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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

Diretoria de Compras

 

Resposta aos Pedidos de Esclarecimento I, II e III - 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 I, II E III ao Ato Convocatório do Pregão em epígrafe, proposta pelas
empresas  MARCELO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA ERELI, COMERCIAL JL E SIGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
respec�vamente prestar os devidos esclarecimentos, como segue:

 

1.  DO RELATÓRIO

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I, II e III 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 I - 16545914, Pedido de Esclarecimento II -
16596240 e Pedido de Esclarecimento III - 16811378).

 

2. PRELIMINARMENTE - DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à tempes�vidade, verifica-se que a solicitação de esclarecimento 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 os mesmos foram encaminhados ao e-mail
descrito no instrumento convocatório no dia 07/07/2020 e 09/07/2020. 

 

3. DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS

A empresa MARCELO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA ERELI, responsável pelo Pedido de
Esclarecimento I, realizou os seguintes ques�onamento:

Vimos solicitar  esclarecimentos  referente há um possível  percentual que poderia
ser aceito variações para  os  itens, sendo nas capacidades solicitadas para mais ou
para menos em relação aos Refrigeradores  5%/ 10%? Ou será aceito apenas
conforme já especificado? 
Pois não existe 100% igual a especificação com essas capacidades de LITROS . São
superior ou inferior 10% seria uma boa variação para todos concorrer. 
Referente ao lote 1, Ar condicionado  instalado, os mesmos serão  instalado em um
único local ? Ou é  vício do próprio edital ao citar instalação? 

 

Já a empresa COMERCIAL JL, responsável pelo Pedido de Esclarecimento II, realizou os
ques�onamentos abaixo:

http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/227198
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1- Para o lote 01 – AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTU´S, na descrição do item
2.1 do edital, fala-se em instalação inclusa. Todos os equipamentos deverão ser
instalados no local de entrega descrito no item 8.2.1 do edital ?
2. Para o lote 03 – Refrigerador, a capacidade de 270 litros é mínima ou será aceita
alguma variação para menos , se sim qual % ?
3. O pedido para fornecimento de todos os equipamentos ocorrerá de forma única
ou parcelada durante 12 meses ?
4. Com relação ao prazo de entrega, no item 8.1.1 do edital fala-se em 30 dias
corridos. Acontece que no momento atual que vivemos, devido a pandemia, muitos
fabricantes estão com a fabricação comprome�da, e os prazo são bem maiores que
o normal. Levando ainda em consideração a grande quan�dade de equipamentos,
favor verificar a  possibilidade de alterar o prazo de entrega para pelo menos 60
dias úteis.

No que se refere a empresa SIGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, responsável pelo Pedido
de Esclarecimento III, solicitou esclarecimentos como segue:

É solicitada instalação dos produtos mas não são mencionadas a metragem e seus
locais.
Será considerada o padrão de 3 metros? Senão, Qual será a metragem considerada
para a instalação? 

Como os ques�onamentos apresentados pelas empresas tratam-se de alegações
estritamente de caráter técnico e com intuito de subsidiar esta Pregoeira, no que concerne aos atos
pra�cados neste pregão, com fundamento no art. 9°, § 1º, inciso II do Decreto Estadual 44.786/2008, os
pedidos de esclarecimento foram encaminhados para a Diretoria de Materiais e Patrimônio, área
demandante do processo de compra em tela para análise e esclarecimentos.

Desta forma, a área encaminhou o Memorando 564 (16632158) contendo os seguintes
respostas as ques�onamentos:

Cumprimentando-o cordialmente e em atenção ao Memorando.SEJUSP/DCO.nº
897/2020 (16601605) referente aos ques�onamentos dos fornecedores
(16545914), (16595699) e (16596240), informo a V.Sa. respostas conforme seguem
abaixo:
Lote 01 - AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); Solicitamos
a anulação deste lote, tendo em vista a ausência dos locais para realização da
instalação. Esclareço que a anulação é necessária haja vista a necessidade de
instalação em diversos locais, nos quais os equipamentos serão entregues, fato que
impactará na formação de preços pelos licitantes.
Lote 03 - REFRIGERADOR DOMESTICO - TIPO: GELADEIRA DOMESTICA;
CAPACIDADE: 270 LITROS; Informamos que a capacidade é mínima. Nesse sen�do,
poderá ser aceita a variação de 6 litros para mais, observando-se, nesse caso, os
orçamentos coletados por essa Diretoria de Compras (14370377), (14370432) e
(14370616).
No que tange ao fornecimento dos equipamentos, tal fornecimento dar-se-á de
foram única. Ressalto que prevalecerá o prazo de entrega informado no subitem
8.1.1, qual seja, até 30 dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

 

Á vista disso, será acatada a solicitação de anulação do lote 1, referente a aquisição de ar
condicionado com instalação, tendo em vista os mo�vos expostos pela área técnica. 

O ato de anulação do lote será elaborado em breve.
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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 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 15:14, 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 16817797
e o código CRC DC978C86.

Referência: Processo nº 1450.01.0051230/2020-78 SEI nº 16817797

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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Re: Solicitação de esclarecimento

MARCELO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA EIRIELI 
CNPJ: 18.132.510.0001.88
RUA JOSE VIEIRA  MUNIZ 113, BAIRRO FLORAMAR .BH - MG 
31 3786 0943
31 9 82661943

Em ter, 7 de jul de 2020 15:55, SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação <licitacaodco@seguranca.mg.gov.br> escreveu:

Prezados,

Conforme item 3.2.1. gen�leza iden�ficar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa �sica) e disponibilizar as informações para contato
(endereço completo, telefone e e-mail). 

Atenciosamente,

Francielle de Souza Florido Milan
Pregoeira Coordenadora de Compras

De: MARCELO EUSTAQUIO <somareletrof@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 7 de julho de 2020 14:27:28
Para: SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação
Assunto: Solicitação de esclarecimento
 
Elizangela boa tarde 

A
SEJUP

Referente licitação PE 121/2020

Vimos solicitar  esclarecimentos  referente há um possível  percetural que poderia ser aceito variações para  os  itens, sendo nas
capacidades solicitadas para mais ou para menos em relação aos Refrigeradores  5%/ 10% ? ou será aceito apenas conforme já
especificados? 

Pois não existe 100%igual a especificação com esssas capacidades de LITROS . São superior  ou inferior 10% seria uma boa
variação  para todos concorrer  .

Referente ao lote1,Ar condicionado  instalado, os mesmos serão  instalado em um único local ?ou é  vício do próprio edital ao citar
instalação?  

Se caso for em outro local o edital não cita, pois se for na grande BH seria bom fazer vistoria no local.

Daniel Jose dias 

 

MARCELO EUSTAQUIO <somareletrof@gmail.com>
ter 07/07/2020 16:18

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

mailto:licitacaodco@seguranca.mg.gov.br
mailto:somareletrof@gmail.com
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Re: Solicitação de esclarecimento

MARCELO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA EIRIELI 
CNPJ: 18.132.510.0001.88
RUA JOSE VIEIRA  MUNIZ 113, BAIRRO FLORAMAR .BH - MG 
31 3786 0943
31 9 82661943

Em ter, 7 de jul de 2020 15:55, SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação <licitacaodco@seguranca.mg.gov.br> escreveu:

Prezados,

Conforme item 3.2.1. gen�leza iden�ficar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa �sica) e disponibilizar as informações para contato
(endereço completo, telefone e e-mail). 

Atenciosamente,

Francielle de Souza Florido Milan
Pregoeira Coordenadora de Compras

De: MARCELO EUSTAQUIO <somareletrof@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 7 de julho de 2020 14:27:28
Para: SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação
Assunto: Solicitação de esclarecimento
 
Elizangela boa tarde 

A
SEJUP

Referente licitação PE 121/2020

Vimos solicitar  esclarecimentos  referente há um possível  percetural que poderia ser aceito variações para  os  itens, sendo nas
capacidades solicitadas para mais ou para menos em relação aos Refrigeradores  5%/ 10% ? ou será aceito apenas conforme já
especificados? 

Pois não existe 100%igual a especificação com esssas capacidades de LITROS . São superior  ou inferior 10% seria uma boa
variação  para todos concorrer  .

Referente ao lote1,Ar condicionado  instalado, os mesmos serão  instalado em um único local ?ou é  vício do próprio edital ao citar
instalação?  

Se caso for em outro local o edital não cita, pois se for na grande BH seria bom fazer vistoria no local.

Daniel Jose dias 

 

MARCELO EUSTAQUIO <somareletrof@gmail.com>
ter 07/07/2020 16:18

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

mailto:licitacaodco@seguranca.mg.gov.br
mailto:somareletrof@gmail.com
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Solicitação de esclarecimento

Elizangela boa tarde 

A
SEJUP

Referente licitação PE 121/2020

Vimos solicitar  esclarecimentos  referente há um possível  percetural que poderia ser aceito variações para  os  itens, sendo nas
capacidades solicitadas para mais ou para menos em relação aos Refrigeradores  5%/ 10% ? ou será aceito apenas conforme já
especificados? 

Pois não existe 100%igual a especificação com esssas capacidades de LITROS . São superior  ou inferior 10% seria uma boa
variação  para todos concorrer  .

Referente ao lote1,Ar condicionado  instalado, os mesmos serão  instalado em um único local ?ou é  vício do próprio edital ao citar
instalação?  

Se caso for em outro local o edital não cita, pois se for na grande BH seria bom fazer vistoria no local.

Daniel Jose dias 

 

MARCELO EUSTAQUIO <somareletrof@gmail.com>
ter 07/07/2020 14:28

Para:SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação <licitacaodco@seguranca.mg.gov.br>;
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2020 - Eletrodomésticos

Prezados,
 
Boa noite.
Viemos manifestar interesse em par�cipar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2020 - Eletrodomés�cos, e apresentamos os
seguintes ques�onamentos:

1. Para o lote 01 – AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTU´S, na descrição do item 2.1 do edital, fala-se em
instalação inclusa.  Todos os equipamentos deverão ser instalados no local de entrega descrito no item 8.2.1 do
edital ?

2. Para o lote 03 – Refrigerador, a capacidade de 270 litros é mínima ou será aceita alguma variação para menos , se
sim qual % ?

3. O pedido para fornecimento de todos os equipamentos ocorrerá de forma única ou parcelada durante 12 meses ?
4. Com relação ao prazo de entrega, no item 8.1.1 do edital fala-se em 30 dias corridos. Acontece que no momento

atual que vivemos, devido a pandemia, muitos fabricantes estão com a fabricação comprome�da, e os prazo são
bem maiores que o normal. Levando ainda em consideração a grande quan�dade de equipamentos, favor
verificara possibilidade de alterar o prazo de entrega para pelo menos 60 dias úteis.

 
Desde já agradecemos a atenção prestada e aguardamos um retorno para podermos par�cipar.
 
 
Atenciosamente
 
Leandro Leal
COMERCIAL JL
31 34811696
31 991996301
 
 
 
 

leandroleal1316@gmail.com
ter 07/07/2020 20:21

Para:SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação <licitacaodco@seguranca.mg.gov.br>;
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Fwd: Pedido de esclarecimento 13.07.2020 SEJSP-MG 121-2020

Boa Noite,

A empresa SIGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 27.093.654/0001-63, situada em Goiânia - GO , através de seu
representante legal o Sr. XXXX portador do RG XXX vem tempestivamente através deste, solicitar esclarecimento a vista do EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2020 - PROCESSO DE COMPRA Nº 1451044 000121/2020 -  no que diz respeito às dúvidas pertinentes ao
Lote 01, item 01 - AR CONDICIONADO SPLIT elencadas abaixo: 

É solicitada instalação dos produtos mas não são mencionadas a metragem e seus locais.
Será considerada o padrão de 3 metros?
Senão,
Qual será a metragem considerada para a instalação? 

Atenciosamente,
Rodrigo Sousa

Sup.Departamento de Compras

Contato: compras@solucaoempresarial.net.br

Skype: Rodrigo_Sousa

Tel.: (62) 3941-8621

Compras Solucao <compras@solucaoempresarial.net.br>
qui 09/07/2020 19:11

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

Cc:Victor da Silva <victor.silva@confiancati.com.br>; Comercial Solução <comercial@solucaoempresarial.net.br>;

mailto:julia.reis@procer.inf.br
mailto:ompras@solucaoempresarial.net.br
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública 

Diretoria de Material e Patrimônio - Aquisições

 

Memorando.SEJUSP/DMP - AQUISIÇÕES.nº 564/2020

Belo Horizonte, 08 de julho de 2020.

Para: Francielle de Souza Florido Milan

           Pregoeira Coordenadora de Compras

 

  
  Assunto: Resposta ao Pedido de Esclarecimento  PE Nº 121/2020 
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
1450.01.0049787/2020-45].
  

Senhora Pregoeira,

 

Cumprimentando-o cordialmente e em atenção ao Memorando.SEJUSP/DCO.nº
897/2020 (16601605) referente aos ques�onamentos dos fornecedores (16545914), (16595699) e
(16596240), informo a V.Sa. respostas conforme seguem abaixo:

Lote 01 - AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); Solicitamos a
anulação deste lote, tendo em vista a ausência dos locais para realização da instalação. Esclareço que a
anulação é necessária haja vista a necessidade de instalação em diversos locais, nos quais os
equipamentos serão entregues, fato que impactará na formação de preços pelos licitantes.

Lote 03 - REFRIGERADOR DOMESTICO - TIPO: GELADEIRA DOMESTICA; CAPACIDADE: 270
LITROS; Informamos que a capacidade é mínima. Nesse sen�do, poderá ser aceita a variação de 6 litros
para mais, observando-se, nesse caso, os orçamentos coletados por essa Diretoria de Compras
(14370377), (14370432) e (14370616).

No que tange ao fornecimento dos equipamentos, tal fornecimento dar-se-á de foram
única. Ressalto que prevalecerá o prazo de entrega informado no subitem 8.1.1, qual seja, até 30 dias
corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento
ou documento equivalente.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a), em
10/07/2020, às 14:08, 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 16632158
e o código CRC 5FF39DCE.

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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Referência: Processo nº 1450.01.0051230/2020-78 SEI nº 16632158
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública 

Diretoria de Compras

 

Memorando.SEJUSP/DCO.nº 897/2020

Belo Horizonte, 08 de julho de 2020.

Para: Laudemir de Jesus Mar�ns

          Diretor de Infraestrutura 

 

  
  Assunto:   Solicita Resposta ao Pedido de Esclarecimento  PE Nº 121/2020 
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
1450.01.0051230/2020-78].
  

Pregão Eletrônico 121/2020 - Objeto: Aquisição de ELETROELETRÔNICOS.

 

Senhor Diretor,

 

Com o intuito de subsidiar as decisões 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 o Pedido de Esclarecimento I e II (16545914, 16595699, 16596240) solicitado pelas
empresas  MARCELO EUTÁQUIO DE OLIVEIRA EIRELI e COMERCIAL JL, para que seja analisado e
esclarecido tendo vista se tratar de matéria estritamente técnica.

Ademais, informo que os esclarecimentos devem ocorrer com maior celeridade possível,
tendo em vista que as informações prestadas podem impactar na proposta do licitante. Informo ainda
que a abertura da sessão de pregão será no dia 13/07/2020 às 10:00hs. 

As informações apresentadas neste documento não excluem outras que puderem
complementá-lo.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários.

 

Atenciosamente,

 

Francielle de Souza Florido Milan

Pregoeira Coordenadora de Compras

Diretoria de Compras

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador(a), em
08/07/2020, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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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 16601605
e o código CRC F9F0692E.

Referência: Processo nº 1450.01.0051230/2020-78 SEI nº 16601605

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

