
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 01 – P.E. N°002/2022 

AQUISIÇÃO DE ESTANTES E ARMÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÕES E 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 013, DE 08 DE 

FEVEREIRO DE 2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.000.465/21-92 

---------------------------------------------------------------- 
AO GRUPO S/A. 
REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – E-MAIL ENVIADO EM 01 DE 

FEVEREIRO DE 2022. 

O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico n°002/2022, referente à aquisição de estantes e armários, 
conforme descrições e especificações contidas no anexo I deste edital - termo de 
referência, vem, em relação ao e-mail enviado em 01 de fevereiro 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 01 de fevereiro de 2022: 

 
1. O GRUPO S/A. Através de seu departamento de licitações e contratos, vem 
respeitosamente, perante a Vsas. Informar que as medidas do item 01-lote: 02. cód. 
SICAM. 55252, estão incorretas, nas descrições. As dimensões são: 1.400mm de largura 
x 1.925mm de altura x 400 mm de profundidade. e o correto são: 1.000 de largura x 
1.97 de altura x 400mm de profundidade. OBS. As medidas são da NR-17/24 DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO. Aguardamos seus pronunciamentos de como 
procedermos. 
 
Resposta: Primeiramente cumpre-nos destacar que as disposições contidas no Edital de 
Pregão Eletrônico n°002/2022 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. 
 
Por se tratar de uma diferença apenas nas dimensões, mas sendo o mesmo produto final, 
atendendo às demais exigências técnicas do Edital e da legislação aplicável, sobretudo 
em função de suas características técnicas e funcionais, entendemos que os produtos 
fabricados nas dimensões informadas, apresentando qualidade igual ou superior à dos 
produtos com as dimensões descritas no Edital, atenderiam às finalidades pretendidas; 
contudo, deverá ser observado o subitem 15.1.1. do Edital que estabelece:  

15.1.1. No certame será analisado o valor unitário de cada item que compõem o 

lote; portanto quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será considerado 

o valor referencial de mercado deste Edital para cada item. O valor referencial 

deste edital para cada item que compõe o lote é preço teto, limitador das 

propostas das licitantes e não serão consideradas propostas com preços de item 

com valores superiores aos preços referenciais unitários de cada item. 

 



 

 

Belo Horizonte - MG, 01 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 

PREGOEIRO 


