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Secretaria Municipal de Saúde 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

 

PREGÃO N° 065/2020 

PROCESSO N° 04.000.595.20.17 

 
Trata-se de pedido de esclarecimentos apresentado por W.L BOLSAS ao Edital do Pregão 

Eletrônico de número em epígrafe, cujo objeto é Aquisição de bolsas de emergências médicas e 

maletas para transporte de medicamentos necessários para atender à demanda do município de 

Belo Horizonte.  

 

 
ADMISSIBILIDADE DOS ESCLARECIMENTOS 

 

 O art. 23 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do 

Município de Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos o ato convocatório do pregão.  

 
Art. 23 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão 

enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura 

da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

 

Dessa forma, e considerando que a data da sessão pública está designada para ocorrer em 

14/10/2020, tem-se que o pedido de esclarecimentos apresentado em 01/10/2020 é tempestivo, 

pelo que se passa à análise de suas alegações.  

 
Pergunta Fornecedor: O meu pedido de esclarecimento se refere à hipótese do órgão licitante 

nos enviar algumas fotos/imagens para conhecermos/identificarmos a bolsa em questão, se é que 

esta bolsa já é utilizada pelos usuários destinatários. 

Desta forma, reitero, seria possível esta comissão nos apresentar fotos/imagens desta bolsa 

licitada para melhor avaliarmos nossa participação no certame? 

 

Resposta SMSA:  

Conforme solicitado segue abaixo as imagens dos itens licitados.  

Em tempo, informo que as especificações de cada item estão contida no Anexo I do edital. 
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Belo Horizonte, 02 de outubro de 2020. 

 

Maiere Amancio da Silva 

 BM 124.011-9 

Pregoeira 


