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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

Diretoria de Compras

 

Resposta ao Pedido de Esclarecimento IV - SEJUSP/DCO                                                                                         
                   

      Belo Horizonte, 10 de julho de 2020.

REF.: PREGÃO Nº 1451044 – 121/2020 – 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,  Sra. Francielle de Souza Florido, designada através
da Resolução SEJUSP nº 87, de 29 de novembro de 2019, vem, em razão DA SOLICITAÇÃO DE
ESCLARECIMENTO ao Ato Convocatório do Pregão em epígrafe, proposta pela empresa TAMBASA,
representada pelo Sr. Alvimar Rodrigues prestar os devidos esclarecimentos, como segue:

 

1.  DO RELATÓRIO

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao ato convocatório do PREGÃO Nº
1451044 – 121/2020, cujo objeto refere-se aquisição de eletroeletrônicos, conforme explanado no e-mail
em anexo (Pedido de Esclarecimento IV - 16811497)

 

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 10/07/2020 e que o mesmo foi encaminhado
ao e-mail descrito no instrumento convocatório no dia 11/07/2020. Contudo, será prestado o
esclarecimento visando o bom andamento do pregão em questão.

 

3. DOS QUESTIONAMENTOS

A empresa ques�ona o mo�vo que o lote 4 do Pregão 121/2020, cujo item refere-se a
aquisição de bebedouros refrigerados, não está disponível no Portal de Compras MG para cadastramento
de proposta para ampla concorrência, já que os lotes des�nados a pequena empresa são os lotes 6 e 7. 

Primeiramente, verifica-se no Edital Licitatório 121/2020 que nos termo da Lei
Complementar nº 147/2014, os lotes 6 e 7 são os únicos des�nados exclusivamente à par�cipação de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e os beneficiários indicados no caput do Decreto Estadual
47.437/2018. Verifica-se ,ainda, que o jus�fica�va da par�cipação exclusiva a empresa ME e EPP para
lotes citados acima é devido o valor es�mado para os lotes não ultrapassam R$ 80.000,00., conforme art.
8º do Decreto 44.786/2018.

Desta forma, em análise ao lote 4 ques�onado, verifica-se que o mesmo não se enquadra
no disposi�vo de tratamento diferenciado, simplificado e favorecido dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte. Assim, informo que houve equívoco no momento do cadastramento do lote
4, em que o mesmo deveria ser cadastrado como ampla concorrência e NÃO por par�cipação exclusiva.

http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/227198
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À vista disto, considerando o poder-dever da Administração Pública rever seus atos, o
cadastramento do lote 4 no Portal de Compras MG será corrigido, possibilitando que todas as empresas
interessadas no lote, inclusive a de porte OUTROS, cadastram suas propostas.

Ademais, tendo em vista que a correção fará com que todas as propostas cadastradas
anteriormente sejam excluídas, faz-se necessário a republicação do Edital 121/2020.

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 Milan

Pregoeira Coordenadora de Compras

Diretoria de Compras

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador(a), em
10/07/2020, às 15:18, 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 16812063
e o código CRC 88EA5BB5.

Referência: Processo nº 1450.01.0051230/2020-78 SEI nº 16812063

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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pregao 121 lote 04 urgenteee

bom dia!!!    urgenteeee!!!

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Processo SEI nº 1450.01.0051230/2020-78
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº 1451044 000121/2020

Sra,Pregoeira Francielle de Souza Florido

A Tambasa vem aqui pergunta porque o lote 04(BEBEDOURO)não esta disponivel no sistema comprasmg para envio de proposta comercial já que os
lotes destinados a pequenas empresa são os lotes 06 e 07???

Pregão > Propostas de lotes de pregão eletrônico

 
Dados do pregão Lotes do pregão
Tipo: Pregão
Número do processo de compra: 1451044 000121/2020

 Nº do
lote Desc. do lote Regra de

participação Situação Data de en

1 AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA:
INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H

Aberta a todos
licitantes Fechado

2 REFRIGERADOR DOMESTICO - TIPO: GELADEIRA DOMESTICA; CAPACIDADE: MINIMA
DE 380L E MAXIMA DE 390L;

Aberta a todos
licitantes Fechado

3 REFRIGERADOR DOMESTICO - TIPO: GELADEIRA DOMESTICA; CAPACIDADE: 270
LITROS;

Aberta a todos
licitantes Fechado

5 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - VISOR: LCD, 3.0 POLEGADAS; FLASH: EMBUTIDO;
ZOOM: OPTICO 3X; IMAGEM: DIGITALIZADA

Aberta a todos
licitantes Fechado

Inserir proposta Visualizar proposta Alterar proposta Excluir proposta
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Alvimar  Rodrigues

Vendas Estrategicas

fones -(31)3359.0640 / 0491

gov@tambasa.com.br

Celular- (31) 9.9849.9402 vivo
            site:www.tambasa.com.br

Alvimar(TAMBASA)Vendas <gov@tambasa.com.br>
sex 10/07/2020 08:58

Para:SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação <licitacaodco@seguranca.mg.gov.br>;

Cc:angelo doornik <angelo.doornik@defesasocial.mg.gov.br>; Victor Adriano Gonçalves Ferreira (SEJUSP) <victor.ferreira@seguranca.mg.gov.br>; Tiago Maduro de Azevedo (SEJUSP)
<tiago.azevedo@seguranca.mg.gov.br>;

https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/eletronico/gestaopropostaslotes/abaDadosPregao.html?aba=abaDadosPregao&idPregao=139874
https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/eletronico/gestaopropostaslotes/abaLotesPregao.html?tabLotes_paginaCorrente=1&tabLotes_ordenacao=2-2&aba=abaLotesPregao&idPregao=139874
https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/eletronico/gestaopropostaslotes/abaLotesPregao.html?tabLotes_paginaCorrente=1&tabLotes_ordenacao=3-1,2-1&aba=abaLotesPregao&idPregao=139874
https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/eletronico/gestaopropostaslotes/abaLotesPregao.html?aba=abaLotesPregao&idPregao=139874#

