
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 2 

Processo nº 01-031.735/22-18 

PREGÃO 006/2022 

 

______________________________________________________________ 

OBJETO: Aquisição de Alimento para animais (rações, alimentos, específicos, 

mastigáveis, suplementos, forragens e grãos), para atender às necessidades da 

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), conforme 

especificações, quantidades e frequência de entrega, estabelecidas no Edital e 

seus anexos. 

 

  

  rodrigofb@realagrovet.com.br 

  para: Licitafpmzb_PBH 

<licitafpmzb@pbh.gov.br> 

 

  data: 24 de jun. de 2022 17:13 

  assunto: SOLICITAÇÃO DE 

ESCLARECIMENTO - 

PREGÃO ELETRÔNICO 

006/2022 

  Segurança:  Criptografia padrão 

(TLS) Saiba mais 

  

 
 

 

https://support.google.com/mail?hl=pt-BR&p=tls&authuser=2


Prezados Senhores 
  
Venho solicitar esclarecimento relativo ao Pregão Eletrônico 006/2022 que tem 
como objeto a aquisição de alimento para animais da Fundação de Parques 
Municipais e Zoobotânica (FPMZB). 
  
Considerando: 
  
a) que alguns itens do referido edital são bastantes específicos e são produzidos 
sob demanda, como por exemplo o caso do item 07 - RAÇÃO PARA 
HERBÍVOROS NÃO RUMINANTES, que é produzido especialmente para 
atender esta instituição; 
  
b) que essa especificidade está relacionada também ao padrão de qualidade 
exigido e com o tempo de armazenamento; 
  
c) que outros itens também seriam customizados, e são eles: 
  
- item 14 - MISTURA DE SEMENTES PARA TRINCA FERROS E OUTROS 
PÁSSAROS ASSEMELHADOS; 
  
- item 16 - MISTURA DE SEMENTES PARA CANÁRIOS E OUTOS PÁSSAROS 
ASSEMELHADOS; 
  
- item 39 - RAÇÃO PARA FAISÕES E OUTROS GALIFORMES EM FASE 
INICIAL; 
  
  
d) que o item 5.1 do edital prevê a entrega em até 15 dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada; 
  
e) e ainda que o CRONOGRAMA PARA FORNECIMENTO (Tabela II), constante 
no edital auxilia na programação, mas não prevê uma data precisa para 
confecção do empenho; 
  
Indago se para estes itens específicos o prazo para entrega pode ser de 30 dias 
após o recebimento da Nota de Empenho? 
  
Atenciosamente, 
  
  

REAL AGROVETERINÁRIA EIRELI 

 

  

  

 



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 2 

Processo nº 01-031.735/22-18 

PREGÃO Nº 6/2022 

Seguem abaixo as notas referentes aos questionamentos. 

 

, 
a) que alguns itens do referido edital são bastantes específicos e são 

produzidos sob demanda, como por exemplo o caso do item 07 - RAÇÃO 

PARA HERBÍVOROS NÃO RUMINANTES, que é produzido especialmente 

para atender esta instituição; 

- Não é possível afirmar que determinado é produzido sob demanda, pois vimos 

recebendo anteriormente e não há só uma marca/fabricante específic(a) no 

mercado. 

 

b) que essa especificidade está relacionada também ao padrão de 

qualidade exigido e com o tempo de armazenamento; 

 Em se tratando de item perecível, há a necessidade de parcelar a entrega. 

 

c) que outros itens também seriam customizados, e são eles: 

 - item 14 - MISTURA DE SEMENTES PARA TRINCA FERROS E OUTROS 

PÁSSAROS ASSEMELHADOS; 

 - item 16 - MISTURA DE SEMENTES PARA CANÁRIOS E OUTROS 

PÁSSAROS ASSEMELHADOS; 

 - item 39 - RAÇÃO PARA FAISÕES E OUTROS GALLIFORMES EM FASE 

INICIAL; 

 - A descrição destes itens atendem às necessidade nutricionais dos animais e 

garantem a sobrevivência e a saúde dos mesmos em cativeiro; com certeza que 

ao elaborarem a descrição dos itens, levaram em consideração que não existe 

somente uma marca/fabricante no mercado. 

 

d) que o item 5.1 do edital prevê a entrega em até 15 dias corridos, contados 

a partir do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada; 



- levando em consideração que é sempre nos primeiros dias do mês que 

fazemos o pedido para confecção dos empenhos e o tempo gasto normalmente 

para as notas de empenhos ficarem prontas, não podemos aguardar mais de 15 

dias para que ocorra a entrega, exceto imprevistos de força maior e com 

justificativa por escrito (através de e-mail) que pode ser negociado. 

 

e) e ainda que o CRONOGRAMA PARA FORNECIMENTO (Tabela II), 

constante no edital auxilia na programação, mas não prevê uma data 

precisa para confecção do empenho; 

Indago se para estes itens específicos o prazo para entrega pode ser de 30 dias 

após o recebimento da Nota de Empenho? 

- O que pode ser feito é agilizar a customização, quando for o caso e sobre 

demanda, é confirmar o cronograma junto ao fornecedor/licitante vencedor do 

item  para que este providencie a entrega dos pedidos. 

  

 
  
 

 

 

   
 
 

Belo Horizonte, 28 de junho de 2022 

 

 

Milton Batista de Azevedo Júnior 
 

Pregoeiro 
 


