
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

QUESTIONAMENTOS/ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 071/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO – CANETAS E OUTROS, PARA ATENDER DEMANDA DO 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

ASSUNTO: Questionamentos aos termos do edital.

REQUERENTES: 

Em 24/01/21, a empresa MÁXIMO DISTRIBUIDORA apresentou o seguinte 
questionamento:

1 – Lote 07/08: É solicitado a quantidade de 29.734 unidades de pincel atômico e a quantidade 
de reabastecedor de pincel atômico de 41.059.
Essa quantidade de reabastecedor de pincel atômico está correto?
Quantidade bastante superior à quantidade solicitada de pincel.
 Obs: O reabastecedor de pincel atômico em nada serve para o marcador para quadro branco.

Resposta Órgão Demandante:
A quantidade é programada pelos órgãos participantes do registro de preços e consta dos autos.
A quantidade a ser executada dependerá do uso pelos órgãos. Como a compra parcelada é 
característica inerente do RP, não temos como determinar uma quantidade proporcional do 
número de pincéis comprados x número de reabastecedores.

O reabastecedor é para pincel atômico e não serve para quadro branco. Temos ciência disso.
 

Em 20/01/21, a empresa MÁXIMO DISTRIBUIDORA apresentou o seguinte 
questionamento:

Lote 03/04 - Item 02 Pincel para quadro branco

É solicitado que o pincel seja recarregável, porém não determina de que maneira, pergunto;

O pincel deverá ser recarregável com a troca de refil de tinta? caso afirmativo, o produto não 
está sendo adquirido.

Ou o produto deverá ser recarregável com sistema de pinga gota, através de tinta para pincel 
para quadro branco? Caso a resposta seja afirmativa, o produto não está sendo adquirido.

O edital não deixa claro a forma que o pincel deverá ser recarregável, o que pode prejudicar a 
disputa de preços.
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Resposta Órgão Demandante:

O sistema "recarregável" das canetas para quadro branco; item 2 dos lotes 3 e 4, dependerá da 
amostra a ser apresentada pelo licitante.
De acordo com pesquisa realizada por nossa Gerência de Planejamento e Registro de Preços, 
existem produtos que, inclusive, já têm o refil contido em sua embalagem, bem como existe a 
possibilidade de compra de refil apartado.

A inclusão da palavra "recarregável" ocorreu esse ano, exatamente, para nos adaptarmos a uma 
realidade mais sustentável, a pedido da Secretaria Municipal de Educação que já comprava o 
produto e tendo em vista que todo o corpo do pincel possui uma vida útil mais longa.

Informamos que a pesquisa a respeito da disponibilidade dos itens junto ao mercado é realizada 
no momento de abertura do processo, e validada pela Gerência de Cadastro de Materiais para a 
composição mais adequada das especificações, de forma a melhor atender às demandas da 
Administração Pública.

Dessa forma, as duas formas de recarregar atendem, contanto que preenchidos os demais 
requisitos constantes da especificação.

Ademais, não faz sentido a dispensa do pincel se temos uma opção mais sustentável. Assim, 
evitamos a produção de lixo desnecessário, haja vista o quantitativo previsto no edital.

Em 24/01/21, a empresa CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA apresentou o 
seguinte questionamento:

Lote 03 - cota principal 

item 02 - sicam 84033 - caneta/pincel para quadro branco ou magnético, ponta com no mínimo 
2,5mm de diâmetro cor azul RECARREGAVEL 

EXISTEM VÁRIOS MODELOS COM PERFIL DE RECARREGAVEL ALGUNS COM 
TINTA LIQUIDA OUTROS COM CARTUCHO DE REPOSIÇÃO , QUAL O CERTO A 
COTAR UMA VEZ QUE NA ESPECIFICAÇÃO NÃO É DEFINIDO QUE TIPO DE 
CARREGAMENTO DO PRODUTO.

 Resposta Órgão Demandante:

O sistema "recarregável" das canetas para quadro branco; item 2 dos lotes 3 e 4, 
dependerá da amostra a ser apresentada pelo licitante.
De acordo com pesquisa realizada por nossa Gerência de Planejamento e Registro de 
Preços, existem produtos que, inclusive, já tem o refil contido em sua embalagem, bem 
como existe a possibilidade de compra de refil apartado.

A inclusão da palavra "recarregável" ocorreu esse ano, exatamente, para nos adaptarmos 
a uma realidade mais sustentável, a pedido da Secretaria Municipal de Educação que já 
comprava o produto e tendo em vista que todo o corpo do pincel possui uma vida útil 
mais longa.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

Informamos que a pesquisa a respeito da disponibilidade dos itens junto ao mercado é realizada 
no momento de abertura do processo, e validada pela Gerência de Cadastro de Materiais para a 
composição mais adequada das especificações, de forma a melhor atender às demandas da 
Administração Pública.

Dessa forma, as duas formas de recarregar atendem, contanto que preenchidos os demais 
requisitos constantes da especificação.

Ademais, não faz sentido a dispensa do pincel se temos uma opção mais sustentável. Assim, 
evitamos a produção de lixo desnecessário, haja vista o quantitativo previsto no edital.

 
Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2022.

Rogério Ferreira Cabral

Pregoeiro
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