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SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 
QUESTIONAMENTOS/ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 003/2020 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 
PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE – RME E REDE 
PARCEIRA- RP. 
 

QUESTIONAMENTO 01:  

Pergunta 1: Gostaria de saber em relação aos locais de entrega, se por um acaso seria em cada 

local mencionado no edital ou se poderia ser entregue na prefeitura, com material identificado 

para qual escola a mercadoria deve ser entregue? 

Resposta do órgão demandante: Informo que a mercadoria deverá ser entregue ponto a ponto 

em cada endereço elencado no edital, conforme o pedido realizado pela Gerência de 

Suprimentos e Serviços. Informo, ainda, que não dispomos de almoxarifado central para 

armazenamento de itens. Essa informação está disposta na CLÁUSULA OITAVA   DOS PRAZOS, 

CONDIÇÕES DE ENTREGA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, DO ANEXO IX DO EDITAL, 

conforme abaixo: 8.2. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) nos endereços constantes no 

Anexo II - Dos Endereços de Entrega. 8.2.1. O(s) local(is) de entrega poderá(ão) sofrer 

modificação, supressão e/ou inclusão a critério da Administração Pública, com aviso prévio ao 

Fornecedor. 8.3. O Fornecedor deverá agendar as entregas com o prazo mínimo de 24 (vinte e 

quatro) horas de antecedência, pelos telefones e/ou e-mails indicados no Anexo II. 8.4. O 

Fornecedor somente poderá entregar o(s) produto(s) nos horários e locais estabelecidos. 

QUESTIONAMENTO 02:  

Pergunta 1: Vários produtos que estão sendo solicitados neste pregão, estão fora de linha, 

informação fiel que foi repassado pela própria fabricante do produto, é possível constatação 

entrando nos sites dos fabricantes dessas marcas fora de linha. 

Resposta do órgão demandante: Em resposta ao pedido de esclarecimento, importa esclarecer 

que: informamos que é possível encontrar esses itens de outras marcas e que as imagens 

constantes no Edital são meramente ilustrativas. O produto ofertado pelo fornecedor deve 

atender às especificações do edital. Entramos em contato com a fabricante e formos 

informamos que, em se tratando de licitação, os itens estão sendo produzidos sob encomenda. 

Há várias propostas cadastradas para o pregão em referência, o que indica a possibilidade de 

oferta dos itens pelas empresas que se interessaram no pregão em referência. 

 

 

Rogério F. Cabral - Pregoeiro 


