho 
à implementação das melhorias. 

  

Belo Horizonte, 13 de maio de 2021. 

 

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG 

 


