
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 
PROCESSO Nº 04.000853.20.00 
  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE WEBCAMS E FONES DE 
OUVIDO, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 
 

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 

Pergunta 01 - No documento “fazenda_licitacoes_pe_0022021_anexo.pdf”, a 
Especificação Técnica Webcam – Tipo 2 contempla o tem “1.05 - Lente com foco 
ajustável”. Entendemos que esse item se refere ao ajuste automático do foco, realizado 
pelo próprio dispositivo. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: O entendimento do licitante está correto. 

Pergunta 2 - No documento “fazenda_licitacoes_pe_0022021_edital.pdf”, a Descrição 
do Item 01 do Lote 03 – Fone de Cabeça, tipo Headset, não especifica se o dispositivo 
deve ser do tipo monoauricular (para um ouvido apenas) ou biauricular (para os dois 
ouvidos). Solicitamos respeitosamente informar se o fone de cabeça deve ser 
monoauricular ou biauricular. 

Resposta: Como não há exigência a respeito que conste em edital/checklist serão 
aceitos fones tanto mono quanto biauriculares. 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02 
 

Pergunta 1 - Com relação ao "Lote 03 - item 01 - FONE HEADSET" , do " anexo I - 

Especificação e quantidade do objeto " onde menciona. " PLUGUE TIPO P2, 

entendemos que o correto seria PLUGUE TIPO  2x P2, ou seja, 01 pro mic e 01 fone, 

ou pode ser ofertado PLUGUE TIPO P3, mic e fone no mesmo plugue. Está correto o 

entendimento? 

Resposta: O plugue é P2, conforme descrição. Está correto o entendimento que o 

produto deverá ter um PLUGUE TIPO  2x P2, ou seja, 01 pro mic e 01 fone. Não poderá 
ser cotado o P3. 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03 

 

Pergunta: Temos uma dúvida quanto ao cadastro da proposta. A proposta timbrada de 

marca, modelo e preços, bem como os documentos de habilitação terá que ser anexada 

no sistema eletrônico na fase anterior ao pregão ou na fase posterior do pregão? Se for 

na fase anterior a proposta para ser anexada no sistema, poderá ser com identificação 

da empresa, ou não será permitido a identificação da empresa? visto que os 

documentos habilitatórios anexados no sistema na fase anterior ao pregão, já 

identificam a empresa. 

Resposta: Conforme o edital, o licitante deverá lançar a proposta eletrônica contendo 

apenas o valor global do lote tendo o cuidado de não se identificar.  



E, anexar em local próprio disponibilizado pelo sistema os documentos exigidos no edital 

até o limite da data e horário estabelecidos para o acolhimento das propostas. O sistema 

mantém o sigilo da documentação anexada até o final da disputa de lances. 

Caso a documentação não seja anexada no lote ou não esteja disponível no sistema 

para verificação no ato do julgamento, o licitante será inabilitado. 

É de extrema importância a leitura completa do edital. 

 

COMPLEMENTO DA RESPOSTA DA PERGUNTA 01 DO PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO 01 

Resposta: Serão aceitas as lentes com foco ajustável automático e/ou manual. 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 04 

 

Pergunta 01 - No sistema eletrônico, no campo, em dados adicionais, é obrigatório 

informar a marca, modelo e a descrição técnica do produto ofertado? 

Resposta: A marca e modelo devem constar na proposta ajustável que deverá ser 

anexada/apresentada pelo arrematante do lote após convocação realizada pelo 

pregoeiro depois da disputa de lances. Caso informe a marca/ modelo no lançamento 

da proposta eletrônica, a proposta ficará vinculada não sendo permitido a troca no 

decorrer do processo. 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 05 

 

Pergunta 01 - 13.2.7. Para os lotes 01 e 02, prazo de garantia do objeto licitado, sendo 

mínimo de 06 (seis) meses, apenas para os lotes 01 e 02 . Para os fone headset lote 

03,04,05, edital não informa a garantia mínima. Entendemos que esses lotes não 

terão garantia. correto o entendimento? 

Resposta: Como não há previsão de garantia dos fones expressa no edital, o MBH não 

poderá exigir. O entendimento está correto. 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 06 

 

Pergunta 01 - Cumprimentando-os cordialmente, informo que sou MEI, tenho todas as 

outras condições de participar do Certame, porém não possuo balanço patrimonial e 

meu balanço de abertura está incorporado no CCMEI.  Minha pergunta é, como não 

tenho balanço patrimonial posso participar do Certame? Aguardo retorno o mais breve 

possível e desde já agradeço pela compreensão. 



Resposta: O Município não faz análise previa da documentação de habilitação de 

nenhuma empresa sob pena de favorecimento indevido e consequente lesão ao 

princípio da isonomia. 


