
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

QUESTIONAMENTOS/ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 057/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
HIDRÁULICO – TUBOS E OUTROS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM DO
LOTE, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE,
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

ASSUNTO: Questionamento aos termos do edital.

REQUERENTES: 

No dia 06/10/21, o licitante BRR DISTRIBUIDORA enviou o seguinte pedido de 
esclarecimento:

QUESTIONAMENTO 01:  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 do Órgão Demandante: (SUALOG)

Conforme o subitem  14.2.3. Qualificação Técnica:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) 
objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 40% 
(quarenta por cento) do previsto no(s) mesmo(s). 

a.1. Será permitido o somatório de atestados para efeito da comprovação da alínea a.

Portanto, o quantitativo de 40% será exigido de cada lote arrematado, individualmente.

No seu exemplo,  seu único atestado de 20 mil atenderá tanto o lote 1, como o lote 2.

No dia 07/10/21, o licitante BRR DISTRIBUIDORA enviou pedido de esclarecimento 
referente ao edital do pregão eletrônico nº 0572021, o qual será aqui respondido: 

QUESTIONAMENTO 01:  

LOTE 5 e 6:

ITEM 2 - Solicita torneira com 15cm podendo variar 10%, ou seja, 13,5cm ou 16,5cm. Ocorre 
que não existe no mercado torneira com essa medida, apenas com 18cm ou 22cm padrão. Só 
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que no item 3 já solicita a de 18cm. Posso ofertar a de 18cm modelo 1158 também para o item 
2?

Resposta do Órgão Demandante: Conforme informação da equipe da GEASGER, e foto 
encaminhada no link abaixo, existe oferta da torneira especificada no mercado, lembrando que é 
permitida a variação de até 10%, ou seja, 13,5cm ou 16,5cm.

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=cd49699636&attid=0.1&permmsgid=msg-
f:1713056762135455028&th=17c6000c8b2a2534&view=att&disp=safe&realattid=17c5ffec8a7
63a79ff71

Não é possível, portanto, a apresentação da amostra do item 3 para suprir a amostra do item 2 
dos lotes 5 e 6 do PE 57/2021.

A amostra deve respeitar o especificado no item 2 - lotes 5 e 6, de acordo com edital, o qual 
subscrevemos :

TORNEIRA PARA PIA, EM METAL, CROMADA, APROXIMADAMENTE 15 CM DE 
COMPRIMENTO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), 1/2 POLEGADA

 
Belo Horizonte, 11 de outubro de 2021.

Rogério Ferreira Cabral

Pregoeiro
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