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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 01 – P.E. N°008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
EMPILHADEIRAS A COMBUSTÃO, NOVAS, GLP, CONFORME 
DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DESTE 
EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA - E EM SEUS APÊNDICES. 

DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 021, DE 09 DE 

MARÇO DE 2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.018.955/22-10 

---------------------------------------------------------------- 
À ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 
REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – E-MAIL ENVIADO EM 02 DE 

JULHO DE 2022. 

O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico n°008/2022, referente à contratação de empresa para 
fornecimento de empilhadeiras a combustão, novas, GLP, conforme descrições e 
especificações contidas no anexo I do edital - termo de referência - e em seus apêndices, 
vem, em relação ao e-mail enviado em 12 de julho de 2022, no endereço eletrônico 
licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes respostas, após análise da área técnica 
requisitante (documentação constante nos autos): 

Pedido de esclarecimento enviado em 12 de julho de 2022: 

 
1. Teria algum modelo de referencia para informar? Pois o descritivo está um pouco 
confuso, solicitando vários acessórios. 
 
Teriam alguma foto do especificado abaixo? 
  
Equipada com garra para fardos de recicláveis, pronta para uso, com as seguintes 
características: a) capacidade nominal de 2.000kg/500mm – abertura nominal de 535-
1.835mm;  b) válvulas divisórias de fluxo hidráulico que proporcionam o sincronismo 
dos braços; c) válvula de alívio e retenção para o ajuste da pressão de aperto; d) engate 
traseiro de acordo com o porta-garfos da empilhadeira; e) deslocamento lateral. 
 
Resposta: Primeiramente cumpre-nos destacar que as disposições contidas no Edital de 
Pregão Eletrônico n°008/2022 e em seus anexos foram elaboradas em observância ao 
disposto na legislação vigente, bem como com integral respeito aos princípios basilares 
dos procedimentos licitatórios, em especial, da isonomia, da seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e do julgamento objetivo. 
 
Quanto à alegação de que o descritivo (especificações técnicas) estaria confuso no que 
diz respeito aos acessórios exigidos, informamos que as exigências referentes ao objeto 
licitado estabelecem o padrão mínimo para a aceitação dos equipamentos, visando o 
bom funcionamento e a segurança operacional destes e que, tanto as empilhadeiras ora 
licitadas, quanto seus acessórios são itens comuns e disponíveis no mercado brasileiro e 
apresentados e ofertados nos sites dos fabricantes, montados em série pelas montadoras 
do país, não havendo razão técnica impeditiva ou de força maior que justifique qualquer 
retoque no Edital de Pregão Eletrônico n°008/2022. 
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Belo Horizonte - MG, 13 de julho de 2022. 

 

 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 

PREGOEIRO 


