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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 
PROCESSO Nº 04.000165.20.78 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES 
OPERACIONAIS E PARA TREINAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DA 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. 
 

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 
 
Pergunta: 1º Ponto: Prazo de Substituição 
  
No subitem 7.1.2 da minuta do contrato, é informado que caso os produtos estejam fora 
dos padrões determinados, a unidade recebedora notificará a contratada para 
regularização no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
  
Ocorre que, se considerarmos que o objeto em questão é diferenciado e com gravações 
únicas (munições) o prazo informado é muito curto. 
 
Diante desta situação, pedimos pela revisão deste prazo para que, caso seja necessária 
alguma substituição, esta seja realizada em até 45 dias úteis após a notificação da 
contratante. 
 

Resposta:  O edital será republicado com a concessão de novo prazo de ancoragem. 

  

Pergunta: 2º Ponto: Padrão de embalagem cartuchos 12/70 
  
Analisando as especificações apresentadas para os cartuchos calibre 12/70 (lotes 04, 05 
e 07) observamos que é informada a quantidade da embalagem de 500 (quinhentas) 
unidades, não sendo possível fracionar. 
  
Ocorre que para esses calibres a embalagem máster é diferente da descrita no edital. 
Deste modo, solicitamos que sejam aceitos os padrões de embalagem abaixo descrito: 
  
Para os lotes 04 e 05: Caixa de papelão contendo 10 caixetas de cartão com 25 
cartuchos cada, totalizando 250 cartuchos na caixa. 
Para o lote 07: Caixa de papelão contendo 2 sacos plásticos com 100 cartuchos a 
granel cada, totalizando 200 cartuchos na caixa. 
 

Resposta:  O edital será republicado com a concessão de novo prazo de ancoragem. 

 
Pergunta: 3º Ponto: Especificação lote 01 
  
Analisando a especificação apresentada para a munição .40 expansiva do lote 01, 
observamos que é solicitada jaqueta em latão com núcleo de chumbo. 
  
Ocorre que, para esse item a camisa do projetil é em liga de Tomback 90/10 com núcleo 
de chumbo e antimônio. 
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Deste modo, solicitamos a Vossas Senhorias que a especificação seja corrigida para 
conformidade com o modelo MUN 40SW EXPO 155GR BONDED. 
 

Resposta:  O edital será republicado com a concessão de novo prazo de ancoragem. 

 
 

 


