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Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Sexta-feira, 6 de Maio de 2022.

  Acesse a Edição

ATO ADMINISTRATIVO: CONSULTA PÚBLICA 01/2022
Edição: 6511 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 06/05/2022

PRODABEL - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A
CONSULTA PÚBLICA 01/2022

 
1. INTRODUÇÃO
 

Tendo em vista o interesse da PRODABEL – Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A na
CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, a presente Consulta
Pública tem como finalidade garantir as melhores condições de contratação existentes no mercado, através de esclarecimentos e eventuais
questionamentos técnicos que possam ser suscitados, a fim de obter orçamentos com preços de mercado mais equilibrados, assegurando o
atendimento aos princípios da publicidade e transparência.

A Consulta Pública se realizará no dia 16/05/2022, de maneira virtual, através do endereço no Google Meet:
http://meet.google.com/vit-qdrq-ryo, às 09:30 horas.

A minuta do Termo de Referência e seus anexos estarão disponíveis no link: https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/licitacao/consulta-
publica-001-2022

A respectiva Consulta Pública tem seu fundamento no Artigo 19 do Regulamento de Licitações e Contratos da PRODABEL.
 
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) Conhecer os preços praticados no mercado para a execução dos serviços constantes no objeto e obtenção de orçamentos com preços
equilibrados;
c) Divulgação e transparência do interesse da PRODABEL na contratação do referido serviço possibilitando a ampla participação e
competitividade no certame a ser realizado.
 
3. OBJETO A SER CONTRATADO
 
“Contratação de postos de trabalho, mediante cessão de mão de obra exclusiva, para execução de serviços de apoio técnico em análise,
desenvolvimento e manutenção de software, utilizando práticas ágeis, em conformidade com as especificações constantes no Termo de
Referência e seus anexos.”
 
4. NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CONSULTA
 
a) Questionamentos e sugestões podem ser encaminhados pelo endereço eletrônico gcaa-pb@pbh.gov.br até o dia 12/05/2022, com o
Título/Assunto “Consulta Pública 01/2022”;
b) APÓS A REALIZAÇÃO DA CONSULTA PÚBLICA, a Prodabel realizará cotação de preços com base no Termo de Referência e seus
anexos analisados na Consulta Pública;
c) Esta Consulta Pública não constitui compromisso de contratação por parte da PRODABEL, sendo apenas uma oportunidade para
esclarecimento e detalhamento do objeto a ser licitado;
d) As empresas interessadas não podem 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;
e) A PRODABEL reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar quaisquer ou todas as respostas a esta Consulta Pública.
 
5. PRINCIPAIS QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS PELAS EMPRESAS INTERESSADAS E DISCUTIDAS NA CONSULTA
PÚBLICA:
 
a) Os itens da minuta do Termo de Referência e seus anexos foram compreendidos? Em caso negativo, quais itens precisam ser mais
esclarecidos?
b) A empresa interessada tem condições de prestar os serviços descritos no objeto?
c) A empresa possui equipe técnica apta a executar o objeto que se pretende licitar?
d) A empresa avalia que as possíveis exigências de qualificação técnica da equipe descritas na minuta do Termo de Referência e seus anexos
são suficientes para a execução do objeto?
 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES:
 
O arquivo contendo a minuta do Termo de Referência e seus anexos encontra-se anexo a esta publicação, disponível na íntegra no site
dom.pbh.gov.br.
 

Belo Horizonte, 04 de maio de 2022
 

Thiago Souza Dutra
Diretor de Administração e Finanças
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