
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

Resposta ao Pedido de Esclarecimento III - SEJUSP/DCO                                                                                           

      Belo Horizonte, 19 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 “GRÁFICA IGUAÇU”, 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 1, 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 (Anexo Pedido de Esclarecimento III (9195654).

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 findou-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 para melhor  andamento do pregão em tela,  esta  pregoeira resolve prestar os
esclarecimentos.

3. DOS QUESTIONAMENTOS

Os  ques onamentos  apresentados  pela  empresa  "GRÁFICA  IGUAÇU"  tratam-se  de
alegações  estritamente  de  caráter  técnico  do  LOTE  1.  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 402  (9217230) contendo  as  respostas
como segue:

QUESTIONAMENTO 

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.

Resposta da área:

A impressão será somente frente, conforme foto abaixo e em preto e branco, e não  terá
bolsa interna ou abas de fixação.
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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

Pregoeira 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
19/11/2019, às 09:44, 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 9219261 e o código CRC 628E3E21.

Referência: Processo nº 1450.01.0088605/2019-47 SEI nº 9219261
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SEAP - Comissão Permanente de Licitação

De: comercial01.gi@gmail.com
Enviado em: segunda-feira, 18 de novembro de 2019 13:52
Para: SEAP - Comissão Permanente de Licitação
Assunto: DÚVIDA REFERENTE AO PREGÃO 214/2019

Boa tarde prezada, 
 
Conforme contato telefone, estou com dúvidas referente ao item 1 do pregão eletrônico 214/2019 que ocorrerá no 
dia 19/11/2019. 
O item em questão são as CAPAS DE PROCESSO, gostaria de saber se a impressão será feita frente e verso e qual a 
cor da impressão ( se será colorido ou preto e branco apenas), e também se há bolsa interna ou aba para a fixação 
dos documentos. Fico no aguardo do retorno. 
 
 
 
Atenciosamente, 

 
 



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
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de JusƟça e Segurança Pública

Diretoria de Material e Patrimônio - Aquisições

Memorando.SEJUSP/DMP - AQUISIÇÕES.nº 402/2019

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2019.

Para: Diretoria de Compras 

Assunto: Resposta ao memorando 1433
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0088605/2019-47].

Prezados,

Em resposta ao memorando 1433 (9194910) que consta: 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.

A impressão será somente frente conforme foto a baixo e em preto e branco, e não terá bolsa interna ou abas de fixação.
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Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por Tiago Maduro de Azevedo, Diretor (a), em 19/11/2019, às 09:34, 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
9217230 e o código CRC 7619701A.

Referência: Processo nº 1450.01.0088605/2019-47 SEI nº 9217230
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