
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SMPOG 

CONSULTA PÚBLICA Nª 001/2019 - SMPOG 

 

1. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista o interesse da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte na contratação de 

pessoa jurídica para a Prestação de serviço para fornecimento de Solução de 

Monitoramento, gestão online do fluxo de atendimento, denominada simplesmente 

Solução, com fornecimento de todos os equipamentos, inclusive de terminais de 

autoatendimento, softwares, suprimentos e infraestrutura necessários ao pleno 

funcionamento, assim como a sua instalação, customização, implantação, treinamentos, 

desenvolvimento sob demanda, assistência técnica, suporte e manutenção pelo período 

de 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) meses, destinados a quaisquer unidades de 

atendimento da CONTRATANTE, em todo o território do município de Belo Horizonte.  

Para isso, disponibiliza-se a Minuta do Termo de Referência e seus anexos com o intuito 

de que sejam respondidos os questionamentos do item 4 e encaminhada proposta de 

preço conforme o ANEXO VIII - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

2. OBJETIVOS DA CONSULTA PÚBLICA  

a) verificar a existência de empresas interessadas na licitação, possibilitando o 

conhecimento e o contato com empresas do ramo;  

b) verificar a compreensão e propiciar melhorias nas especificações técnicas do Termo de 

Referência;  

c) conhecer os preços praticados no mercado para a execução dos serviços constante no 

objeto;  

d) avaliar a completude e a coerência das especificações técnicas;  

e) avaliar a exequibilidade dos critérios de habilitação, permitindo o acréscimo/decréscimo 

de documentação de habilitação técnica por parte das empresas;  

f) permitir, com as sugestões e críticas recebidas, a definição da melhor forma de 

contratação;  

g) dar ampla divulgação e transparência ao interesse da PMBH na contratação do referido 

serviço e estreitar o relacionamento com as empresas do ramo.  

3. NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CONSULTA  

a) A presente consulta ficará disponível no Portal da PMBH na página da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPGO no seguinte link: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/planejamento/licitacao/consulta-publica-001-2019 no período 

de 21/03/2019 à 01/04/2019;  

b) Os questionamentos, sugestões e respostas ao item 4 deverão ser encaminhados, 

exclusivamente, para o e-mail denise.avila@pbh.gov.br até o dia 01/04/2019 com o 

Título/Assunto “Consulta Pública Nº 001/2019 - SMPOG”;  



c) As propostas de preços deverão ser enviadas para o mesmo e-mail do item anterior, 

conforme o Modelo anexo à Minuta do Termo de Referência ANEXO VIII observando 

estritamente os requisitos constantes da minuta publicada, independente de eventuais 

contribuições propostas.  

d) Esta Consulta Pública não constitui compromisso de licitação ou de contratação por 

parte do Município de Belo Horizonte; 

e) As empresas interessadas não devem cobrar qualquer valor, mesmo que a título de 

compensação de despesas, pela submissão de respostas, propostas, demonstrações, 

discussões ou por qualquer outro motivo decorrente desta Consulta Pública;  

f) Ao Município de Belo Horizonte reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar quaisquer ou 

todas as respostas a esta Consulta Pública.  

4. QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS PELAS EMPRESAS INTERESSADAS:  

a) As especificações técnicas e condições de execução dos serviços constantes do Termo 

de Referência foram compreendidas? Em caso negativo, quais itens precisam ser mais 

esclarecidos?  

b) Há alguma inovação com relação o modelo de entrega da solução solicitada não 

contemplado no termo de referência que reflete a tendência do mercado em questão? 

c) Qual a diferença econômica nos valores unitários mensais a serem praticados na 

hipótese de contratação inicial por 12 meses ou 24 meses?  
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