
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

Resposta ao Pedido de Esclarecimento II - SEJUSP/DCO                                                                                           

      Belo Horizonte, 18 de novembro de 2019.

REF.: PREGÃO Nº 1451044 – 214/2019 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

O ESTADO  DE MINAS GERAIS,  por  intermédio da SECRETARIA DE ESTADO  DE JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, neste ato representado por  sua  Pregoeira, designado através da Resolução SEJUSP N° 01, de 19
de Julho de 2019 , vem, em razão DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ao Ato Convocatório do Pregão
em epígrafe, proposta pelo licitante “ MAQNET”, prestar os devidos esclarecimentos, como segue:

1.  DO RELATÓRIO

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao ato convocatório do PREGÃO Nº
1691001 – 214/2019 LOTE 4 E LOTE 5, cujo objeto refere-se a “aquisição de grampos, capas de processos,
paletes,  película  para  embalagem,  cabo  para  equipamento  de  limpeza  e  correia  para  calçados"
conforme explanado no e-mail em anexo (9194885).

2. PRELIMINARMENTE - DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à  tempes vidade, verifica-se que a solicitação de esclarecimento não
atende  às  exigências  previstas  nos  itens  3.1  e  3.2  do  Edital  Licitatório,  uma  vez  que  o  prazo  para
apresentação do documento em epígrafe finda-se no dia 14/11/2019 e que o mesmo foi encaminhado ao
e-mail descrito no instrumento convocatório no dia 18/11/2019.

Contudo, por falta de acesso à resposta ao pedido de esclarecimento I (9132092) e para
melhor andamento do pregão em tela, esta pregoeira resolve prestar os esclarecimentos.

3. DOS QUESTIONAMENTOS

Os  ques onamentos  apresentados  pela  empresa  "MAQNET"  tratam-se  de  alegações
estritamente de  caráter  técnico  do  LOTE  4  E  LOTE  5.  Desta  forma  com  o  intuito  de  subsidiar  esta
Pregoeira, no que concerne aos atos pra cados neste pregão, com fundamento no art. 9°, § 1º, inciso II
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do Decreto Estadual  44.786/2008,  o  pedido  de  esclarecimento  foi  encaminhado  para  a  Diretoria  de
Material e Patrimônio, área demandante do processo de compra em tela.

Em resposta,  a  área encaminhou  o  Memorando.SEJUSP/DMP.nº 491/2019 contendo  as
respostas como segue:

QUESTIONAMENTO 

O par cipante ques ona que após Resposta ao Pedido de Esclarecimento I (9132092) foi
verificado que os pallets do Lote 4 e 5 serão u lizados em porta-pallets, fato este não informado no Edital
Licitatório, e ainda segundo o par cipante estes devem ser mais "reforçados" impactando na proposta.
Por fim ques ona:

Como deveremos proceder? Qual produto deveremos ofertar?

Resposta da área:

Informamos que as especificações con das no termo de referência dos lotes 4 e 5
deverão  ser  consideradas  pelos  fornecedores  para  efeitos  de  elaboração  das
propostas comerciais.

Ressaltamos ainda que os paletes especificados possuem caracterís cas de peso e
composição  apropriadas  para  o  armazenamento  de  materiais  blocados  e
pale zados.

Desta forma, deverá o licitante verificar a descrição do item para o Lote 4 e 5 que descreve
a carga mínima do pallet está ca e dinâmica,  o qual cito:

Lote 4 - Item 1  -  PALLET -  MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE;  FACE:  01  FACE;  ENTRADA:  02  ENTRADAS;  REVERSIBILIDADE:  NAO  REVERSIVEL;  CARGA:
MINIMA ESTATICA 2.000KG; MINIMA DINAMICA 1.000KG; MEDIDAS: 1.000 MM (L) X 1.200 MM (C) X 150
MM (A); FACIL HIGIENIZACAO, LEVE E ATOXICO. MEDIDAS: ACEITA VARIACAO DE MAIS OU MENOS 20%
PADRAO PBR.

Lote 5 - Item 1 - PALLET PBR - MATERIA-PRIMA: MADEIRA EUCALIPTO OU PINUS; ENTRADA:
04 ENTRADAS; FACE: 02 FACES ; CARGA DINAMICA: MINIMA DE 1.500 KG; CARGA ESTATICA: ENTRE 2.000
E 2.500 KG; DIMENSOES (C X L X A): 1200 MM X 1000 MM X 150 MM; PALLET PADRAO DE DISTRIBUICAO
NACIONAL (PBR -1), NAO REVERSIVEL.

Além disso, exponho que nos termo do item 6.1 o licitante  poderá encaminhar a proposta
por meio do site www.compras.mg.gov.br até a data e horário marcados para abertura da sessão.

Sem mais  para  o momento,  reitero os  votos  de es ma e  consideração  e  me coloco a
disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Francielle de Souza Florido
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Pregoeira Gerente de Compras

Diretoria de Compras

Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Servidor(a) Público(a), em
18/11/2019, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 9212815 e o código CRC 8907954F.

Referência: Processo nº 1450.01.0088605/2019-47 SEI nº 9212815
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SEAP - Comissão Permanente de Licitação

De: Mário Silva - Maqnete <maqnete@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 18 de novembro de 2019 10:47
Para: SEAP - Comissão Permanente de Licitação
Assunto: RES: Resposta ao pedido de esclarecimento

Bom dia Francielle. 
 
Tivemos acesso ao pedido de esclarecimentos apenas agora pois o mesmo não ficou disponível nos sites 
indicados no Quadro de Avisos do portal CompraMG. 
 
E conforme nos falamos por telefone se o pallet tiver que ser usado no porta pallets isso implica em um 
grande aumento no preço, pois o mesmo terá que ser bastante reforçado. E na especificação do edital 
não cita essa necessidade, a qual só foi inserida nos links do quadro de avisos que ficaram inacessíveis. 
 

 Como deveremos proceder? Qual produto deveremos ofertar? 
 
Favor confirmar o recebimento. 
 
Att.        
 
             Mário Silva – Maqnete 
 Tel: (34) 3814-6677 - (34) 99818-2277   
       Email: maqnete@gmail.com 

            
 
De: SEAP - Comissão Permanente de Licitação <licitacaodco@seap.mg.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 18 de novembro de 2019 10:28 
Para: maqnete@gmail.com 
Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento 
 
Prezados, 
 
Segue anexo a resposta ao pedido de esclarecimento. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
Seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida, e a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um 
ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de JusƟça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

Memorando.SEJUSP/DCO.nº 1433/2019

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2019.

Para: Tiago Maduro de Azevedo

          Diretor de Material e Patrimônio

Assunto: Encaminhamento de Pedido de Esclarecimento
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o
Processo nº 1450.01.0088605/2019-47 ].

Prezado Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, com o intuito de subsidiar as respostas desta Pregoeira,
no que concerne aos atos pra cados neste pregão, com fundamento no art. 9°, § 1º, inciso II do Decreto
Estadual 44.786/2008, encaminho "pedido de esclarecimento II" (9194885) da empresa "MAQNETE" e
Pedido de Esclarecimento III (9195654) da empresa "GRÁFICA IGUAÇU", para análise e resposta por essa
Diretoria de Material e Patrimônio a respeito do Lote 1, 4 e 5.

Pedido de Esclarecimento II - O par cipante ques ona que após Resposta ao Pedido de
Esclarecimento I (9132092) foi verificado que os pallets do Lote 4 e 5 serão u lizados em porta-pallets,
fato  este  não  informado no  Edital  Licitatório,  e  ainda segundo  o  par cipante  estes  devem  ser  mais
"reforçados" impactando na proposta. Por fim ques ona:

Como deveremos proceder? Qual produto deveremos ofertar?

Pedido de Esclarecimento III - O par cipante solicita esclarecimento quanto impressão, se
frente e verso, e qual a cor da impressão, se será colorido ou preto e branco, e ainda pergunta se há bolsa
interna ou aba para a fixação dos documentos.

Certos de sua atenção, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessários.

Atenciosamente,

Francielle de Souza Florido Milan

Gerente de Compras
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Diretoria de Compras

Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Servidor(a) Público(a), em
18/11/2019, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 9194910 e o código CRC A02CA4BE.

Referência: Processo nº 1450.01.0088605/2019-47 SEI nº 9194910

SEI/GOVMG - 9194910 - Memorando https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

2 of 2 19/11/2019 09:25



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de JusƟça e Segurança Pública

Diretoria de Material e Patrimônio

Memorando.SEJUSP/DMP.nº 491/2019

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2019.

Para: Francielle de Souza Florido Milan

Gerente de Compras

Diretoria de Compras

Assunto: resposta
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
1450.01.0088605/2019-47].

Prezada Gerente,

Em atenção ao Memorando 1433 (9194910), informamos que as especificações con das
no termo de referência dos lotes 4 e 5 deverão ser consideradas pelos fornecedores para efeitos de
elaboração das propostas comerciais.

Ressaltamos  ainda  que  os  paletes  especificados  possuem  caracterís cas  de  peso  e
composição apropriadas para o armazenamento de materiais blocados e pale zados.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Tiago Maduro de Azevedo, Diretor(a), em 18/11/2019, às
16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 9205638 e o código CRC 9FAF3053.

Referência: Processo nº 1450.01.0088605/2019-47 SEI nº 9205638
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