
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

QUESTIONAMENTOS/ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 033/2021

OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS E DE IMAGEM 

ASSUNTO: Questionamento aos termos do edital. 

REQUERENTES: 

 No dia 11/06/21, o licitante AMPLIAR RADSOM enviou pedido de esclarecimento referente 
ao edital do pregão eletrônico nº 033/2021, o qual será aqui respondido: 

QUESTIONAMENTO 01:  Temos algumas dúvidas referentes ao Pregão 033/2021, sendo que 
o edital está separado por lotes, gostaríamos de participar mas não temos todas as especialidades 
solicitadas, podemos participar com as opções que pudermos atender do lote? 

RESPOSTA:
Os lotes são independentes entre si, ou seja, são considerados como se cada um fosse um 
pregão. Portanto, uma empresa poderá participar de quantos lotes  for de seu interesse. Nessa 
hipótese, a licitante tem que apresentar proposta para todos os itens do lote que deseja 
participar.
Se a empresa atender a todos os requisitos do edital, será possivelmente habilitada, caso 
contrário será inabilitada.  
  
No dia 14/06/21, o licitante CEDUS Centro Avançado em Diagnóstico  enviou pedido de 
esclarecimento referente ao edital do pregão eletrônico nº 033/2021, o qual será aqui 
respondido:   

QUESTIONAMENTO 01:
Para participar do processo, é necessário que tenhamos o contrato com a e-licitações, 
pertencente ao Banco do Brasil?

RESPOSTA: 
Transcrevo abaixo o item 8 do edital referente ao Pregão Eletrônico 033/2021:

8. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL
8.1. Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha 
pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A sediadas no País. 
8.2. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa devidamente 
justificada do Banco do Brasil S/A. 
8.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil S/A ou ao Município de Belo 
Horizonte a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que 
por terceiros. 
8.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade técnica e 
habilitatória para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

Belo Horizonte, 21 de junho de 2021. 

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro


