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RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS Nº 01 – P.E. N°010/2021 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRENSAS 

HIDRÁULICAS VERTICAIS PARA USO EM ATIVIDADES RELACIONADAS 

À COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CONFORME 

DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL - 

TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 013, DE 08 DE 

FEVEREIRO DE 2021. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.001.340/21-52 
---------------------------------------------------------------- 
À LLEIDA SOLUTIONS LTDA. 
REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – E-MAIL ENVIADO EM 

04/03/2022. 

O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico n°010/2021, referente à contratação de empresa para 
fornecimento de prensas hidráulicas verticais para uso em atividades relacionadas à 
coleta seletiva no município de belo horizonte, vem, em relação ao e-mail enviado em 
04/03/2022, no endereço eletrônico licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes 
respostas, após análise da área técnica requisitante (documentação constante nos autos): 

Pedido de esclarecimento enviado em 04 de março de 2022: 

1) “Prensa enfardadeira hidráulica vertical com acionamento manual” 

Devemos em tender que o movimento de avanço e retorno do cilindro hidráulico será 
feito com uma válvula direcional hidráulica manual? 

Resposta: Não, entendimento incorreto. Significa que o equipamento deve ser colocado 
em funcionamento por meio do uso das mãos, ou que todo o controle do processo possa 
ser realizado com as mãos, diferente por exemplo das prensas hidráulicas com 
acionamento por pedal(is). 

2) “Comando elétrico manual” 

O que significa este descritivo, se o comando é feito manual (válvula direcional 
hidráulica manual) 

Resposta: Neste item fica claro que além do acionamento ser manual, o comando deve 
ser elétrico, por meio de botões, completando a informação do item anterior. 

3) “Comado de acionamento manual com regulagem de pressão” 

O Srs. querem o comando por válvula direcional hidráulica manual, com uma 
regulagem de pressão máxima? 

Geralmente os circuitos possuem uma válvula reguladora de pressão máxima do 
sistema, sem acesso ao operador, por questões de segurança. 

Esta válvula seria adicional, para regulagem em pressões inferiores a máxima do 
circuito? 
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Resposta: Não, entendimento incorreto. Significa apenas que a prensa, cujo 
acionamento é manual, conforme explicado anteriormente, deve possuir um sistema de 
regulagem de pressão do óleo. 

4) “Sistema automático de expulsão de ar do óleo” 

O significa? 

Resposta: Entende-se por sistema automático de expulsão no óleo todo e qualquer 
dispositivo que facilite a remoção do ar no sistema hidráulico, tais como válvulas, 
tomadas para sangria, etc., sem a necessidade de soltar as conexões para expulsar o ar 
existente na tubulação, além de dispositivos que evitem a entrada do ar na linha de 
sucção, como a placa defletora no reservatório de óleo, que impede que o fluido que 
entra no reservatório retorne imediatamente ao circuito, permanecendo em uma zona de 
repouso, onde as impurezas maiores sedimentam e o ar retorne à superfície do fluido. 

 

Belo Horizonte - MG, 08 de março de 2022. 
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PREGOEIRO 


