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OFÍCIO Nº 01/2018 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N°  2018/003 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BARRAS DE IMPACTO (MARTELOS) EM AÇO MANGANÊS 

AUSTENÍTICO, CONFORME NORMA ASTM A 128 GR C, PARA APLICAÇÃO NO BRITADOR DE IMPACTO DA 

ESTAÇÃO DE RECICLAGEM DE ENTULHO DA PAMPULHA (ERE PAMPULHA). 
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 937, DE 02 DE ABRIL DE 2018. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.099.538.17.01 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
À RPA MINAS 
 
REFERÊNCIA: RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL – E-MAIL ENVIADO EM 11 DE 

MAIO DE 2018. 
 
O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico n°2018/003, referente à contratação de empresa para prestação de serviços 
de confecção de barras de impacto (martelos) em aço manganês austenítico, conforme norma 
ASTM a 128 Gr C, para aplicação no britador de impacto da Estação de Reciclagem de Entulho 
da Pampulha (ERE Pampulha) vem, em relação ao e-mail enviado em 11 de maio de 2018, no 
endereço eletrônico licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes respostas: 
 

E-mail do dia 11 de maio de 2018: 

1) Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para 

prestação de serviços de confecção de barras de impacto (martelos) em aço 

manganês austenítico, conforme norma ASTM a 128 Gr C, para aplicação no 

britador de impacto da Estação de Reciclagem de Entulho da Pampulha (ERE 

Pampulha), conforme especificações constantes no Anexo I e II deste edital. 

– 08. 

 

Acredito que a forma de fornecimento descrita como PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BARRA DE IMPACTO, esteja errada, uma vez 

que teremos que fornecer todo o material e serviços para fabricação das 

peças, isso torna o fornecimento como venda de mercadoria fabricada 

conforme desenho, ou modelo. 

 

Para ser uma prestação de serviço, a SLU teria que nos fornecer a matéria 

prima, onde iriamos transforma-la em barras de impacto e devolver as  

peças prontas. 
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Resposta: informamos que os materiais utilizados para a confecção das barras de 
impacto são de responsabilidade da Contratada, conforme descrito no item 12.4 do 
Termo de Referência (Anexo I do Edital), sendo os mesmos, portanto, parte 
integrante da prestação dos serviços. 
 
Acrescentamos que, conforme descrito no referido Edital, a SLU deverá ceder 
para a Contratada, a título de empréstimo, apenas o molde de madeira para a 
confecção das barras de impacto. 

 
 

 

 

Belo Horizonte - MG, 11 de maio de 2018. 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 
PREGOEIRO 

 

 


