SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
PROCESSO Nº 04.000175.21.02

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, POR
PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM DO LOTE.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01
Pergunta: Em 2020, logramos êxito em uma licitação para fornecimento de cadernos para a
Prefeitura de Santos- Pregão Eletrônico nº 14.038/2020, no litoral paulista. Na ocasião, a
exigência era para que apenas Papel do miolo possuísse certificação CERFLOR ou FSC.
Daquela maneira, conseguimos participar do pregão e alcançamos o menor preço do certame.
Gostaria de saber se é possível que sigam este mesmo protocolo, onde apenas o miolo
cumpra os requisitos da certificação FSC.
Resposta: As normas do FSC, CERFLOR ou equivalente, que determinam os requisitos para
certificação dos produtos devem ser observadas e o produto deve possuir a certificação conforme
exigido no Edital.
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02
Pergunta: A empresa vem por meio deste email solicitar o valor estimado dos pregoes a seguir:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
Resposta: O documento encontra-se disponível no menu opções – listar documentos e no site
www.pbh.gov.br.
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03
Pergunta: Com relação aos lotes 17 e 18 agenda onde nas especificaçoes não fala a quantidades
de paginas por agenda,gostariamos saber qual seria esta quantidades??
Resposta: O número de páginas exato não é exigido nos itens 1 e 2 dos Lotes 17 e 18, conforme
consta no Edital, a fim de não limitar as opções de modelos disponíveis no mercado. Por se tratar de
agendas permanentes, esclarecemos que elas devem conter a indicação dos 366 dias do ano, o que
permite que elas sejam utilizadas em qualquer ano, inclusive anos bissextos. Cada dia do ano deverá
ter o local de marcação do dia da semana. Deverá ser observado em cada item o número de dias
exigido em cada página. As agendas também devem possuir local para anotação dos dados pessoais
e horário de aula. Quantidade de páginas extras para anotações, separação dos meses, entre outras,
não são exigidas no Edital e não são obrigatórias, pois, podem variar de acordo com os modelos
apresentados.
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