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PRODABEL 

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 

Av. Presidente Carlos Luz, nº 1.275 – Caiçaras – Telefone: (31) 3277-8334 
CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG - Brasil 

 EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO  

DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-000.301/20-84 

OBJETO: Promover registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Servidores, 

Switches e unidades de discos SSD, conforme o Termo de Referência, especificações técnicas e anexos 
deste edital. 

RESPOSTA AOS ESCLARECIMENTOS  

 
EMPRESA:  3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM 
  
Pergunta 01 – Valor estimado 
O item 05, informa: 

5 – PREÇO DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO 
O valor de referência para essa contratação será obtido considerando os 
orçamentos apurados junto ao mercado, além do valor a ser aprovado pela 
Câmara de Coordenação Geral – CCG. 

  
Gostaríamos de ter acesso aos valores estimados para cada item desse processo, 
sendo no total 05 itens. 
 
RESPOSTA: O processo está à disposição para vistas no seguinte endereço: Avenida 
Presidente Carlos Luz, N.º 1.275 | Sala 203 | bairro Caiçara | BH/MG. Ressalta-se que, 
pelo contexto da pandemia enfrentada pelo Brasil, COVID-19, pedimos que encaminhe 
previamente, via Email, a data e horário que pretende se dirigir a PRODABEL para 
atendimento. 
 
Não obstante, insta salientar que o processo é regido pelo Decreto 10.024/19. Dessa 
forma, não será possível disponibilizar os orçamentos, bem como o Mapa de Coleta de 
Preços(MCP), uma vez que o mesmo é sigiloso, conforme art. 15 do mencionado 
Decreto. Sendo assim, quando das vistas ao processo as referidas folhas não serão 
disponibilizadas.  
 
EMPRESA: DECISION 
 
1. O item 10.9. estabelece que “Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro emitirá 

comunicado ao arrematante para que apresente adocumentação listada no item 10 e 
a proposta formulada em conformidade com o item 11 deste edital.” 
 
Entendemos que onde se lê “documentação listada no item 10“deve-se 
ler”documentação listada no item 11” e que onde se lê “proposta formulada em 
conformidade com o item 11 deste edital, deve-se ler”proposta formulada em 

conformidade com o item 12 deste edital”. 
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Perguntamos: Estão corretos nossos entendimentos? 

 
2. Caso nosso entendimento quanto à documentação a ser apresentada em 

atendimento ao item 10.9 esteja correto,ou seja, se a documentação a ser 
apresentada seja a prevista no item 11. DAS EXIGÊNCIAS PARA 
HABILITAÇÃO,entendemos, ainda, que este item deve ser desconsiderado uma vez 
que os documentos de habilitação já terão sido inseridos quando da inscrição das 
propostas em atendimento ao item 7.12. 
 
Perguntamos: Nosso entendimento está correto? 

 
RESPOSTAS: 
 
1)      Está correto o entendimento. Onde se lê “documentação listada no item 10“ leia-se 
“documentação listada no item 11” e onde se lê “proposta formulada em conformidade 
com o item 11 deste edital”, leia-se “proposta formulada em conformidade com o item 12 
deste edital”.   
 
2)      De fato, os documentos de Habilitação deverão ser apresentados conforme item 
7.12, sendo desnecessário sua reapresentação. 
 
EMPRESA: DECISION 
 
3. A alínea h) do item 12.3. estabelece que a proposta de preços a ser enviada pela 

vencedora deve conter informações sobre “...a forma da garantia contratual...”. 

 
Já o item 17 do Anxo I, Termo de Referência informa que a Garantia Contratual não 
se aplica ao presente processo. 
 
Paralelamente, a minuta de Contrato, Anexo VIII, traz uma serie de referências à 
garantia contratual. 
 
Perguntamos: Será exigida a apresentação de Garantia Contratual? 

Caso a resposta seja afirmativa, esta exigência recai sobre todos os lotes? 
Em qual percentual? 
 

RESPOSTA: Inicialmente, cumpre esclarecer que o item 17, anexo I, do Termo de de 

Referência, diz respeito às condições para realização da Ata de Registro de Preços, o 
que não exige apresentação de garantia contratual.  
Contudo, para a apresentação da proposta comercial e celebração do contrato, o Edital 
deixa clara a necessidade de apresentação da garantia contratual, conforme itens 12.3 
alínea h, e cláusula 11ª , das minutas de contratos, anexos VIII e IX, do Edital. 

Atenciosamente, 

Márcia Maria Martins 

         Pregoeira 


