RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 01 – P.E. N°002/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS
ESTACIONÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA.
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS
FEVEREIRO DE 2021.

E

APOIO - PORTARIA SLU Nº 013, DE 08 DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.001.121/20-38
---------------------------------------------------------------À LGA - LAFAETE GESTÃO AMBIENTAL LTDA,
REFERÊNCIA: RESPOSTA
ABRIL DE 2021.

AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

– E-MAIL

ENVIADO EM

01

DE

O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico n°002/2021, referente à contratação de empresa para
fornecimento de caçambas estacionárias, conforme especificações constantes no anexo I
do edital - termo de referência, vem, em relação ao e-mail enviado em 01 de abril de
2021, no endereço eletrônico licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes respostas,
após análise da área técnica requisitante (documentação constante nos autos):
Pedidos de esclarecimento enviado em 01 de abril de 2021:
1.

Todas as caçambas de cada Lote serão faturadas e entregues uma única vez?

Resposta: Não. As entregas serão executadas conforme cronograma estabelecido no
item 19.1. do Edital e o faturamento será conforme estabelecido no item 20. do Edital.
2.
O valor de referência unitário foi estimado em qual mês / período? Estamos
questionando, porque é sabido que o aço, matéria prima principal composição para
fabricação da caçamba, está sofrendo aumentos consideráveis neste ano, e talvez, este
valor esteja inexequível.
Resposta: Informamos que o preço estimado para o presente certame, definido em
NOVEMBRO/2020, encontra-se válido, nos moldes da Instrução Normativa nº 73, de
05 de agosto de 2020 e em consonância com as orientações e jurisprudências do TCU.
Ressaltamos ainda que, conforme dispõe o item 12.16.1. do Edital, poderá, o Pregoeiro,
solicitar a demonstração da exequibilidade da proposta após o término da fase
competitiva.
3.
Solicito o envio da especificação (espessura) da chapa do aço para fabricação da
caçamba?
Resposta: Vide Subanexo I-A (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESENHOS
ESQUEMÁTICOS DAS CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS) do Anexo I do Edital –
Termo de Referência.
4.

Solicito o envio do projeto das caçambas.
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Resposta: Vide Subanexo I-A (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESENHOS
ESQUEMÁTICOS DAS CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS) do Anexo I do Edital –
Termo de Referência.
5.

Qual norma devemos seguir para este fornecimento?

Resposta: O fornecimento deverá ser conforme as exigências elencadas no Edital de
Pregão Eletrônico n°002/2021, em especial, o seu anexo I – Termo de Referência.
Belo Horizonte - MG, 06 de abril de 2021.

PEDRO BARROUIN DA MATA
PREGOEIRO
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