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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 
PROCESSO Nº 04.000355.21.94 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E 
LIMPEZA: COPOS DESCARTÁVEIS E OUTROS, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO 
DE BELO HORIZONTE. 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 
 
Pergunta: gostaria de saber para os lotes 4, lote 5, lote 6, lote 7, lote 8, lote   9  na  unidade de 
medida  está no edital    diz UN  
MINHA PERGUNTA   E O SEGUINTE UN  = ROLO  OU  UN  = FARDO /PACOTE?? 
 
Resposta: Esclarecemos que a unidade dos respectivos lotes é a que consta na especificação 
dos itens; ou seja : 
- lotes 4,5,6 e 7 : rolo unitário 
- lotes 8 e 9 :  embalagem selada ou lacrada, com fechamento industrial, contendo 8 rolos 
uniformes – pacote 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02 

Pergunta: Venho através deste, solicitar a pesquisa de preços que será considerada para efeito 
de julgamento das proposta apresentadas para o processos em epígrafe. 

Resposta: O documento solicitado encontra-se disponível no portal www.licitacoes-e.com.br,  
menu opções, listar documentos e também no portal www.pbh.gov.br. 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03 

Pergunta: O quantitativo de 40% será exigido por cada lote arrematado ou 40% para o somatório 
dos lotes arrematados? Exemplo: Arrematei 2 lotes: lote 1 com 10.000 unidades (atestado de 
4.000 unidades), e arrematei o lote 2 com 50.000 unidades ( atestado de 20.000 unidades). Tenho 
um único atestado de 20.000 unidades. Ele será aceito tanto para o lote 1, quanto para o lote 2? 
Ou deve ter atestados de 24.000 unidades? 

Resposta: A qualificação técnica da empresa será verificada para cada lote, separadamente. No 
exemplo citado, o atestado com o quantitativo de 20.000 poderá ser utilizado tanto no lote 01 
quanto no lote 02, desde que os itens atestados sejam de natureza compatível com os objetos de 
ambos os lotes arrematados e observadas as demais exigências previstas no edital. 
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 04 

Pergunta: 1) A compatibilidade dos atestados de capacidade técnica será avaliada pela linha de 
fornecimento do SUCAF? Em caso afirmativo irão considerar o item geral ou o subitem? Exemplo: 
Para os lotes de papel higiênico, serão aceitos atestados de itens 85.10 e 85.15, ou apenas 85.15? 

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. 

Pergunta: 2) A compatibilidade será avaliada pelo item do lote arrematado, ou pelos itens de todos 
os lotes do Edital? Exemplo: Se arrematar um lote de papel higiênico (lote 6) pertencente à linha 
85.15 do SUCAF, posso apresentar atestado de marmita pertencente ao item 72.90 do SUCAF 
(compatível com os lotes 1 e 2 por exemplo)? 

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. 

Pergunta: 3) Em sendo negativa a resposta da dúvida 1, será aceito em qualquer um dos lotes 
do pregão atestados de itens de higiene pessoal e compatíveis com o objeto tais como creme 
dental (dentifrício), escova de dente, e caneca e colheres em polipropileno?  

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. 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 05 
 

Pergunta: Gostaria de tirar uma dúvida sobre o lote 12 item 02 - Flanela COMUM, EM ALGODÃO, 
COR BRANCA, LARGURA 60 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%) Observação: A flanela 
deverá ser entregue cortada nas seguintes dimensões: 1 metro de comprimento x 60 cm de 
largura. A unidade de fornecimento esta em metro, como seria este fornecimento, seria uma 
flanela na medida de 1,00x 0,60 cm,? E como seria a contagem deste item, seria por unidade? 
Um exemplo o empenho vai chegar com 500 metro de flanela, teriamos que enviar 500 flanelas 
medindo 1,00x0,60cm? 
 
Resposta: Exatamente como citado no exemplo.  A contagem é por metro que é a unidade. 
Dessa forma, se o empenho for de 500 metros, a entrega seria de 500 flanelas cortadas 
como indicado no edital: 1m x 0,60 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 06 

Pergunta: O pedido de esclarecimento nas perguntas 1 e 2 foi feito de forma geral e não 
específico em relação a algum documento da nossa empresa. Faz-se necessário para saber a 
forma como os atestados serão computados, no sentido do que será considerado objeto 
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compatível, até mesmo para evitarmos questionamentos ou recursos indevidos. Não é mesmo 
possível uma resposta genérica? 

Resposta: O atestado de capacidade técnica deverá contemplar itens de natureza 
compatível/semelhante à do lote arrematado. O licitante que julgar conveniente poderá utilizar as 
linhas de fornecimento do SUCAF como norteadoras. Cabe ressaltar que, estas não possuem 
caráter exclusivo para o efetivo julgamento, sendo respeitada a razoabilidade de cada universo. 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 07 

Pergunta: Somos fornecedor do Hospital Odilon Behrens. Pedimos um atestado de capacidade 
técnica e o mesmo não saiu ainda. Podemos anexar Ata do Contrato e Notas Fiscais de 
Fornecimento em substituição do mesmo? 

Resposta: A lei 8.666/93 não prevê a possibilidade de substituição do atestado de capacidade 
técnica pelos documentos citados. Portanto, para fins de comprovação da qualificação técnica da 
empresa deverá ser apresentado o documento previsto na legislação e no edital, no caso in situ,o 
atestado de capacidade técnica. 


