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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 02 – P.E. N°007/2021 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA 
SOCIAL, CAPACITADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E 
ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS NAS UNIDADES 
DE RECEBIMENTO DE PEQUENOS VOLUMES DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS – URPV’S, NO ÂMBITO 
DA REESTRUTURAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS, CONFORME DETALHAMENTO E 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE 
REFERÊNCIA E EM SEUS APÊNDICES, EM ESPECIAL O DOCUMENTO 
“ORIENTAÇÕES TÉCNICAS” – APÊNDICE I. 
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 013, DE 08 DE 

FEVEREIRO DE 2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.029.328/21-50 
---------------------------------------------------------------- 
À ASP - ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA, 
REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – E-MAIL ENVIADO EM 26 DE 

AGOSTO DE 2021. 

O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico n°007/2021, referente à contratação de empresa 
prestadora de serviços na área social, capacitada para a implementação das ações e 
atividades do projeto de trabalho social – PTS nas unidades de recebimento de pequenos 
volumes de resíduos da construção civil e resíduos volumosos – URPV’s, no âmbito da 
reestruturação da coleta seletiva de resíduos de construção civil e volumosos, conforme 
detalhamento e especificações contidas no anexo I do edital - termo de referência e em 
seus apêndices, em especial o documento “Orientações Técnicas” – Apêndice I, vem, 
em relação ao e-mail enviado em 26 de agosto de 2021, no endereço eletrônico 
licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes respostas: 

Pedido de esclarecimento enviado em 26 de agosto de 2021: 

1) A documentação de habilitação será enviada apenas pela empresa arrematante do 
processo? Não consegui identificar pelo edital. 

Resposta: Não. A documentação de habilitação, bem como a proposta inicial, deverá 
ser encaminhada por todos os licitantes até a data e o horário estabelecidos para abertura 
da sessão pública. Fineza atentar-se para as seguintes cláusulas editalícias: 

10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO 

10.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio eletrônico 
proposta inicial e documentos de habilitação, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública. 

10.1.1. A Proposta Inicial a ser inserida deverá conter apenas o valor global 
do(s) lote(s), conforme Anexo II. Os valores unitários do(s) item(ns) que 

compõe(m) o(s) lote(s) serão exigidos apenas na Proposta Ajustada, adequada 

ao último lance ofertado após a negociação realizada, nos termos do item 13 e 

Anexo III. 
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10.1.2. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser 

anexados em local próprio disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, SENDO 
VEDADA, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, sua substituição por link que 

permita acesso aos referidos documentos.  

10.1.3. O licitante poderá replicar os documentos lançados em um lote para 

todos os demais lotes em que tenha interesse em participar, devendo, para 

tanto observar as instruções constantes do sistema, disponíveis no seguinte 

link: https://www.licitacoes-
e.com.br/aop/documentos/FORNECEDORARQUIVO.pdf.  

10.1.3.1. Caso a documentação não seja anexada no lote ou não 
esteja disponível no sistema para verificação no ato do julgamento, o 
licitante será inabilitado. 

[...] 

14. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

14.1.  Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, 
concomitantemente com a proposta inicial, EXCLUSIVAMENTE por meio do 
sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão 
pública. 

14.1.1. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser 
anexados em local próprio disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, 
SENDO VEDADA, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, sua substituição 
por link que permita acesso aos referidos documentos.  

14.1.2. O licitante poderá replicar os documentos lançados em um lote 
para todos os demais lotes em que tenha interesse em participar, devendo, 
para tanto observar as instruções constantes do sistema, disponíveis no 
seguinte link: https://www.licitacoes-
e.com.br/aop/documentos/FORNECEDORARQUIVO.pdf.  

14.1.2.1. Caso a documentação não seja anexada no lote ou não 
esteja disponível no sistema para verificação no ato do julgamento, o 
licitante será inabilitado. 

[...] 

 

Belo Horizonte - MG, 26 de agosto de 2021. 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 

PREGOEIRO 


