
 
 

RESPONSTA AOS QUESTIONAMENTOS REFERENTE A 

RECLASSIFICAÇÃO PE 006/2021 

 

 Questionamento enviado pela empresa DKS PROMOÇÕES E 

EVENTOS LTDA pelo sistema do licitações-e Banco do Brasil: 

 

Sra. Pregoeira, boa noite! Vimos a reclassificação das empresas com a 

oportunidade de apresentar os documentos faltantes. Apenas para 

esclarecimento, os documentos faltantes devem estar vigentes na data de 

abertura das propostas, correto? 

 

Resposta Belotur: 

A reclassificação ocorreu tendo em vista o disposto no item 25.5 do Edital PE 

006/201: “Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas 

sejam desclassificadas, a BELOTUR poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 

(três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas escoimadas das causas que ensejaram a sua desclassificação.” 

Portanto, deverão ser apresentados os documentos faltantes que deram causa 

a inabilitação que devem estar vigentes na data da sua apresentação. 

 

 

 Questionamento enviado pela empresa EXO COMPANY 

PARTICIPACOES LTDA enviada para o e-mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br: 

Boa tarde. Estamos providenciando junto ao Conselho de Administração do Rio 
de Janeiro a regularização da empresa para o documento de quitação do ano 
de 2021. Anexamos tempestivamente o documento dentro do sistema 
eletrônico do banco do Brasil.2 
 
Dúvidas: 
1) O primeiro ponto de inabilitação foi - "DESCUMPRIMENTO DO ITEM 11.6 - 
NÃO ANEXOU O ARQUIVO “PROPOSTA INICIAL DE PREÇOS” NO 
SISTEMA ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL." Não se faz possível sanar-
se neste momento, uma vez que o pregão já foi finalizado. Desta forma 
questiono se precisamos executar alguma ação relacionada a este item. 
 
Resposta da Belotur: Deverá ser apresentado arquivo da Proposta Inicial de 
Preços de acordo com o exigido exigida no item 11.6 conforme Modelo de 
Proposta de Preços -  do Anexo VI do Edital. 
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 2) Em relação a documentação desta empresa: Habilitação Jurídica, 
Regularidade Fiscal, Qualificação Econômica Financeira, Declarações, 
Cadastur e capacidade técnica. Faz-se necessário apresentar mais algum 
documento complementar ou apenas a nova declaração do CRA RJ com data 
válida? 
 
Resposta Belotur:  
 
Conforme disposto no item 25.5 do Edital PE 006/201 e no documento de 
Justificativa, deverá ser providenciado envio dos documentos que deram 
causa a Inabilitação relacionados no arquivo “Motivo das Inabilitações” 
disponíveis no Portal da PBH (prefeitura.gov.br/belotur) e no sistema eletrônico 
do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br). 
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