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OFÍCIO Nº 05/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2019 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FECHAMENTO DOS PÁTIOS DA UNIDADE DE 

COMPOSTAGEM DA SLU, LOCALIZADOS NA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DA BR-040 (CTRS BR-040), COM A UTILIZAÇÃO DE CERCAS DE TELA DE 

AÇO GALVANIZADO E MOURÕES DE CONCRETO, PORTÕES METÁLICOS COM TELA E 

DEVIDOS PILARES DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES 

DISCRIMINADAS NO EDITAL E ANEXOS. 
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 040, DE 03 DE MAIO 

DE 2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-124.476/17-07 
---------------------------------------------------------------- 
À MAXMAQ, 
 
REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – E-MAIL ENVIADO EM 08 DE 

JULHO DE 2019. 
 
O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico n°002/2019, referente à contratação de empresa para 
Prestação de serviço de fechamento dos pátios da Unidade de Compostagem da SLU, 
localizados na Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040 (CTRS BR-040), 
com a utilização de cercas de tela de aço galvanizado e mourões de concreto, portões 
metálicos com tela e devidos pilares de concreto para fixação, conforme condições 
discriminadas no edital e anexos, vem, em relação ao e-mail enviado em 08 de julho de 
2019, no endereço eletrônico licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes respostas: 
 

Pedido de esclarecimento enviado em 08 de julho de 2019: 

1) Em consulta a nossa contabilidade e ao nosso advogado tributário, ambos 
disseram que o objeto da licitação é Fornecimento e Instalação. 
O material adquirido para esta obra deverá ser vendido a esta Prefeitura, visto 
que ele passará a pertencer a mesma. Logo a empresa que executará o serviço 
deverá emitir nota de Fornecimento do material e de serviço referente a mão 
de obra na instalação deste material. 
As notas são distintas visto que nota de fornecimento de materiais é tributada 
pelo Estado, e a de serviços é tributada pelo Município. 
 

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante (documento constante dos 
autos), o objeto da presente licitação será conforme item 2 do Edital:  
 

2. DO OBJETO 
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Constitui o escopo da presente licitação a contratação de 

empresa para a prestação de serviço de fechamento dos 

pátios da Unidade de Compostagem da SLU, localizados na 

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040 (CTRS 

BR-040), com a utilização de cercas de tela de aço 

galvanizado e mourões de concreto, portões metálicos com 

tela e devidos pilares de concreto para fixação, conforme 

condições discriminadas neste edital e anexos. 

Diante do exposto, ratificamos nosso entendimento já manifestado no ofício 04.2019, ou 
seja, conforme previsto no subitem 22.10 do Edital, a CONTRATADA emitirá a fatura 
(nota fiscal) dos serviços efetivamente realizados. 
 

2) As cercas vão ser em tela galvanizada fio 12, malha 2”, conforme termo de 
referência e os portões em tela galvanizada fio 12, malha de ½”? 

 
Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante (documento constante dos 
autos), as cercas são em tela galvanizada fio 12, malha 2”, e os portões em tela 
galvanizada fio 12, malha 1/2", conforme descrito no Termo de Referência. 
 
  
Belo Horizonte - MG, 09 de julho de 2019. 

 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 
PREGOEIRO 


