
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 3 

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. 

  

de: rodrigofb@realagrovet.com.br  

para: Licitafpmzb_PBH <licitafpmzb@pbh.gov.br> 

data: 26 de jun. de 2022 09:05 

assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022 

  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). 

Indago se os valores constantes na sexta coluna da TABELA II do edital - 

CRONOGRAMA PROPOSTO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS se 

trata dos valores de referência a serem adotados neste certame, que serão 

considerados para aceitabilidade da proposta, conforme item 15.1.1? 

Caso sejam estes os valores de referência a serem adotados, de antemão 

posso afirmar que vários itens estão completamente fora da realidade do 

mercado. Nestes itens os valores apresentados estão abaixo do custo do 

fabricante, isso em se tratando de um produto de qualidade como esta 

instituição preza por utilizar e como consta na descrição/especificação técnica 

do produto. Reforço que o aumento da matéria prima e do custo de produção 

tem sido uma constante, e que o contrato é para um ano de fornecimento. 

  

  

  

  

Atenciosamente, 

  

  

REAL AGROVETERINÁRIA EIRELI 

  

  

 

 

 

 

 



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 3 

Processo nº 01-031.735/22-18 

PREGÃO Nº 6/2022 

Seguem abaixo as notas referentes aos questionamentos. 

 

Os valores estimados que servirão de base neste certame para aceitação das 
propostas de cada item e que constaram no cronograma de entrega, foram 
obtidos através de pesquisa efetuada de acordo com parâmetros estabelecidos 
pela legislação em vigor (INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 
DE JULHO DE 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 17.813, DE 21 DE 
DEZEMBRO DE 2021), que indicam a consulta aos sistemas oficiais de 
governo, como Painel de Preços, às contratações similares feitas pela 
Administração Pública, aos sítios eletrônicos especializados ou de domínio 
amplo e a fornecedores, mediante solicitação formal de cotação. 
  
 
 

Belo Horizonte, 29 de junho de 2022 

 

 

Milton Batista de Azevedo Júnior 
 

Pregoeiro 
 


