
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE  

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-001.341/21-15 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ESPECIAL PARA SUPORTE A VÍDEO WALL COM 

DUAS PLACAS DE VÍDEO E SEM MONITOR, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 

REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.  

TIPO: MENOR PREÇO APURADO 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

FORMA DE FORNECIMENTO: INTEGRAL 

PRAZO DE ANCORAGEM: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS DA DATA DE PUBLICAÇÃO, CONFORME LEI 

FEDERAL Nº 13.303/2016 E DECRETO MUNICIPAL Nº 17.317/2020. 

 

PEDIDIO DE ESCLARECIMENTOS 

EMPRESA: Duomo Comercio de Sistemas Audiovisuais  

CNPJ 15.241.658/0001-62 

Representante Legal: Leonardo Piza de Quadros 

   Em pesquisa, tivemos acesso ao pregão realizado e que teve resultado de FRACASSADO, do 

respectivo objeto que está sendo licitado neste edital. 

   Vimos que na ocasião, houve negociação com a empresa vencedora, tendo a negativa da mesma 

sobre o valor proposto pelo órgão. 

  Sabemos que, um edital pode não ser atrelado ao outro, mas como se trata do mesmo 

equipamento licitado, pode ser que alguns pontos possam estar sendo considerados neste novo 

pregão. 

  Um bom exemplo que podemos dar e a base de preço de mercado, que acredito que foi obtido 

através de no mínimo 3 orçamentos coletados. 

   Analisando o termo de referência, vimos que os valores propostos na negociação do edital 

fracassado, ou até mesmo o valor da proposta inicial da arrematante, dificilmente cobre um custo 

real no mercado atual da “solução solicitada neste edital”, de acordo com as solicitações a seguir: 

  

 



  Garantia 05 anos On – Site; 

 Atendimento com SLA super curto; Atendimento na Região de BH; 

  Disponibilidade de no mínimo 02 canais de abertura de chamado; 

  Documentação fornecida pelo fabricante da solução onde se comprovam particularidades de 

peças; 

  Documentação em relação ao relacionamento entre Fabricante e Revendedor; 

  Entrega de 02 placas de vídeo de 2 GB dedicados com saída de vídeo Nativa em Displayport 

(somente este item pelo fato de ter saída de vídeo em Displayport agrega em torno de R$ 

16.000,00 na máquina final); 

  È solicitado que a placa mãe entregue 02 slots PCI Express X16 (Físico) mas nenhum momento 

solicitado a velocidade de operação de cada slot, o que influencia o desenvolvimento das placas 

de vídeo trabalhando em conjunto 

   Dentre outros pontos que consideramos que agrega valor a solução final, porém com peças 

similares e até mesmo do mesmo fabricante, como por exemplo a placa de vídeo COM SAIDAS 

Mini Display port (o que não afeta em nada pois a saída sera convertida para hdmi), com uma 

solicitação de serviço mais dentro da realidade de mercado e que não favoreça a empresas 

próximas a cidade de BH e abrindo para a possibilidade de fornecimento de maquinas montadas, 

podemos chegar há um valor condizente a realidade de mercado. 

   Assim, solicitamos acesso aos 3 orçamentos tidos como base de configuração / marca / modelo 

para chegar ao solicitado no respectivo edital. 

 

R – Decreto 17.317/20 – artigo 15 -  “O valor estimado ou valor máximo aceitável para 

contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será 

disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno”. 

Parágrafo 2º - “Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou valor máximo aceitável para 

contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, 

sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações 

necessárias à elaboração das propostas”.   

 

Belo horizonte, 21 de janeiro de 2022. 

 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro Titular 

  


