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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ata de Audiência Pública - Diretoria Central de Gestão Logística - Coordenação de Frota - Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão

 

O Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Serviços Compar�lhados - CSC, da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – SEPLAG,  realizou no dia 11 de janeiro de 2021, em sessão virtual, aberta aos interessados,
a  Audiência Pública para discussões e recebimento de manifestações acerca do Edital e do Termo de Referência (e seus
anexos) do Planejamento para Registro de Preços nº 359/2020, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE VIATURAS E VEÍCULOS DE
SERVIÇOS 0KM.

O aviso da supracitada Audiência foi devidamente divulgado em conformidade com os termos estabelecidos no art. 39
da Lei 8.666/93 (DOU - IOF/MG e Jornal de Grande Circulação). O Edital e o Termo de Referência foram disponibilizados
para consulta das condições de par�cipação, bem como para análise das especificações técnicas dos itens que integram
os lotes do processo. No documento 25336523 consta a lista daqueles que realizaram inscrição para par�ciparem da
Audiência.

Ante o exposto, foi elaborada a presente Ata de Audiência Pública, bem como a Nota Técnica nº
2/SEPLAG/DCGL/FROTA/2021 (25574663) contendo as manifestações e respostas acerca das considerações e
ques�onamentos recebidos durante a Audiência (11/01/21) e também daqueles recebidos até 13/01/21.

 

Ata de Audiência Pública

No dia onze de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, iniciou-se a Audiência Pública de compra central de
viaturas e veículos de serviço, zero quilômetro, conforme publicado no sí�o do Portal de Compras do Estado, por meio
online de transmissão ao vivo nas plataformas “zoom” e “youtube”, em decorrência das mudanças ocasionadas pela
pandemia do coronavírus – COVID - 19. A audiência foi dirigida pelos servidores da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão: Viviane Carvalho Leite Caetano, Diretora Central de Gestão Logís�ca, Tomaz Teodoro Patrocínio,
da Central de Compras e Mario Cesar De Jesus Dias, Coordenador de Transporte da Diretoria Central de Gestão
Logís�ca, com a par�cipação dos servidores Luiz Henrique Carvalho Rosa, O�o Abreu Rocha Cota e Dayana Rodrigues
dos Santos, da Diretoria Central de Gestão Logís�ca, e dos servidores Rita de Cássia Alanna Pereira Ribeiro e Adilson
Pereira de Carvalho, da Central de Compras. Par�ciparam ainda servidores dos órgão demandantes, bem como
fornecedores. A lista de inscritos está anexada a este documento. A servidora Viviane Caetano abriu a audiência
cumprimentando os par�cipantes e iniciou com a apresentação informando a pauta a ser tratada na audiência, bem
como as regras constantes na legislação para que a audiência acontecesse, assim como apresentando os servidores da
SEPLAG aos demais par�cipantes. Viviane também apresentou os pontos principais do Termo de Referência para o
Registro de Preços para aquisição de viaturas e veículos de serviços, zero quilômetro, do planejamento 359/2020. O
servidor Tomaz apresentou mais detalhes sobre o tema registro de preços, principalmente no que se refere à sessão do
pregão, em decorrência das mudanças recentes no processo, regulamentadas pelo decreto 48.012 de 22 de julho de
2020. O servidor Mario prosseguiu com a apresentação, informando quanto às alterações, já propostas e validadas
internamente, que serão realizadas no termo de referência. Informou que existem necessidades diferentes em cada
órgão, e que foram recebidas muitas demandas de alteração que diferem do que o órgão programou para comprar e
enfa�zou que as perguntas já enviadas estão sendo respondidas pelos respec�vos órgãos e serão reme�das
posteriormente. Durante a audiência, diversas perguntas foram enviadas ao chat pelos interessados e, posteriormente,
foi dado o direito de fala aos interessados para complementação sobre essas questões com a finalidade de se obter
maior transparência, bem como clareza e entendimento para que os servidores aptos a responder fossem mais bem-
sucedidos em suas respostas. O servidor O�o realizou a gestão das perguntas, compilando-as para que, posteriormente,
no decorrer da audiência, os representantes das empresas interessadas fizessem seus ques�onamentos de forma
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organizada. Assim, começou-se então, os ques�onamentos por parte dos interessados, na ordem definida, para que
fossem, na medida do possível, respondidas, na ocasião, pelos responsáveis. A par�cipante Paola Ferreira, da Secretaria
de Estado de Saúde – SES, fez o primeiro ques�onamento, referindo-se ao lote rela�vo às ambulâncias, se o mesmo será
para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ou se para simples remoção, esclarecendo que, no caso do
SAMU, as ambulâncias têm plotagem específica. O servidor Luiz respondeu à indagação, informando que há duas
ambulâncias no referido lote, uma de pequeno porte e uma de médio porte e que a plotagem delas, que são para o
SAMU, está no anexo 5 do termo de referência, que foi enviado pela própria SES, complementando que,
posteriormente, será encaminhado o edital completo aos interessados. A par�cipante Graziela Mar�ns, da empresa
RENAULT DO BRASIL S/A, ques�onou, a �tulo de confirmação, se está correto o entendimento de que as manutenções
preven�vas serão de responsabilidade do contratante e não dos fornecedores. O servidor Luiz respondeu que os
contratantes são os próprios fornecedores (SIC). Graziela, complementando, indagou se no caso o fornecedor é quem
será responsável em fornecer as revisões dos veículos, tendo como resposta, do servidor Luiz, que sim, dentro do
período de garan�a de cada veículo. Assim, Graziela esclareceu que para a empresa possa precificar, é imprescindível a
informação da média de rodagem dos veículos, para se ter uma noção de quantas revisões serão necessárias incluir no
preço, e que, posteriormente, será enviado à SEPLAG ques�onamento detalhado, para que esse levantamento seja
realizado. Importante registrar que ocorreu um equívoco na resposta pela SEPLAG, que será corrigido na Nota Técnica
(24605848) contendo respostas aos ques�onamentos da audiência pública, pois somente os itens: 1669850 (Lote 22);
1767275(Lotes 23), 1767208 (Lote 24); 1705989 (Lote 25); 1767402 (lote 26) 1773836 (Lote 27), 1773852 (lote 28), e
1706080 (Lote 29), deverão ser fornecidos com os custos de revisões no período de garan�a dos veículos a cargo da
Contratada. Registre-se que haverá alteração da relação número lote/código de item em função da supressão dos lotes
05 e 42. Portanto, os lotes descritos acima referem-se ao TR publicado para audiência pública, sem as alterações de
lotes que constarão na versão final. Em seguida, o par�cipante Ailton Gonçalves, da empresa JAAC INTERMEDIAÇÃO DE
NEGOCIOS LTDA, fez uma sugestão, sobre o assunto abordado, de que é imprescindível que o contratante estabeleça
previamente a quan�dade de revisões pretendidas, ao invés de informar a quan�dade de rodagem dos carros,
esclarecendo que essa alteração seria ideal, pois o certame ficaria universal. Logo após o desfecho do assunto, o
par�cipante Virgílio Vieira, da General Motors do Brasil, ponderou sobre o prazo de entrega dos veículos esclarecendo
que hoje as montadoras, no pós-pandemia, ainda não voltaram no ritmo normal, argumentando que há falta de muita
matéria prima e que de acordo com os prazos de entrega que foram colocados no Termo de Referência, é possível não
haver par�cipantes no certame, jus�ficando que a própria General Motors está trabalhando com 120 dias de entrega
para os veículos sem adaptação e, pelo menos, 150 dias para os veículos com adaptação e que, mesmo que haja
prorrogação, não é viável, tendo em vista que as montadoras preferem trabalhar com prazo certo, para verificarem se
conseguem atender ou não, complementando que já verificou os lotes, lamentando a dificuldade encontrada em
relação aos prazos de entregas. Na oportunidade, Ailton corroborou com a mesma opinião de que atualmente as coisas
não estão funcionando nos seus ritmos normais. Graziela Mar�ns, compar�lhando da mesma opinião em relação aos
prazos, sugeriu, no mínimo, 150 dias para todos os lotes. O servidor Mario respondeu que anteriormente foram feitos
vários ques�onamentos deste �po, e que os órgãos foram no�ficados e estão cientes do que está acontecendo,
principalmente no que se refere à realidade mundial enfrentada e informou, inclusive, que os representantes dos órgãos
estavam presentes na audiência deixando claro que, em breve, os interessados terão resposta acerca do assunto,
enfa�zando que o prazo de entrega, em alguns casos, está relacionado a aquisição dos veículos com recursos de
convênio que tem prazo determinado para prestação de contas. Ailton, por sua vez, evidenciou que o momento
escolhido pela SEPLAG para fazer a audiência foi inoportuno, haja vista que as montadoras, por exemplo, estão em
momento de férias e não �veram tempo hábil pra acionar todos os departamentos para que todos os ques�onamentos
necessários fossem realizados, ressaltando que há muitas coisas a serem negociadas, principalmente no que se refere
ao raio de 150 km que vai a garan�a, pois com as crises de saúde e financeiras vivenciadas pelo país hoje, muitas
concessionarias estão fechando neste momento, sendo necessário discu�do esse ponto, complementando que a
assistência técnica em um raio de 150 km é impossível, em alguns lotes. Mario relembrou, contudo, que ano passado
também exis�u esse ques�onamento e que, na úl�ma licitação houve flexibilização, realizando-se uma inovação, com a
previsão da unidade volante, ressaltando que o TR pode ser aperfeiçoado e flexibilizado ainda. Ailton, no entanto, disse
que a FIAT não tem unidade volante para atender interior, sinalizando que isso não existe hoje e solicitou manifesto de
alguma montadora que tenha condições de atender, pois ele desconhece. Argumentou, ainda, que a FIAT não tem uma
unidade volante para atender o interior. Um carro ir e voltar, na cidade de Montes Claros, por exemplo, em decorrência
do custo desse atendimento. Ailton argumentou ainda que cabe ao Estado gerir isso, pois a frota principal dela está no
eixo central que é Belo Horizonte e adjacências, se vai para lá (interior) dois ou três carros não jus�fica ter um aumento
tão grande de custo para atender fora do eixo. O par�cipante Eduardo, por seu turno, disse que é importante frisar que
o intuito é que tanto os fornecedores quanto os compradores entendam a situação que o país está passando na
indústria automobilís�ca, argumentando que se for levantado o histórico de muitas licitações realizadas no final do ano
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passado, será possível perceber que muitas não conseguiram comprar por vários quesitos, como: Prazo de entrega,
relatando que é impossível, em menos de 150 dias de prazo, qualquer montadora conseguir atender, principalmente
pela questão logís�ca tendo em vista que tudo mudou na pandemia, e que se for determinado em Edital um prazo
inferior a esse (150 dias), infelizmente a licitação pode dar deserta; Locais de assistência técnica e concessionárias,
informando que é impossível em um estado como Minas Gerais, que é bastante extenso e com muitas cidades, haver
assistência técnica em várias regiões com questões financeiras que cabe uma revenda e regiões que não cabem uma
revenda, sugerindo assim que seja dividido a quan�dade de carros vai ficar na capital e em algumas regiões macros, e
fazer itens mais específicos para as regiões “complicadas”, facilitando assim, de acordo com ele, a questão de ampliação
e isonomia de todos os fornecedores. Clareza da Isenção de IPI, exemplificando o item caminhonete, que possui grande
quan�dade, mas nem todas as áreas de segurança pública gozam da isenção de IPI, sugerindo a divisão por lotes
diferentes para os casos em que há isenção de IPI e para os casos em que não há isenção de IPI; e Revisões,
esclarecendo que cada montadora tem o seu conceito de revisão, e que na maioria delas, es�ma-se por tempo ou
quilometragem, propondo que o ideal, para se obter mais isonomia, seria colocar no edital a quan�dade de revisões,
considerando que o tema difere muito de região pra região e de órgão pra órgão. Além desses quesitos, Eduardo
complementou que o prazo de entrega do protó�po, assim como para a correção do protó�po, está muito curto porque
os insumos de equipamentos que a empresa compra de empresas transformadoras vêm de fornecedores que sofreram
muito com a pandemia, por serem pequenos, e, por isso, disse que é importante reavaliar para que o pregão não seja
fracassado, enfa�zando que o edital deve ser ideal pra ambas as partes, para que ninguém saia prejudicado, solicitando
avaliação profunda da situação, informando que o cenário não vai melhorar nos próximos seis meses, até porque as
montadoras que estavam presentes na audiência ganharam processos grandes e estão com a produção comprome�da
para muitas situações, tendo em conta que muitas dependem de kits que vêm de fora. Após o desenlace do assunto, a
par�cipante Camila Maciel, da empresa Deva Veículos Ltda, informou que gostaria de sanar questões sobre itens
específicos do edital, assunto este que a maioria dos par�cipantes achou melhor que fosse tratado via e-mail, uma vez
que temas específicos devem ser tratados a parte, jus�ficando que a audiência seria mais produ�va se fossem tratados
sobre assuntos gerais. Em seguida o par�cipante Vinícius Arantes, da empresa Volkswagen Caminhões e Ônibus,
informou que seu ques�onamento é parecido com o da Camila (sobre itens específicos), indicando que, de modo geral,
do jeito que o edital está escrito hoje, nesses dois lotes, 27 e 28, é permi�do apenas um modelo de caminhão, e, por
isso, necessita tratar da parte de capacidade e especificação técnica por e-mail. Em seguida, de modo a esclarecer as
dúvidas colocadas, a servidora Major Cláudia, da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG, disse que o órgão está
recepcionando as questões sobre prazo de entrega e com relação aos 150 km da assistência, esclarecendo que os temas
estão sendo discu�dos e avaliados, de acordo com as possibilidades, de modo que seja feita a tenta�va de flexibilizar de
alguma forma. Entretanto, manifestou-se com relação ao porquê dessas duas exigências, a primeira delas com relação
ao prazo da garan�a, informando que foram verificados alguns ques�onamentos sobre a fonte de recursos, e que não
tem como informar se será apenas federal ou se tem algum estadual, pois são diversas fontes de recurso, esclarecendo
que, dependendo do prazo, não se consegue mais executar depois de agosto, além do fato de que é necessário prestar
contas e por isso existe essa dificuldade de execução e de cumprir todas as etapas do convênio, apesar do entendimento
da dificuldade das montadoras; já com relação ao 150 km, a Major adver�u que, visando economia, não pode haver
desperdício de combus�vel, nem mesmo desgaste da viatura, etc., pra ela se deslocar e viajar mais de 150 km pra fazer
essa manutenção, concluindo, então, que após discussão interna e tão logo haja decisão, será formalizado em tempo
oportuno a melhor forma de atender as duas partes, contratada e contratante. Logo após, a par�cipante Camila indagou
sobre as ponderações enviadas por ela, via e-mail e o servidor Mario ressaltou que os ques�onamentos foram recebidos
e enviados aos órgãos responsáveis por cada lote e serão respondidos oportunamente. A seu tempo, Graziella Mar�ns
contestou sobre a origem das verbas, informando que, conforme já assis�do anteriormente, há possibilidade de
prorrogação dos convênios, para que não haja correria, e como exemplo citou quanto à demora da autorização do
Senasp, entre a aquisição até a formalização do contrato enfa�zando que se pode demorar da parte deles, talvez os
contratantes consigam uma dilatação/prorrogação no prazo dos convênios. A servidora Major Claudia, por sua vez,
respondeu que vai depender do convênio, ressaltando que cada caso é um caso e que existe essa possibilidade sim, mas
que o Registro de Preços é tratado de forma geral e que, por conta do prazo, futuramente isso poderia inviabilizar
futuros convênios, concluindo que essa questão deverá ser muito bem analisada. Em seguida, Eduardo complementou
que no edital do próprio Senasp, o prazo é de 180 dias e que o mesmo abriu edital anteriormente com algumas
ponderações que fizeram com que o certame fosse deserto e, posteriormente, fosse republicado. Eduardo então sugeriu
abrir lotes específicos com a expecta�va de lotes menores com convênios com prazo menor e o registro de preços com
lotes maiores para dotação do estado, argumentando que os outros editais de segurança pública, que estabeleceram
prazos de 90 dias, 180 dias, não �veram sucesso. Seguidamente, Graziela concordou com o posicionamento de Eduardo,
complementando que também tem a questão da segurança da verba e que pode haver também uma deserção por falta
de segurança da rastreabilidade da verba, tendo em vista que há anos o estado encontra-se em calamidade financeira e
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enfa�zando que é importante que os fornecedores tenham essa segurança no fornecimento. Dando con�nuidade, a
Major Cláudia comunicou que não se pode esquecer da questão do preço, pois haveria lotes com valores dis�ntos, a não
ser que as montadoras garan�ssem o mesmo valor nas duas situações porque não se pode deixar de pensar que isso
poderá impactar no valor dos lotes, haja vista que teria dois objetos com valores dis�ntos. Mudando de assunto, Daniel,
da empresa Triel-HT, ques�onou que, no começo da sessão, foi informado a questão do primeiro emplacamento ser do
fabricante ou concessionária, informando que a empresa é implementadora de caminhão de combate a incêndio, do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG, e que essa informação a �raria fora do certame, esclarecendo,
porém, que a carroceria do caminhão de combate a incêndio é considerada uma transformação e finalizou solicitando
esclarecimento se, pelo menos pra esses lotes, os implementadores poderão concorrer tendo a garan�a que será o
primeiro emplacamento para o órgão. A servidora Tenente Wilsa, do CBMMG, esclareceu que a exemplo de
contratações anteriores entende-se que o implementador é um fabricante, justamente por causa do cer�ficado de
adequação de trânsito que é emi�do e que, nesse sen�do, o CBMMG entende que o implementador é um fabricante
também. Em seguida, Daniel colaborou, informando que a questão do prazo de entrega, paro caso de caminhões e para
implementação, também deve ser revista, principalmente por causa do câmbio automá�co que vem de fora e depende
de legislação de outros países, o que pode demandar mais tempo. Prontamente, Ten Wilsa esclareceu que entende o
período é a�pico e que sabe que algumas empresas não par�ciparam porque não �nham carro para fornecer,
concluindo que o assunto poderá ser revisado e ponderado no caso dos carros do CBMMG. Logo após, o representante
da empresa Mitren Sistemas e Montagens Veiculares Ltda ques�onou que, pelo que foi visto no edital, a
responsabilidade do emplacamento é da contratante, ou seja, do estado de MG e que a responsabilidade da contratada
é entregar a documentação para que seja possível o emplacamento e solicitou confirmação se o entendimento estava
correto. Imediatamente a Ten Wilsa respondeu que sim. Seguidamente, o par�cipante Ailton comentou e ques�onou
outro assunto, sobre ‘quem vai pagar e quem vai receber’ para fazer a aprovação do protó�po, tendo em vista que no
passado ficava bem claro que esta responsabilidade era da contratada, ou seja, do licitante vencedor, mas que agora
tem duas condições, o que, em sua percepção, não ficou muito claro. O servidor Mario prontamente respondeu que no
caso do protó�po sim, o custo (da viagem) é da contratada, enfa�zando que só houve mudança, esse ano, na questão
da visita técnica, que estava em aberto e os servidores da diretoria responsável ques�onaram quem iria pagar isso,
esclarecendo que ficou decidido que quando o fornecedor quer que alguém o visite para verificar se está tudo ok, a
despesa é dele, ao passo que quando a contratante demandar a visita, a despesa é dela. Seguidamente, a Ten Wilsa
complementou, para deixar claro, que no caso dos carros do CBMMG, existe a regra que tanto o protó�po quanto o
recebimento provisório são responsabilidades da contratado, mesmo porque dependendo do modelo do carro, de
acordo com suas caracterís�cas, o CBMMG tem que fazer alguns testes que estão previstos no Termo de Referência,
evidenciando que no carro do CBMMG, o protó�po e o recebimento provisório dos itens adquiridos são
responsabilidade do contratado, e que caso o CBMMG demande alguma visita técnica, aí sim enquadraria na regra
apresentada pelo Mario. Logo após, o par�cipante Ailton ques�onou sobre o local de entrega dos veículos ser diferente
aqui em MG, haja vista que tudo tem um custo, sugerindo que se deve deixar bem claro no edital onde será feita a
entrega. Imediatamente, Mario disse que foi verificado que havia uma falha no edital que gerava essa dúvida, mas que
isso foi resolvido e que foi alterado que o endereço de entrega será em Belo Horizonte para os demais órgãos que não
�veram os endereços relacionados no termo de referência. Nessa ocasião, Viviane apresentou tela da apresentação
constando o item alterado, de modo a deixar claro. Ailton, por sua vez, complementou sobre outro assunto, já tratado
anteriormente na audiência, sobre o fato de que a FIAT não par�cipou de dois processos anteriores desses Registros de
Preços, por vários mo�vos, sendo um deles pelo fato de não ter assistência técnica, acrescentando que a Toyota, que
par�cipou do úl�mo processo, não tem assistência técnica no raio de 150 km, conforme solicitado no edital, e mesmo
assim par�cipou, não sendo ques�onada por ninguém durante o processo, que inclusive já foi finalizado, concluindo
que, às vezes, são feitas coisas sem a mínima responsabilidade, o que pode acabar prejudicando quem está dentro da
legalidade. Imediatamente, Mario indagou ao Ailton, se a Toyota deixou de atender, quando foi demandada, em algum
caso de manutenção, tendo como resposta que ela disse que par�cipou do processo sem ter a rede de concessionárias a
qual fora solicitado. Em seguida, Mario deixou claro que tem uma cláusula que possibilita o posto (sistema) volante,
informando que a questão é o termo de referência ter algumas regras e o fornecedor não atendê-las indagando
novamente ao Ailton se ele possuía alguma informação sobre o assunto, tendo 'não' como resposta. Mario então
concluiu que o caso já foi explorado e que os maiores órgãos demandantes estão sabendo e que a resposta sobre
permanecer com esse prazo ou flexibilizar será dada formalmente por quem está comprando os carros. Neste momento,
a Ten Wilsa voltou ao assunto dos locais de entrega, para esclarecer que, no caso do CBMMG, prevalecerão os
endereços descritos no termo de referência, considerando que seu centro de suprimentos fica em Contagem, na Região
Metropolitana. Em seguida, Mario concordou e disse que sim, �rando o caso do CBMMG e talvez outro, os demais são
em Belo Horizonte. Em seguida, o par�cipante Gustavo Rossi Nogueira, da empresa Mercedes- Benz, perguntou sobre o
prazo limite para enviar as ponderações técnicas específicas, tendo como resposta do servidor Mario que o prazo é até o
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dia 13 às 18h para os interessados formalizarem os ques�onamentos realizados nessa audiência pública, com a
finalidade de materializar o assunto. Logo após, a servidora Viviane declarou que gostaria de entender o que seria
razoável para considerar o raio de atendimento, já que fora falado, pelos fornecedores, que 150 km não é razoável,
solicitando o que seria coerente para esse atendimento em questão de quilometragem mínima. Em resposta, Ailton
informou que cada fabricante tem sua dificuldade, e que não adianta dizer que não tem ninguém que atenda Montes
Claros, por exemplo, sendo que alguma pode ter, sugerindo a re�rada dessa cláusula, tendo a concordância da
representante Graziela. Por sua vez, a Major Cláudia Godinho, da PMMG, solicitou que os par�cipantes que não
conseguem atender os 150 km encaminhassem a demanda para análise. Em complemento, Viviane enfa�zou que
gostaria de alterna�vas, sobre como seria reescrito o texto, bem como qual determinação deveria estar escrita no edital
de modo que atenda ao estado e aos fornecedores. Ailton, por sua parte, argumentou quanto à possibilidade de
manutenções serem realizadas fora do estado. De acordo com ele, se a concessionária es�ver dentro do raio de 150km,
não haveria necessidade de autorização do órgão contratante já que será atendido e terá as mesmas garan�as,
discordando, portanto, dessa obrigatoriedade (de ter a concordância do órgão) em edital. Ailton concluiu que vai
depender de cada empresa analisar sua dificuldade, para informar um raio que seja viável, o que é bem complicado.
Complementando, Graziela disse que é melhor formalizar junto a SEPLAG como sugestão, para poder colaborar, pois já
foram vistas outras situações de outros editais, que talvez se enquadrem para essa situação de Minas também, por
exemplo, o caso de São Paulo que é um estado bem extenso e trata de outra forma. Seguidamente, o servidor O�o
informou que todos os ques�onamentos realizados na audiência foram consolidados e que posteriormente as questões
serão discu�das internamente para envio das respostas, para que a licitação seja o mais bem-sucedida possível. Em
momento posterior, Gustavo Nogueira solicitou mais uma semana de prazo para o envio dos ques�onamentos,
jus�ficando que, nesse começo de ano, vários especialistas estão de férias cole�vas e que eles são necessários para
avaliar os detalhes referentes ao caminhão e que esse prazo maior seria para que parte desse pessoal esteja de volta à
a�va e assim, as dúvidas seriam melhor colocadas e bem mais pautadas, de modo a engrandecer a discussão, tendo
como resposta da servidora Viviane, de que essa solicitação seria verificada com a equipe de compras, que prontamente
se manifestou, por meio da servidora Rita, informando que daria para atender, mas que isso impactaria no prazo da área
final. Em seguida, Mario disse que tem urgência na compra e solicitou a formalização desse pedido para que seja
possível verificar com as áreas finalís�cas e, posteriormente, responder de forma mais substanciosa. Neste momento,
foi informado pela servidora Viviane, que não foi recebido nenhum ques�onamento pela plataforma Youtube, mas
apenas pela plataforma zoom. Assim, as questões foram encerradas. Por fim, Mario fez as considerações finais e
reforçou que o catálogo de itens de veículos da Seplag é muito vasto e para o presente certame foram escolhidos itens
com determinadas especificações cujos pedidos de alterações solicitados pelo fornecedor não serão acolhidos. Em
seguida, Viviane ressaltou que as perguntas foram consolidadas e que serão respondidas oportunamente, em um
documento único, para que todos tenham acesso. O servidor Tomaz agradeceu a todos pela disponibilidade. Logo após
Ailton, perguntou se haverá um link disponível com tudo o que foi falado na audiência, tendo como resposta pela
Viviane que sim. Em seguida Viviane fez os ponderamentos finais. O servidor Adilson agradeceu a par�cipação e a
colaboração de todos, enfa�zando a necessidade do apoio dos presentes no envio de sugestões, de forma a se chegar
em uma solução adequada. Viviane também agradeceu a par�cipação de todos e ressaltou o aguardo dos
ques�onamentos via e-mail, dando por finalizada a audiência pública, que se encerrou por volta das dezesseis horas.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Viviane Carvalho Leite Caetano, Diretor (a), em 17/02/2021, às 19:40,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mario Cesar de Jesus Dias, Servidor(a) Público (a), em 18/02/2021, às
13:17, 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 25590156 e o código CRC
74553D22.

Referência: Processo nº 1500.01.0334367/2020-27 SEI nº 25590156

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Diretoria Central de Gestão Logística - Coordenação de Frota

Nota Técnica nº 1/SEPLAG/DCGL/FROTA/2021

PROCESSO Nº 1500.01.0334367/2020-27

 

NOTA TÉCNICA CONTENDO RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
- PLANEJAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS 359/2020    - OBJETO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS
E VEÍCULOS DE SERVIÇOS 0KM.

    

O Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Serviços Compar�lhados - CSC, da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG,  realizou no dia 11 de janeiro de 2021, em sessão virtual,
aberta aos interessados, a  Audiência Pública para discussões e recebimento de manifestações acerca do
Edital e do Termo de Referência (e seus anexos) do Planejamento para Registro de Preços nº 359/2020, cujo
objeto é a AQUISIÇÃO DE VIATURAS E VEÍCULOS DE SERVIÇOS 0KM.

O aviso da supracitada Audiência foi devidamente divulgado em conformidade com os termos estabelecidos
no art. 39 da Lei 8.666/93 (DOU - IOF/MG e Jornal de Grande Circulação). O Edital e o Termo de Referência
foram disponibilizados para consulta das condições de par�cipação, bem como para análise das
especificações técnicas dos itens que integram os lotes do processo.   

Conforme disponibilizado no Aviso de Audiência Pública, o prazo para o recebimento das considerações,
sugestões e/ou solicitações foi até o dia 7 de janeiro de 2021, tendo sido prorrogado durante a audiência
pública para o dia 13 de janeiro de 2021.

Ante o exposto, foram elaboradas a Ata de Audiência (25335287) bem como a presente Nota
Técnica, contendo as manifestações e respostas acerca das considerações e ques�onamentos recebidos
durante a Audiência (11/01/21) e também daqueles recebidos por e-mail, seja antes da audiência ou até o
prazo final estabelecido (13/01/21). Destaca-se que os pedidos de esclarecimentos, sugestões e demais
ponderações, apresentadas pelas empresas acerca do Edital e Anexos do Planejamento para Registro de
Preços nº 359/2020, foram subme�dos à análise dos órgãos e en�dades demandantes para manifestação.

Vale ressaltar que, no tocante ao aspecto técnico, em especial às especificações dos itens que compõem os
lotes do processo, condições de par�cipação e aceitação de propostas, bem como todas as condições de
fornecimento do objeto foram definidas pela área competente.

Importante destacar que, como resultado da Audiência Pública, o Termo de Referência incialmente
divulgado (21473962) sofreu alterações, resultando em nova versão (24801989).

 

Áreas demandantes que realizaram análises técnicas dos ques�onamentos:

 

Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais – AGE;

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG;
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Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER;

Ins�tuto Mineiro de Agropecuária – IMA;

Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG;

Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG;

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA;

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública – SEJUSP;

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/Diretoria Central de Gestão Logís�ca - SEPLAG/DCGL: 

 

Fornecedores que encaminharam ques�onamentos:

 

IVECO DEVA VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 23.762.552/0003-02

DEVA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 06.036.612/0001-10

JUPITER LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.523.829/0001-05

FLASH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 04.844.206/0001-59

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0011-70

MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA - CNPJ: 92.249.150/0001-51

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA - CNPJ: 16.701.716/0001-56

REV BRAZIL ADAPTAÇÃO VEÍCULOS LTDA - CNPJ 23.363.535/0001-22

TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 89.422.042.0001-24

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA - CNPJ 04.817.052/0001-06

VPV REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ 10.370.540/0001-10

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29

VOLKSWAGEN MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10

BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ 23.871.782/0001-30

 

1. RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS DURANTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA  (11
DE JANEIRO DE 2021)

 

PAOLA FERREIRA – SES

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  Boa tarde. Sou da Coordenação de Serviços Móveis de
Urgência da SES/MG. Não consegui ter o acesso ao edital. Nesta licitação estão quais �pos de ambulância?
Seriam as ambulâncias a padrão SAMU? Caso sim as mesmas possuem grafismo específico. As mesmas virão
com esta plotagem?

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL: Foi respondido no momento da audiência pública que as ambulâncias da
SES são de pequeno porte e grande porte (SAMU), e que ambas virão plotadas de acordo com o
grafismo divulgado no anexo V do Termo de Referência, conforme encaminhado pela SES. Ao término
da audiência foi enviado por e-mail o Termo de Referência e o Anexo V para as servidoras da SES
inscritas na audiência.
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GRAZIELA MARTINS – RENAULT

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Boa tarde, as revisões periódicas (manutenção
preven�va), serão de responsabilidade do contratante? Precisamos ter a média de rodagem dos veículos
para precificar as revisões.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Média anual de 19.870 km rodados, alusiva aos veículos do �po caminhonete.

RESPOSTA DA PMMG: A PMMG não exige revisões.

RESPOSTA  SEPLAG/DCGL: Os custos das revisões de todos os veículos estão a cargo da
Contratante, exceto para os veículos de códigos: 1669850 (Lote 22), 1767275(Lotes 23), 1767208 (Lote
24), 1705989 (Lote 25), 1767402 (lote 26) 1773836 (Lote 27), 1773852 (lote 28) e 1706080 (Lote
29), que deverão ser fornecidos com os custos de revisões programadas no manual do fabricante no
período de garan�a dos veículos a cargo da Contratada. Deve-se atentar ao fato de que, com a
supressão dos lotes 5 (cinco) e 42 (quarenta e dois), ocorreu a renumeração do TR e estes itens citados
acima passam a constar nos lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Destaca-se que houve equívoco da área técnica ao responder este ques�onamento durante a audiência,
tendo em vista que alguns lotes preveem revisão pelo contratado e outros com revisão sendo de
responsabilidade do contratante.

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Sugeriu no mínimo 150 dias como prazo de entrega
para todos os lotes: “Concordamos com o colega, seria importante prazo "mínimo" de 150 dias para entrega
para todos os itens”.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
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após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão do itens dos Lotes 5 e 42, ocorreu então a renumeração dos itens do
TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48, passam a constar nos Lotes
12, 17, 21, 38, 39, 43, 44, 45 e 46, respec�vamente.

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Prezados, a origem da verba para as futuras aquisições,
será 100% por convênio federal? Há alguma chance de parte da verba ser estadual?

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL:  Conforme o Subitem 23.1 do Termo de Referência: “As despesas decorrentes
desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria de cada órgão par�cipante  e por
recursos de convênios a serem informados quando da solicitação de compras dos itens registrados" 

 

 

AILTON - JAAC INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Sugeriu que o número de revisões fosse previamente
estabelecido.

 

RESPOSTA  SEPLAG/DCGL: Os custos das revisões de todos os veículos estão a cargo da
Contratante, exceto para os veículos de códigos: 1669850 (Lote 22), 1767275(Lotes 23), 1767208 (Lote
24), 1705989 (Lote 25), 1767402 (lote 26) 1773836 (Lote 27), 1773852 (lote 28) e 1706080 (Lote
29), que deverão ser fornecidos com os custos de revisões programadas no manual do fabricante no
período de garan�a dos veículos a cargo da Contratada. Deve-se atentar ao fato de que, com a
supressão dos lotes 5 (cinco) e 42 (quarenta e dois), ocorreu a renumeração do TR e estes itens citados
acima passam a constar nos lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 

Destaca-se que houve equívoco da área técnica ao responder este ques�onamento durante a audiência,
tendo em vista que alguns lotes preveem revisão pelo contratado e outros com revisão sendo de
responsabilidade do contratante.

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Quem vai pagar as despesas relacionada com a
aprovação do protó�po?
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RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL: De acordo com o subitem 17.2.5 do termo de referência, as despesas
correrão às expensas da empresa vencedora do certame:

“17.2.5 O protó�po será analisado pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais
– CPARM da CONTRATANTE – composta por até 3 (três) servidores, que farão a vistoria nas
dependências da CONTRATADA.

17.2.5.1 As despesas com alimentação, passagem aérea, traslado e hospedagem em hotel, no
mínimo 3 estrelas, no período de 02 dias, tempo suficiente para verificação do protó�po e
confecção de ata de análise, correrão às expensas da empresa vencedora do certame;"

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Deve ser esclarecido o local de entrega no Edital.

 

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL: Os locais de entrega dos veículos estão descritos no item 9 – Local de
Entrega, do Termo de Referência e para os órgãos aderentes que não �veram os endereços informados,
o local de entrega será em um endereço na cidade de Belo Horizonte.

“9.9. Para os demais órgãos par�cipantes o local de entrega será em um endereço situado na
cidade de Belo Horizonte, conforme definição do Órgão Contratante;”

 

VIRGILIO VIEIRA - GENERAL MOTORS DO BRASIL

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Boa Tarde! Gostaria de ponderar o prazo de entrega de
veículos. Hoje a GM está trabalhando com prazo de 120 dias para veículos sem adaptação e 150 para
veículos com adaptação em viaturas . Ailton - JAAC Intermediação de Negócios – Concordou com o exposto
pelo Virgilio.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).
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RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União. 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão do itens dos Lotes 5 e 42, ocorreu então a renumeração dos itens do
TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48, passam a constar nos Lotes
12, 17, 21, 38, 39, 43, 44, 45 e 46, respec�vamente.

 

EDUARDO ALMEIDA – HPE

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: A garan�a da assistência técnica no raio de 150 km é
inapropriada. Sugeriu dividir os itens por região

 

RESPOSTA DA PMMG: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma
concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a
uma distância de 150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes
deslocamentos para realização de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DA PCMG: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma concessionária
e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a uma distância de
150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes deslocamentos para realização
de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DA SEJUSP: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma
concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a
uma distância de 150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes
deslocamentos para realização de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DO CBMMG:  Texto que consta nos lotes especificados pelo CBMMG: "A contratada deverá
oferecer assistência técnica para os veículos adaptados, em todo o Estado de Minas Gerais." Não
estabelecemos quilometragem máxima.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Mantem-se a assistência técnica no raio de 150 km, porém o CBMMG
não faz tal exigência.

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Prazo de entrega – sugeriu pelo menos 150 dias
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RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão do itens dos Lotes 5 e 42, ocorreu então a renumeração dos itens do
TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48, passam a constar nos Lotes
12, 17, 21, 38, 39, 43, 44, 45 e 46, respec�vamente.

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pediu mais clareza na isenção de IPI. Nem todas áreas
da segurança pública tem isenção de IPI. Sugeriu dividir lotes de acordo com a isenção de IPI.

 

RESPOSTA DA PMMG: A PMMG está isenta do pagamento de IPI (Imposto sobre
Produto Industrializado) dos bens descritos no art. 12, inc. II da Lei nº 9.493/97..
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RESPOSTA DO CBMMG:  Esclarecemos que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é órgão
cons�tuinte da segurança pública. A Lei nº 8.058, de 02 de julho de 1990, isenta do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI as saídas de veículos automotores de qualquer natureza, máquinas,
equipamentos, bem como de suas partes e peças separadas, quando des�nados à u�lização nas
a�vidades dos Corpos de Bombeiros, em todo o território nacional.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Foi incluído no Termo de Referência o item
2.48.2, que trata da isenção do IPI para os órgãos de segurança.

"2.48.2 Isenção de IPI

2.48.2.1 Os órgãos de segurança têm isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, conforme Lei Nº 9.493, de 10 de setembro 1997 e Lei nº 8.058, de 02 de julho de 1990."

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Deveria ser colocado um número específico de revisões
porque cada montadora tem o seu conceito de revisão. Colocar um número específico geraria mais isonomia

 

RESPOSTA  SEPLAG/DCGL: Os custos das revisões de todos os veículos estão a cargo da
Contratante, exceto para os veículos de códigos: 1669850 (Lote 22); 1767275(Lotes 23), 1767208 (Lote
24); 1705989 (Lote 25);1767402 (lote 26) 1773836 (Lote 27), 1773852 (lote 28) e 1706080 (Lote
29), que deverão ser fornecidos com os custos de revisões programadas no manual do fabricante no
período de garan�a dos veículos a cargo da Contratada. Deve-se atentar ao fato de que, com a
supressão dos lotes 5 (cinco) e 42 (quarenta e dois), ocorreu a renumeração do TR e estes itens citados
acima passam a constar nos lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Destaca-se que houve equívoco da área técnica ao responder este ques�onamento durante a audiência,
tendo em vista que alguns lotes preveem revisão pelo contratado e outros com revisão sendo de
responsabilidade do contratante.

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Prazo de protó�po e correção está curto.

 

RESPOSTA DA PMMG: Em nosso entendimento não está curto. O prazo previsto em edital é suficiente.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada.

 

6 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  Sugeriu dividir os veículos que têm recurso de
convênio em lotes menores.

 

RESPOSTA DO CBMMG:  Não acatamos as sugestões apresentadas. A separação dos lotes por dotação
orçamentária limita a execução da despesa, com a devida adequação aos recursos disponíveis, de
acordo com o planejamento e necessidades de cada órgão. O sistema de registro de preços possibilita
inúmeras contratações esporádicas e seguidas, por um único processo, sem a necessidade de nova
licitação de um mesmo objeto. Outrossim, no momento de formalização da ata, entre as partes
envolvidas, não há a necessidade de ter o recurso disponível. Fator que beneficia a contratação, sem o
risco de não atendimento, por exemplo, aos prazos de validade de propostas, por tramitação de
liberação crédito financeiro, nos casos de transferências voluntárias.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:  Sugestão não acatada.
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VINICIUS DE MELO ARANTES - VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Ques�onou os lotes 27 e 28, argumentando que, da
forma como está especificado, permitem a par�cipação de apenas um modelo específico de caminhão

 

RESPOSTA DO CBMMG: Primeiramente, é importante pontuar que o Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais (CBMMG) não adquire veículos comuns, mas sim viaturas especiais para emprego
específico, conforme a natureza do evento. Assim sendo, os itens alusivos aos lotes 27 e 28 não
referem-se a um caminhão, mas a um veículo especial denominado Auto Bomba Tanque Salvamento, o
qual trata-se de uma viatura de emprego múl�plo des�nada ao transporte de equipe técnica e de
equipamentos para fazer frente as operações de prevenção e combate a incêndios, salvamento e apoio
às operações em que é demandada. É u�lizada em áreas urbanas, contudo pode ser empregada em
incêndios florestais, próximos a rodovias e em área rural. 
Dessa forma, não é um veículo de uso comum. Em virtude da forma de u�lização, nossas viaturas são
subme�das a esforço severo, condição que exige uma base robusta capaz de suportar os esforços
provenientes de sua própria estrutura e das caracterís�cas de relevo, a fim de garan�r maior vida ú�l da
composição como um todo. Condição que não vem sendo atendida com chassis dotados de eixos com a
capacidade de carga inferior à exigida nos objetos constantes nos lotes supracitados. Conforme
demonstrado pela própria empresa em lide, os veículos com as caracterís�cas apresentadas estão com
a capacidade de carga comprome�da próxima a 100%. Fator que vem propiciando problemas
precoces, acarretando manutenção corre�va, de forma recorrente, inclusive dentro do primeiro ano de
u�lização. 
Como forma de obtermos um veículo mais rijo e resistente, a fim de preservar sua vida ú�l e,
consequentemente, reduzir os custos de manutenção, realizamos uma pesquisa para verificarmos a
disponibilidade do mercado para atendimento à demanda da Corporação. A Volkswagem possui, em seu
catálogo, o chassi da linha VOCACIONAIS, cuja proposta é a de veículos sob medida para aplicação
(conforme informações con�das no site da montadora),  modelo CONSTRUCTOR, que possui eixos
reforçados, que possuem capacidades individuais que atendem nossa necessidade, a saber:

eixo dianteiro DANA/13K, com capacidade de carga técnica de 6.500 kg;
eixo traseiro MERITOR/MT-50-168, com capacidade de carga técnica de 12.000 kg, por eixo;
eixo traseiro MERITOR/MT-26-610, com capacidade de carga técnica de 13.000 kg, por eixo;

O obje�vo é alinhar com os requisitos de viaturas de bombeiros no mundo, onde o peso do conjunto
completo, equipado e carregado, procura não ultrapassar o limite de 80% da capacidade de carga
técnica da viatura. Atualmente, o peso do projeto atual do ABTS de Minas Gerais, totalmente carregado
e equipado, aproxima-se e, em alguns casos, até supera o peso de 15.000 kg. Nesse sen�do, um
caminhão com capacidade técnica de 18.500, teria 80% de sua capacidade de carga es�mada em 14.800
kg. Essa ação, além de alinhar com as viaturas de bombeiros, principalmente, padrão NFPA, visa trazer
componentes (eixos, suspensão, chassis, etc.) mais robustos, uma vez que o ABTS do CBMMG trafega
em condições de trânsito urbano, em trechos de vias não pavimentadas, inclusive fora de estrada,
devendo estar pronto e em condições de operação em qualquer desses terrenos e em qualquer
momento. Por isso, a viatura fica carregada e equipada durante 24 horas por dia 7 dias por semana.
Diante do exposto, fica evidente as condições severas em que a viatura opera, necessitando, portanto,
veículos que ultrapassam o que normalmente é aplicado nas linhas comerciais, aproximando-se, no
caso da Volkswagen o que é oferecido na linha CONSTRUCTOR.

Dessa forma, os lotes 27 e 28 não estão restritos a uma única marca. Além da Volkswagen, conforme
acima descrito, as marcas Volvo, Mercedes e Scania atendem ao exigido no Termo de Referência. 
Por fim, a Administração Pública caminha no sen�do de adotar e adquirir produtos e serviços que
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estejam em consonância com as melhores prá�cas do mercado, de forma a atender parâmetros
técnicos mínimos estabelecidos e baseados em critérios obje�vos que atendam a necessidade da
Corporação, sem ferir o caráter compe��vo e a ampla concorrência.

 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:  Sugestão não acatada. Com a renumeração dos lotes do TR, após as
supressões dos lotes 5 e 42, estes itens passam a constar nos Lotes 26 e 27, respec�vamente.

 

 

CAMILLA PRINSK GUEDES - DEVA VEÍCULOS

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Gostaria de saber sobre as ponderações enviadas por
e-mail? da Empresa Deva Veículos Ltda.

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: Todos os ques�onamentos encaminhados por e-mail estão respondidos nessa
Nota Técnica.

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pede-se esclarecer, quanto ao Lote 6 (SIAD: 1472747),
tendo em vista que não menciona no edital o prazo de garan�a da carroceria, pode-se considerar a garan�a
de 12 meses conforme fabricante do chassi?

 

 

RESPOSTA DO CBMMG: Entendemos que a garan�a para a carroceria é de, no mínimo, doze meses. 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:  Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa
constar no Lote 5.

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pede-se alterar/esclarecer quanto ao Lote 12 (SIAD:
1780174):  

3.13.43 – Mínimo de 24 poltronas, mais (01) poltrona motorista
2.13.71 – Tanque de combustível em material plástico, com capacidade mínima de 90 litros
2.13.86 - Tendo em vista que não menciona no edital o prazo de garantia da carroceria pode-se considerar
a garantia de 12 meses conforme fabricante do chassi?

 

RESPOSTA DO CBMMG:  No caso do CBMMG, o item será u�lizado para o transporte de tropa em
diversas operações, o que jus�fica a capacidade mínima de passageiros es�pulada. Quanto ao tanque
de combus�vel, o volume requerido oferece maior autonomia nos deslocamentos em diligências. A
fabricante IVECO possui na linha de produção os modelos para micro-ônibus: CityClass e WayClass,
ambos com capacidade para transportar até vinte e nove adultos e com a possibilidade de serem
montados no chassi IVECO BUS 70C17, que possui como opcional o tanque de combus�vel com
capacidade para 150 litros. Dessa forma, não é procedente a solicitação da empresa em lide. No que
tange a garan�a da carroceria, entendemos que esta é de, no mínimo de 12 (doze) meses.

RESPOSTA DA PMMG:   Não aceitar ônibus com 24 lugares; manter o previsto em edital, quanto ao
tanque de combus�vel não aceitar e manter o previsto em edital. Tendo em vista a realização de
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viagens pelo estado, há necessidade de uma tanque de combus�vel maior visando ampliar a
autonomia. Além disso, em veículos maiores (tais quais ônibus e caminhões) é comum adaptar um
segundo tanque de combus�vel, o que será aceito. Prazo de garan�a da carroceria - 12 (doze) meses é o
período de garan�a mínima desde que o fabricante não ofereça garan�a maior, caso em que
prevalecerá esta (maior).

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 11.

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pede-se alterar quanto ao Lote 14 (SIAD: 1779281):

2.15.57 - Comprimento interno mínimo 3.130mm

 

RESPOSTA DA PMMG: Será aceito o comprimento mínimo de 3.130mm.

CONSIDERAÇÕES  SEPLAG/DCGL:  Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.14.61, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item passa a constar no Lote 13.

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pede-se re�rar/alterar quanto ao Lote 25 (SIAD:
1705989):

2.26.24 - Solicitamos a retirada da exigência acima tendo em vista que todo o descritivo técnico trata-se de
um veículo manual, caso contrário pedimos alteração para caixa de velocidades tipo automática ou
automatizada.

 

RESPOSTA DO CBMMG:  Esclarecemos que o descri�vo técnico não refere-se a um veículo de
transmissão mecânica. Há um equívoco na argumentação apresentada. A fabricante IVECO já forneceu
em contratações anteriores veículos alusivos ao item SIAD 1705989, bem como a empresa DEVA possui
contrato vigente com o CBMMG, por meio da ARP 314/2019, inclusive com veículos em fase de
implementação, alusivos ao item mencionado.

CONSIDERAÇÕES  SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 24.

 

6 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pede-se alterar quanto ao Lote 26 (SIAD: 1767402):

2.27.169 – uma bateria secundária e independente, de 12V, de baixa manutenção, do tipo ciclo profundo,
com capacidade mínima de 100 Ah, para consumo do compartimento de atendimento

 

RESPOSTA DO CBMMG: Esclarecemos que, em virtude das especificidades do veículo, incluindo os
elementos consumidores, faz-se necessária a capacidade mínima requerida de 150 Ah. a empresa DEVA
possui contrato vigente com o CBMMG, por meio da ARP 314/2019, inclusive com veículos em fase de
implementação, alusivos ao item mencionado.   

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 25.
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7 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pede-se alterar quanto ao Lote 27 (SIAD: 1773836):

2.28.10 – Potência máxima

2.28.11 – de no mínimo, 280cv

2.28.12 – Torque máximo

2.28.13 – de no mínimo, de 97,00 kgfm

2.28.19 – Peso Bruto Total Técnico (PBT)

2.28.20 – de no mínimo de 17.500 kg

2.28.21 – Carga do eixo dianteiro

2.28.22 – mínimo de 6.000kg ( Solicitamos que seja considerado capacidade legal)

2.28.23 – Carga do eixo traseiro

2.28.24 – mínimo de 10.000kg ( Solicitamos que seja considerado capacidade legal)

2.28.25 – Distância entre eixos

2.28.26 – Entre 4.000 a 4.815 mm

2.28.32 – Caixa de Câmbio

2.28.33 - Solicitamos a re�rada da exigência acima tendo em vista que todo o descri�vo técnico trata-se de
um veículo manual, caso contrário pedimos alteração para caia de velocidades �po automá�ca ou
automa�zada.

2.28.45. Deverá possuir sistema de controle de tração (ASR). (Pede-se re�rar)

2.28.46. Deverá possui sistema eletrônico de estabilidade (ESP) ou equivalente. (Pede-se re�rar)

2.28.43. O sistema de freios

2.28.44. deverá ser de duplo circuito e a ar comprimido, com sistema an�blocante ABS, distribuição
eletrônica de frenagem (EBD) e freios a tambor nas 04 rodas.

2.28.325. SISTEMA ELÉTRICO

2.28.326. Caracterís�cas Gerais

2.28.327. O veículo deverá ter seu alternador com capacidade mínima de 90 A/h.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Primeiramente, é importante pontuar que o Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais (CBMMG) não adquire veículos comuns, mas sim viaturas especiais para emprego
específico, conforme a natureza do evento. Assim sendo, os itens alusivos aos lotes 27 e 28 não
referem-se a um caminhão, mas a um veículo especial denominado Auto Bomba Tanque Salvamento, o
qual trata-se de uma viatura de emprego múl�plo des�nada ao transporte de equipe técnica e de
equipamentos para fazer frente as operações de prevenção e combate a incêndios, salvamento e apoio
às operações em que é demandada. É u�lizada em áreas urbanas, contudo pode ser empregada em
incêndios florestais, próximos a rodovias e em área rural.

Dessa forma, não é um veículo de uso comum. Em virtude da forma de u�lização, nossas viaturas são
subme�das a esforço severo, condição que exige uma base robusta capaz de suportar os esforços
provenientes de sua própria estrutura e das caracterís�cas de relevo, a fim de garan�r maior vida ú�l da
composição como um todo. Condição que não vem sendo atendida com chassis dotados de eixos com a
capacidade de carga inferior à exigida nos objetos constantes nos lotes supracitados. Os veículos com as
caracterís�cas sugeridas pela empresa em lide tem a capacidade de carga comprome�da próxima a
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100%. Fator que vem propiciando problemas precoces, acarretando manutenção corre�va, de forma
recorrente, inclusive dentro do primeiro ano de u�lização.

Dessa forma, faz-se necessário as caracterís�cas requeridas, no tange a potência, torque, bem como
maior capacidade de carga nos eixos, a fim de não sobrecarregar a base (chassi) e obter um
"equipamento" mais rijo e resistente, obje�vando preservar sua vida ú�l e, consequentemente, reduzir
os custos de manutenção.

O obje�vo é alinhar com os requisitos de viaturas de bombeiros no mundo, onde o peso do conjunto
completo, equipado e carregado, procura não ultrapassar o limite de 80% da capacidade de carga
técnica da viatura. Atualmente, o peso do projeto atual do ABTS de Minas Gerais, totalmente carregado
e equipado, aproxima-se e, em alguns casos, até supera o peso de 15.000 kg. Nesse sen�do, um
caminhão com capacidade técnica de 18.500, teria 80% de sua capacidade de carga es�mada em 14.800
kg. Essa ação, além de alinhar com as viaturas de bombeiros, principalmente, padrão NFPA, visa trazer
componentes (eixos, suspensão, chassis, etc.) mais robustos, uma vez que o ABTS do CBMMG trafega
em condições de trânsito urbano, em trechos de vias não pavimentadas, inclusive fora de estrada,
devendo estar pronto e em condições de operação em qualquer desses terrenos e em qualquer
momento. Por isso, a viatura fica carregada e equipada durante 24 horas por dia 7 dias por semana.
Diante do exposto, fica evidente as condições severas em que a viatura opera, necessitando, portanto,
veículos que ultrapassam o que normalmente é aplicado nas linhas comerciais.

Sistema de freios. Ressaltamos que, algumas inovações tecnológicas vêm surgindo para contribuir na
melhoria do trânsito nas cidades e estradas, a fim de propiciar um ambiente mais seguro aos motoristas
e transeuntes. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem como primazia a busca
pela qualidade no exercício de sua missão cons�tucional, que, dentre diversos aspectos, enseja na
melhoria de suas ferramentas de trabalho em suas aquisições (inclui-se nesse contexto a frota), visando
a eficácia dos resultados, bem como a segurança de seus operadores e do usuário dos serviços públicos.

Como é de conhecimento, o controle de estabilidade é um sistema de segurança que possui a função de
garan�r ao condutor o domínio do carro em situações de perigo, como curvas ou desvios oblíquos e
pistas escorregadias, evitando que o veículo saia de sua trajetória original. Condição que proporciona
deslocamentos mais eficientes e seguros, principalmente, em situações de emergência. Também de
forma análoga, o controle de tração é um sistema de segurança que atua sobre os freios e o motor do
veículo, a fim de monitorar a aderência dos pneus ao solo, evitando que o torque seja distribuído de
maneira diferente entre as rodas, podendo ser acionado, inclusive em situações de aquaplanagem.

Os itens alusivos ao CBMMG que compõem o planejamento 359/2020, serão empregados no
atendimento de urgência/emergência que, na maioria das vezes, são subme�dos a circunstâncias
extremas e em condições desfavoráveis. Assim sendo, não é coerente desconsiderar itens que agregarão
segurança aos tripulantes e aos usuários de vias públicas. Nos úl�mos anos, �vemos registro de
acidentes, incluindo tombamentos de caminhões, que depois de levantamentos internos foi verificado
que tais acontecimentos poderiam ter sido evitados caso a viatura �vesse o recurso de controle de
estabilidade e tração. Mo�vo pelo qual é extremamente relevante que nossas viaturas sejam dotadas
desses disposi�vos, com o intuito de evitar acidentes dessa natureza e auxiliar o condutor nessas
condições.

Nesse sen�do, vale salientar que o sistema de controle de estabilidade e tração são sistemas de grande
relevância para veículos que são subme�dos a condições severas de uso, como é o caso das viaturas
u�lizadas pela Corporação, que por sua vez devem proporcionar conforto e, acima de tudo,
SEGURANÇA. Ainda considerando questões de seguridade, no que concerne a exigência de freio à disco
nas quatro rodas, será verificada a possibilidade de alteração no descri�vo técnico de freio à disco nas
rodas dianteiras e disco ou tambor nas rodas traseiras.

Por fim, a Administração Pública caminha no sen�do de adotar e adquirir produtos e serviços que
estejam em consonância com as melhores prá�cas do mercado, de forma a atender parâmetros
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técnicos mínimos estabelecidos e baseados em critérios obje�vos que atendam a necessidade da
Corporação, sem ferir o caráter compe��vo e a ampla concorrência.

 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 26.

 

DANIEL - TRIEL-HT

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Gostaria de fazer ques�onamento quanto ao primeiro
emplacamento. Lotes 25, 27 e 28. Os implementadores terão a garan�a de que o primeiro emplacamento
será para o órgão?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Existe o entendimento que o implementador é um fabricante.

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL:  Sim, o primeiro emplacamento é em nome do órgão
órgão CONTRATANTE, conforme o Subitem 19.1:

“19.1 O primeiro emplacamento/licenciamento será registrado em nome do órgão CONTRATANTE;”

Com a renumeração do TR, estes itens passam a constar nos Lotes 24,26 e 27, respec�vamente.

 

GUSTAVO ROSSI NOGUEIRA - MERCEDES-BENZ

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Solicitou mais uma semana de prazo para entrar em
contato com os especialistas que estão em férias cole�vas.

 

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL: Foi es�pulado o prazo até o dia 13/01/2021 para encaminhamento dos
ques�onamentos e esclarecimentos dos interessados.

 

MITREM

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Esta apresentação (APRESENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA
PÚBLICA) será disponibilizada?

 

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL:  Sim. A apresentação está no link
h�ps://drive.google.com/drive/folders/1NAWmZ3jl5nT0sdJKtlo_xMRt12d75Wkq?usp=sharing

Enquanto que o vídeo está disponível no link
h�ps://www.youtube.com/channel/UCNUzB0qvhYSRSNu_M6R6FSA Ou
h�ps://www.youtube.com/watch?v=QQtTFyKDkoI

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Na questão do emplacamento de todos os lotes, pelo
Edital, o emplacamento é de responsabilidade da contratante (Estado de MG), Correto?

 

https://drive.google.com/drive/folders/1NAWmZ3jl5nT0sdJKtlo_xMRt12d75Wkq?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCNUzB0qvhYSRSNu_M6R6FSA
https://www.youtube.com/watch?v=QQtTFyKDkoI
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RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL:  Sim, Conforme subitem 19.6 do termo de Referência:

“19.6 - O emplacamento �sico será efetuado pelo órgão Contratante;”

 

2. QUESTIONAMENTOS ENCAMINHADOS DURANTE O PRAZO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA (ATÉ DIA
13 DE JANEIRO DE 2021)

 

EMPRESA: IVECO DEVA VEÍCULOS

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 6 – SIAD: 1472747  Pede-se esclarecer: 

Tendo em vista que não menciona no edital o prazo de garan�a da carroceria pode-se considerar a garan�a
de 12 meses conforme fabricante do chassi?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Entendemos que a garan�a para a carroceria é de, no mínimo, doze meses.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 05.

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 12 – SIAD: 1780174 Pede-se alterar/esclarecer:

3.13.43 – Mínimo de 24 poltronas, mais (01) poltrona motorista
2.13.71 – Tanque de combustível em material plástico, com capacidade mínima de 90 litros
2.13.86 - Tendo em vista que não menciona no edital o prazo de garantia da carroceria pode-se considerar
a garantia de 12 meses conforme fabricante do chassi?

 

RESPOSTA DO CBMMG: No caso do CBMMG, o item será u�lizado para o transporte de tropa em
diversas operações, o que jus�fica a capacidade mínima de passageiros es�pulada. Quanto ao tanque
de combus�vel, o volume requerido oferece maior autonomia nos deslocamentos em diligências. A
fabricante IVECO possui na linha de produção os modelos para micro-ônibus: CityClass e WayClass,
ambos com capacidade para transportar até vinte e nove adultos e com a possibilidade de serem
montados no chassi IVECO BUS 70C17, que possui como opcional o tanque de combus�vel com
capacidade para 150 litros. Dessa forma, não é procedente a solicitação da empresa em lide. No que
tange a garan�a da carroceria, entendemos que esta é de, no mínimo, doze meses.

RESPOSTA DA PMMG: Não aceitar ônibus com 24 lugares; manter o previsto em edital, quanto ao
tanque de combus�vel não aceitar e manter o previsto em edital. Tendo em vista a realização de
viagens pelo estado, há necessidade de uma tanque de combus�vel maior visando ampliar a
autonomia. Além disso, em veículos maiores (tais quais ônibus e caminhões) é comum adaptar um
segundo tanque de combus�vel, o que será aceito. Prazo de garan�a da carroceria - 12 (doze) meses é o
período de garan�a mínima desde que o fabricante não ofereça garan�a maior, caso em que
prevalecerá esta (maior).

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 11.

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 14 – SIAD: 1779281 Pede-se alterar:  

2.15.57 - Comprimento interno mínimo 3.130mm
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RESPOSTA DA PMMG: Será aceito o comprimento mínimo de 3.130mm. 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.14.61, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item está no lote 13.

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 25 – SIAD: 1705989 Pede-se re�rar/alterar:

2.26.23 – Caixa de Velocidades 
2.26.24 – Tipo totalmente automá�ca com conversor de torque

2.26.24 - Solicitamos a re�rada da exigência acima tendo em vista que todo o descri�vo técnico trata-se de
um veículo manual, caso contrário pedimos alteração para caia de velocidades �po automá�ca ou
automa�zada.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Esclarecemos que o descri�vo técnico não refere-se a um veículo de
transmissão mecânica. Há um equívoco na argumentação apresentada. A fabricante IVECO já forneceu
em contratações anteriores veículos alusivos ao item SIAD 1705989, bem como a empresa DEVA possui
contrato vigente com o CBMMG, por meio da ARP 314/2019, inclusive com veículos em fase de
implementação, alusivos ao item mencionado.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 24.

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 26 – SIAD: 1767402 Pede-se alterar:

2.27.169 – uma bateria secundária e independente, de 12V, de baixa manutenção, do �po ciclo profundo,
com capacidade mínima de 100 Ah, para consumo do compar�mento de atendimento;

 

RESPOSTA DO CBMMG: Esclarecemos que, em virtude das especificidades do veículo, incluindo os
elementos consumidores, faz-se necessária a capacidade mínima requerida de 150 Ah. a empresa DEVA
possui contrato vigente com o CBMMG, por meio da ARP 314/2019, inclusive com veículos em fase de
implementação, alusivos ao item mencionado.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 25.

 

6 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 27 – SIAD: 1773836  e  Lote 28 – SIAD:
1773852 Pede-se alterar:  

LOTE 27: 

2.28.10 – Potência máxima 
2.28.11 – de no mínimo, 280cv 
2.28.12 – Torque máximo 
2.28.13 – de no mínimo, de 97,00 kgfm 
2.28.19 – Peso Bruto Total Técnico (PBT) 
2.28.20 – de no mínimo de 17.500 kg 
2.28.21 – Carga do eixo dianteiro 
2.28.22 – mínimo de 6.000kg ( Solicitamos que seja considerado capacidade legal) 
2.28.23 – Carga do eixo traseiro 
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2.28.24 – mínimo de 10.000kg ( Solicitamos que seja considerado capacidade legal) 
2.28.25 – Distância entre eixos 
2.28.26 – Entre 4.000 a 4.815 mm 
2.28.32 – Caixa de Câmbio

2.28.33 - Solicitamos a re�rada da exigência acima tendo em vista que todo o descri�vo técnico trata-se de
um veículo manual, caso contrário pedimos alteração para caia de velocidades �po automá�ca ou
automa�zada. 
2.28.45. Deverá possuir sistema de controle de tração (ASR). (Pede-se re�rar) 
2.28.46. Deverá possui sistema eletrônico de estabilidade (ESP) ou equivalente. (Pede-se re�rar) 
2.28.43. O sistema de freios 
2.28.44. deverá ser de duplo circuito e a ar comprimido, com sistema an�blocante ABS, distribuição
eletrônica de frenagem (EBD) e freios a tambor nas 04 rodas. 
2.28.325. SISTEMA ELÉTRICO 
2.28.326. Caracterís�cas Gerais 
2.28.327. O veículo deverá ter seu alternador com capacidade mínima de 90 A/h.

LOTE 28: 

2.29.10. Potência 
2.29.11. máxima de no mínimo de 280 cv; 
2.29.12. Torque 
2.29.13. máximo de no mínimo de 97kgf.m; 
2.29.14. Cilindrada 
2.29.15. mínima:5.8 litros; 
2.29.21. Peso bruto total técnico (PBT) 
2.29.22. de no mínimo de 17.500 Kg.2.29.23. Carga do eixo dianteiro 
2.29.24. mínimo de 6.000 Kg. (Solicitamos que seja considerado capacidade legal) 
2.29.25. Carga do eixo traseiro 
2.29.26. mínimo de 10.000 Kg. (Solicitamos que seja considerado capacidade legal) 
2.29.27. Distância entre eixos 
2.29.28. Entre 4.000 a 4.815mm. 
2.29.35. Caixa de câmbio 
2.29.36. - Solicitamos a re�rada da exigência acima tendo em vista que todo o descri�vo técnico trata-se de
um veículo manual, caso contrário pedimos alteração para caia de velocidades �po automá�ca ou
automa�zada. 
2.29.48. O sistema de freios deverá ser de duplo circuito e a ar comprimido, com sistema an�blocante ABS,
distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e freios a tambor nas 04 rodas. 
2.29.49. Deverá possuir sistema de controle de tração (ASR). (Pede-se re�rar) 
2.29.50. Deverá possui sistema eletrônico de estabilidade (ESP) ou equivalente. (Pede-se re�rar) 
2.29.324. SISTEMA ELÉTRICO 
2.29.325. Caracterís�cas Gerais 
2.29.326. O veículo deverá ter seu alternador com capacidade mínima de 90A/h. 
 

 

RESPOSTA DO CBMMG: Primeiramente, é importante pontuar que o Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais (CBMMG) não adquire veículos comuns, mas sim viaturas especiais para emprego
específico, conforme a natureza do evento. Assim sendo, os itens alusivos aos lotes 27 e 28 não
referem-se a um caminhão, mas a um veículo especial denominado Auto Bomba Tanque Salvamento, o
qual trata-se de uma viatura de emprego múl�plo des�nada ao transporte de equipe técnica e de
equipamentos para fazer frente as operações de prevenção e combate a incêndios, salvamento e apoio



18/02/2021 SEI/GOVMG - 24605848 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=28745226&infra_si… 18/68

às operações em que é demandada. É u�lizada em áreas urbanas, contudo pode ser empregada em
incêndios florestais, próximos a rodovias e em área rural.

Dessa forma, não é um veículo de uso comum. Em virtude da forma de u�lização, nossas viaturas são
subme�das a esforço severo, condição que exige uma base robusta capaz de suportar os esforços
provenientes de sua própria estrutura e das caracterís�cas de relevo, a fim de garan�r maior vida ú�l da
composição como um todo. Condição que não vem sendo atendida com chassis dotados de eixos com a
capacidade de carga inferior à exigida nos objetos constantes nos lotes supracitados. Os veículos com as
caracterís�cas sugeridas pela empresa em lide tem a capacidade de carga comprome�da próxima a
100%. Fator que vem propiciando problemas precoces, acarretando manutenção corre�va, de forma
recorrente, inclusive dentro do primeiro ano de u�lização.

Dessa forma, faz-se necessário as caracterís�cas requeridas, no tange a potência, torque, bem como
maior capacidade de carga nos eixos, a fim de não sobrecarregar a base (chassi) e obter um
"equipamento" mais rijo e resistente, obje�vando preservar sua vida ú�l e, consequentemente, reduzir
os custos de manutenção.

O obje�vo é alinhar com os requisitos de viaturas de bombeiros no mundo, onde o peso do conjunto
completo, equipado e carregado, procura não ultrapassar o limite de 80% da capacidade de carga
técnica da viatura. Atualmente, o peso do projeto atual do ABTS de Minas Gerais, totalmente carregado
e equipado, aproxima-se e, em alguns casos, até supera o peso de 15.000 kg. Nesse sen�do, um
caminhão com capacidade técnica de 18.500, teria 80% de sua capacidade de carga es�mada em 14.800
kg. Essa ação, além de alinhar com as viaturas de bombeiros, principalmente, padrão NFPA, visa trazer
componentes (eixos, suspensão, chassis, etc.) mais robustos, uma vez que o ABTS do CBMMG trafega
em condições de trânsito urbano, em trechos de vias não pavimentadas, inclusive fora de estrada,
devendo estar pronto e em condições de operação em qualquer desses terrenos e em qualquer
momento. Por isso, a viatura fica carregada e equipada durante 24 horas por dia 7 dias por semana.
Diante do exposto, fica evidente as condições severas em que a viatura opera, necessitando, portanto,
veículos que ultrapassam o que normalmente é aplicado nas linhas comerciais.

Sistema de freios. Ressaltamos que, algumas inovações tecnológicas vêm surgindo para contribuir na
melhoria do trânsito nas cidades e estradas, a fim de propiciar um ambiente mais seguro aos motoristas
e transeuntes. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem como primazia a busca
pela qualidade no exercício de sua missão cons�tucional, que, dentre diversos aspectos, enseja na
melhoria de suas ferramentas de trabalho em suas aquisições (inclui-se nesse contexto a frota), visando
a eficácia dos resultados, bem como a segurança de seus operadores e do usuário dos serviços públicos.

Como é de conhecimento, o controle de estabilidade é um sistema de segurança que possui a função de
garan�r ao condutor o domínio do carro em situações de perigo, como curvas ou desvios oblíquos e
pistas escorregadias, evitando que o veículo saia de sua trajetória original. Condição que proporciona
deslocamentos mais eficientes e seguros, principalmente, em situações de emergência. Também de
forma análoga, o controle de tração é um sistema de segurança que atua sobre os freios e o motor do
veículo, a fim de monitorar a aderência dos pneus ao solo, evitando que o torque seja distribuído de
maneira diferente entre as rodas, podendo ser acionado, inclusive em situações de aquaplanagem.

Os itens alusivos ao CBMMG que compõem o planejamento 359/2020, serão empregados no
atendimento de urgência/emergência que, na maioria das vezes, são subme�dos a circunstâncias
extremas e em condições desfavoráveis. Assim sendo, não é coerente desconsiderar itens que agregarão
segurança aos tripulantes e aos usuários de vias públicas. Nos úl�mos anos, �vemos registro de
acidentes, incluindo tombamentos de caminhões, que depois de levantamentos internos foi verificado
que tais acontecimentos poderiam ter sido evitados caso a viatura �vesse o recurso de controle de
estabilidade e tração. Mo�vo pelo qual é extremamente relevante que nossas viaturas sejam dotadas
desses disposi�vos, com o intuito de evitar acidentes dessa natureza e auxiliar o condutor nessas
condições.
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Nesse sen�do, vale salientar que o sistema de controle de estabilidade e tração são sistemas de grande
relevância para veículos que são subme�dos a condições severas de uso, como é o caso das viaturas
u�lizadas pela Corporação, que por sua vez devem proporcionar conforto e, acima de tudo,
SEGURANÇA. Ainda considerando questões de seguridade, no que concerne a exigência de freio à disco
nas quatro rodas, será verificada a possibilidade de alteração no descri�vo técnico de freio à disco nas
rodas dianteiras e disco ou tambor nas rodas traseiras.

Por fim, a Administração Pública caminha no sen�do de adotar e adquirir produtos e serviços que
estejam em consonância com as melhores prá�cas do mercado, de forma a atender parâmetros
técnicos mínimos estabelecidos e baseados em critérios obje�vos que atendam a necessidade da
Corporação, sem ferir o caráter compe��vo e a ampla concorrência.

Demais esclarecimentos: A �tulo de esclarecimento, o item do lote 25, que possui a especificação
técnica de contratações anteriores, só foi incluído no planejamento para atender alguns convênios
que �veram propostas aprovadas com esse descri�vo, a fim de evitar atrasos na execução em virtude de
mudança no plano de trabalho.

 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, estes itens passam
a constar nos Lotes 26 e 27, respec�vamente.

 

7 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 29 – SIAD: 1706080 Pede-se alterar/re�rar:

2.30.74. O comprimento total da viatura deve ser no máximo de 6552mm, devendo atender os requisitos do
CONTRAN. 
2.30.75. Ângulo de saída da viatura, totalmente equipada e carregada, deverá ser de no mínimo 12°.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Esclarecemos que em virtude das especificidades de emprego da viatura, a
solicitação não poderá ser acatada. Lembramos que a empresa DEVA, recentemente, forneceu
ao CBMMG, por meio da ARP 314/2019, o veículo alusivo ao item em questão com as caracterís�cas
requeridas.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 28.

 

8 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 33 – SIAD: 1766996 Pede-se alterar/re�rar:

2.34.24. Tanque de combus�vel 
2.34.25. com capacidade mínima de 90 litros, podendo ser em tanque único ou adicional; 
2.34.28. Carroceria 
2.34.29. com comprimento externo total de 5.500 mm, largura de 2.052 mm e altura de 1700 mm;

 

RESPOSTA DA SEJUSP:  Irá permanecer o "Tanque de combus�vel com capacidade mínima de 150 litros,
podendo ser em tanque único ou adicional", haja vista que estas especificações foram aprovadas
previamente por esta Secretaria visando assegurar condições dignas ao transporte de pessoas presas
durante o período de deslocamento, não cabendo alterações nas especificações do veículo.

Vale ressaltar que estes veículos serão u�lizados diariamente no atendimento das demandas das
Unidades Prisionais e irão percorrer vários quilômetros para realização de viagens intermunicipais e
interestaduais para transportes dos detentos, as quais, por medida de segurança, devem ter o mínimo
de paradas possíveis para realização de abastecimento. Irá permanecer a "Carroceria com comprimento
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externo total de 5.500 mm, largura de 2.100 mm e altura de 1700 mm", haja vista que estas
especificações foram aprovadas previamente por esta Secretaria visando assegurar condições dignas ao
transporte de pessoas presas durante o período de deslocamento, não cabendo alterações nas
especificações do veículo. Ademais, as especificações visam atender às normas estabelecidas na Lei nº
8.653 de 10/05/1993 que dispõe sobre o transporte de presos e dá outras providências, além da
Resolução Nº 2, de 01/06/2012, do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e da
Resolução nº 626 de 19/10/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 32.

 

 

9 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 34 – SIAD: 1767003 Pede-se alterar/re�rar:

2.35.10. Cilindrada 
2.35.11. mínima 6.700 CC; 
2.35.12. Torque 
2.35.13. de no mínimo: 96,0 kgf.m;

 

RESPOSTA DA SEJUSP:  Irá permanecer a “cilindrada mínima de 11.500 CC”, haja vista que estas
especificações foram aprovadas previamente por esta Secretaria visando assegurar condições dignas ao
transporte de pessoas presas durante o período de deslocamento, não cabendo alterações nas
especificações do veículo.

Vale ressaltar que trata-se de veículos que serão u�lizados diariamente no atendimento das demandas
das Unidades Prisionais, e irão percorrer vários quilômetros para realização de viagens intermunicipais e
interestaduais para transportes dos detentos, necessários as a�vidades relacionadas à segurança e à
humanização do cumprimento da pena dos custodiados no sistema penitenciário mineiro.

Ademais, as especificações visam atender às normas estabelecidas na Lei nº 8.653 de 10/05/1993 que
dispõe sobre o transporte de presos e dá outras providências, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012,
do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e da Resolução nº 626 de 19/10/2016
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 
Irá permanecer o “Torque de no mínimo: 105 kgf.m”, haja vista que estas especificações foram
aprovadas previamente por esta Secretaria visando assegurar condições dignas ao transporte de
pessoas presas durante o período de deslocamento, não cabendo alterações nas especificações do
veículo.

Vale ressaltar que trata-se de veículos que serão u�lizados diariamente no atendimento das demandas
das Unidades Prisionais, e irão percorrer vários quilômetros para realização de viagens intermunicipais e
interestaduais para transportes dos detentos, necessários as a�vidades relacionadas à segurança e à
humanização do cumprimento da pena dos custodiados no sistema penitenciário mineiro.

Ademais, as especificações visam atender às normas estabelecidas na Lei nº 8.653 de 10/05/1993 que
dispõe sobre o transporte de presos e dá outras providências, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012,
do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e da Resolução nº 626 de 19/10/2016
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 33.

 

 



18/02/2021 SEI/GOVMG - 24605848 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=28745226&infra_si… 21/68

10 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 46 – SIAD: 1713272 Pede-se esclarecer:

2.47.19. Peso Total Bruto (PTB) 
2.47.20. máximo de 10.000 kg

Peso Bruto Total máximo refere-se ao mínimo?

 

RESPOSTA: Diante do exposto firmamos que a descrição 2.47.19, PBT É DE NO MAXIMO 10.000KG e foi
ajustada para atender a portaria do Ministério do Desenvolvimento Social: PORTARIA Nº 2.638, DE 28
DE DEZEMBRO DE 2018 – Diário Oficial da União – Imprensa Nacional, Publicação em: 31/12/2018
decreto federal, determinando as medidas e padronizações para o item Caminhão baú
isotérmico/refrigeração de médio porte. Deste modo evidencia-se que não se determina a instalação de
equipamentos GPS nos veículos, e também se evidencia o peso bruto máximo de 10.000Kg. Conclusão
O item de material 1713272 referente ao lote 46 atende à demanda da SEAPA, no que se refere a
portaria especificada, desta forma, estamos de acordo com o Edital de Licitação cujo o objeto Compra
Central de Viaturas e Veículos de Serviço, zero quilometro.

CONSIDERAÇÕES  SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa
a constar no Lote 44.

 

 

11 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: GPS localizador / AVL Pede-se esclarecer:

Temos que fornecer os equipamentos com o contrato de prestação de serviços (comodato) incluído? Se sim
por quanto tempo? 
Vale ressaltar que para instalação dos equipamentos é necessário gerar um contrato de vinculação com a
empresa contratante (comodato), desta forma este contrato deve ser durante o período determinado pelo
órgão em nome da licitante? Caso o contrato assim como as mensalidade seja no nome da licitante qual será
o período?

 

RESPOSTA DA PMMG: Não é necessário fornecer o serviço. A PMMG possui gestão do serviço de
rastreamento e localização, gerido por ela mesma. Nesse caso, a contratada deverá: adquirir no
mercado um disposi�vo conforme a especificação do edital e instalar nas viaturas. O chip de serviço
dados será fornecido pela PMMG.

RESPOSTA DA SEJUSP:  Deverá fornecer somente o equipamento GPS Localizador/AVL, não cabendo a
prestação de serviços (comodato).

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado.

 

 

EMPRESA: DEVA AUTOMÓVEIS  

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 4 – SIAD: 1570188 Pede-se alterar:

2.5.6. Potência mínima 
2.5.7. Mínima de 135 cv e máxima de 239cv. 
2.5.10. Cilindrada 
2.5.11. Mínima de 1747cc e máxima de 3564cc.
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RESPOSTA DA PCMG: Conforme determinado nas especificações dos Códigos CATMAS no Catálogo do
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, a Faixa de Potência tem como parâmetro mínima 142CV
e máxima 239CV, e a Faixa Cilindrada com mínima 1998CC e máxima 3564CC, mo�vo pelo qual
sugerimos a estrita observância do mesmo.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada.

 

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 17 – SIAD: 1779613 Pede-se alterar: 

CAPACIDADE DE CARGA: MINIMA DE 1000 QUILOS; 
2.18.7. Motor 
2.18.9. Cilindrada: Mínima de 1956 cc e máxima 3200 cc;

  

RESPOSTA DA PMMG: Não acatar a redução de cilindrada nem de potência e manter o previsto no
edital. Não acatar a redução da capacidade de carga.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 16.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 19 – SIAD: 1780166 Pede-se alterar: 

2.20.7. Motor 
2.20.8. Potência Mínima de 139 cv e máxima de 230 cv; 
2.20.9. Cilindrada: Mínima de 1747 cc máxima de 3200 cc;

 

RESPOSTA DA PMMG: Não acatar a redução de cilindrada nem de potência e manter o previsto no
edital.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 18.

 

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 20 – SIAD: 1780743 Pede-se alterar:

VIATURA COM CELA - TIPO: CAMINHONETE CABINE DUPLA; NUMERO DE LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO
DE PORTAS: 05 PORTAS;

 

RESPOSTA DA PMMG: Não há necessidade de alterar o edital de 06 para 05 portas, tendo em vista que
após a adaptação do compar�mento de de�dos o veículo contará com seis portas independentes.
Manter o edital. Não acatar a redução nas dimensões da caçamba (largura e comprimento).

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 19.

 

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 21 – SIAD: 1583735 Pede-se alterar:
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2.22.23. Dimensões da caçamba 
2.22.24. Largura externa mínima: 1360 mm; 
2.22.25. Comprimento externo mínimo: 1330 mm;

 

RESPOSTA DA SEJUSP: Irá permanecer a as dimensões da caçamba com "Largura externa mínima: 1560
mm; 2.22.25. Comprimento externo mínimo: 1489 mm", haja vista que estas especificações foram
aprovadas previamente por esta Secretaria visando assegurar condições adequadas para transporte dos
cães.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 20.

 

 

6 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 38 – SIAD: 1568310 Pede-se alterar:

2.39.8. Potência 
2.39.9. Mínima de 135 cv máxima 230 cv; 
2.39.10. Cilindrada 
2.39.11. Mínima 1747 cc e máxima 3200 cc;    

 

RESPOSTA DO DER: Em atenção à solicitação de alteração de potência e cilindrada da DEVA Automóveis
LTDA., manifestamos quanto à impossibilidade de aceitação da redução das especificações de
motorização mínimas dos veículos. Por se tratar de veículo �po caminhonete (pick-up) que será u�lizada
em trechos sem pavimentação e por vezes andar com sua capacidade máxima de operação (carga e
passageiros), a diminuição de potência mínima exigida trará ao DER prejuízo em suas a�vidades. Um
veículo com motorização menor que a já especificada no termo de referência pode inclusive não
conseguir transpor os obstáculos nas vias (que por vezes estarão em projeto/construção/manutenção)
u�lizadas nos serviços realizados por esta autarquia. Portanto, se faz necessária a manutenção da
potência mínima de 140 cv e máxima 230 cv; e Cilindrada mínima 1950 cc e máxima 3200 cc para o lote
38 referente à aquisição de caminhonetes por parte do DER/MG.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 37.

 

 

7 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: GPS localizador / AVL Pede-se esclarecer

Temos que fornecer os equipamentos com o contrato de prestação de serviços (comodato) incluído? Se sim
por quanto tempo?

 

RESPOSTA DA PMMG: Não é necessário fornecer o serviço, a PMMG possui gestão do serviço de
rastreamento e localização, gerido por ela mesma. Nesse caso, a contratada deverá: adquirir no
mercado um disposi�vo conforme a especificação do edital e instalar na viaturas. O chip de serviço
dados será fornecido pela PMMG.

RESPOSTA DA SEJUSP:  Deverá fornecer somente o equipamento GPS Localizador/AVL, não cabendo a
prestação de serviços (comodato).

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. 
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EMPRESA: JÚPITER/FORD 

 

1- QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Combus�vel

Para os lotes 04, 11, 19 e 38 são solicitados veículos com abastecidos com combus�vel flex. Sabemos tratar-
se de especificações padronizadas, porém a montadora Ford Motor Company Brasil Ltda. visando à
possibilidade de par�cipação no certame vem esclarecer que atualmente somente possui em sua gama de
veículos Pick Up Ranger abastecida com Diesel. 
Pergunta: Tem em vista o princípio da compe��vidade, gostaríamos de sugerir que para os lotes 04,11, 19 e
38 sejam aceitos veículos FLEX e/ou Diesel. 
Ressaltamos que a ampliação irá beneficiar o órgão que poderá comprar veículos de qualidade.

 

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes da PMMG (11 e 19) deverá ser man�da a exigência do edital de
combus�vel flex, pois existem lotes específicos para veículos diesel. Embora não haja prejuízo técnico,
há prejuízo econômico/financeiro uma vez que os valores dos veículos a diesel são maiores que dos
veículos flex, em percentuais que variam até 30%. Nesse sen�do, haveria uma elevação dos valores de
referência e, ao final da licitação, tenderia a vencer veículos flex, que são mais baratos. Portanto, a
aceitação de ambos combus�veis no mesmo lote traria prejuízos à administração.

RESPOSTA DA PCMG: Conforme determinado nas especificações dos Códigos CATMAS no Catálogo do
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, o combus�vel alusivo aos Lotes 04, 11 e 19, foi
determinado como sendo o FLEX (GASOLINA E/OU ÁLOCOOL), mo�vo pelo qual sugerimos a estrita
observância do mesmo.

RESPOSTA DO DER: A respeito do ques�onamento do lote 38 em que a montadora Ford Motor
Company Brasil Ltda solicita a aceitação de modelos movidos a diesel, não será possível acolhimento ao
pleito por parte do DER/MG tendo em vista que os mesmos serão distribuídos à 40 regionais do interior
do Estado. Muitas dessas regionais não possuem nos postos SGTA lotados em suas cidades o
combus�vel diesel disponível para abastecimento, fator que dificulta a operacionalização. Ademais o
ar�go 15 do decreto 47.539/2018 preconiza que o veículo oficial de serviço será adquirido ou locado em
versão básica, com motorização flex, ressalvada, mediante prévia jus�fica�va técnica, a necessidade de
veículo que, pela natureza do uso, necessite de outra motorização ou que não possua no mercado
modelo com motorização flex. Dessa maneira, manifestamos no sen�do de não acatar ao pleito da
montadora Ford.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, os itens dos Lotes
11, 19 e 38 passam a constar nos lotes 10, 18 e 37, respec�vamente.

 

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 32 – Potência mínima 175cv:

Para o lote 32 são solicitados veículos com potência mínima de 175cv 
O veículo Ranger da montadora Ford Motor Company Brasil Ltda. possui potência mínima de 160cv,
atendendo perfeitamente a cilindrada mínima exigida de 1950cc. 
Pergunta: Diante destas informações, tendo em vista o princípio da compe��vidade, bem com visando a
possibilidade de par�cipação da montadora no certame, gostaríamos de sugerir que para o lote 32 sejam
aceitos veículos com potência mínima de 160cv, visto que em nada irá alterar no desempenho do veículo,
pois este atende as demais especificações. 
Ressaltamos que a ampliação irá beneficiar o órgão que poderá comprar veículos de qualidade.
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RESPOSTA DA SEJUSP: Irá permanecer a “potência mínima 175 CV”, tendo em vista que foi verificado no
mercado automobilís�co e consta veículos com potência mínima de 175 CV. Ademais, o projeto da
Viatura Caminhonete com Cela Humanizada fora elaborado com vistas a atender às normas
estabelecidas na Lei nº 8.653 de 10/05/1993, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012, do Conselho
Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e da Resolução nº 626 de 19/10/2016 do Conselho
Nacional de Trânsito – CONTRAN, e aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional/MJ, não
cabendo alterações nas especificações do veículo.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 31.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 37 – Volume do porta malas:

Para o lote 37 são solicitados veículos com capacidade do porta malas de no mínimo 445L 
O veículo Ford Ka+ da montadora Ford Motor Company Brasil Ltda. possui volume do porta malas de 445L. 
Pergunta: Diante desta informação, tendo em vista o princípio da compe��vidade, bem com visando a
possibilidade de par�cipação da montadora no certame, gostaríamos de sugerir que para o lote 37 sejam
aceitos veículos com capacidade do porta malas de no mínima de 445L, visto que em nada irá alterar no
desempenho do veículo, pois este atende perfeitamente as demais especificações. 
Ressaltamos que a ampliação irá beneficiar o órgão que poderá comprar veículos de qualidade.

 

RESPOSTA DO DER: No que tange ao ques�onamento do lote 37, que versa sobre o tamanho do
compar�mento de bagagens, informamos que o porta-malas grande é indispensável para o setor de
fiscalização do DER, haja vista a necessidade de transportar equipamentos como placas, cones,
cavaletes para uso em operações nas rodovias do Estado. Portanto, o ideal que seja acima de 500 litros,
de sorte que não será possível atender ao pleito da Júpter/Ford, já que os veículos com capacidade do
porta malas de no mínima de 445L não atendem às necessidades de uso da nossa autarquia.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 36.

 

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Prazo de entrega:

Consoante Edital, o prazo para entrega dos produtos será diversificado com relação aos itens a serem
adquiridos, sendo o prazo mínimo de entrega 60 (sessenta) dias, conforme se verifica acima no item 8.2 do
Termo de Referência. 
No entanto, em análise pela Ford Motor Company Brasil Ltda. foi nos levantada a situação de que o prazo
estabelecido não pode prosperar, visto que limita a compe��vidade e frustra o próprio escopo do processo
licitatório, processo in�mamente relacionado ao planejamento dos gastos públicos e ao controle de contas. 
Sabemos que em toda licitação a empresa contratada possui prazo de entrega do objeto licitado, prazo este
que a mesma toma conhecimento através do Edital, antes mesmo da contratação.

Tratando-se de prazo do qual a licitante toma conhecimento anteriormente à sua par�cipação, este deve ser
seguido à risca, sob pena de aplicação de penalidade, tudo previsto em sede de Edital. 
Outrossim, o prazo de entrega do veículo está vinculado a ampla compe��vidade e ao devido procedimento
de vendas ao governo, o qual é diferenciado, uma vez que não tendo a montadora o veículo pronto em seu
estoque, faz-se necessário a solicitação de produção, a qual é iniciada somente após o recebimento do
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empenho. 
Conforme no�ciado e vivenciado mundialmente, a pandemia ocasionada pela disseminação do COVID-19
tem afetado a economia mundialmente, atrasando ou até mesmo impossibilitando importações, obrigando
empresas a demi�rem seus funcionários, suspenderem seus contratos, pedirem emprés�mos, além da falta
de matéria prima e etc. 
Importante ainda lembrar que neste �po de negociação deve ser levado em consideração à distância entre
os Estados de par�da e des�no e, ainda, os tramites de empenho, faturamento, preparação do veículo e,
revisão de entrega, bem como em alguns casos a transformação dos veículos. 
Conforme edital, esta Administração exige que os veículos sejam entregues de acordo com um cronograma
es�pulado para alguns itens com o prazo não superior a 60 (sessenta) dias corridos, entretanto o período
indicado é insuficiente e traz insegurança jurídica aos fornecedores. Porém, o prazo adequado, que
compreenderia a par�cipação destas montadoras seria mínimo 120 (cento e vinte) dias, abarcando diversas
regiões, não apenas empresas próximas do local de entrega, o que caracteriza tratamento dispare entre as
empresas e limita a compe�ção, reduzindo significa�vamente a probabilidade de adquirir uma proposta e
custo equânime ao ofertado pelo mercado. 
Assim, sugerimos desde já que o prazo indicado por este ilustríssimo Órgão, deve ser dilatado para no
mínimo 120 (cento e vinte) dias, isto é, que os lotes 13,18, 22, 39,40,41,42,45,47 e 48 tenham seu prazo de
entrega alterado para no mínimo 120 (cento e vinte) dias. 
Ressaltamos que ao estabelecer um prazo ínfimo acredita-se que as montadoras/concessionários estejam
com veículos em estoque para pronta entrega, contudo atualmente esta não é a realidade, pois os veículos
estão sendo fabricados no momento do pedido, o que mais uma vez demonstra cabalmente a necessidade
de um prazo adequado para entrega, atendendo aos requisitos de qualidade, eficiência, para atender o
Órgão em suas necessidades. 
Desta forma salientamos que nosso intuito é a de atender da melhor forma a Administração, e lhe ofertar um
produto propício, solicitando um maior prazo se atentando esta Administração aos princípios da
razoabilidade/proporcionalidade e o princípio da finalidade. Ademais o prazo estabelecido pode ser
susce�vel de alterações, permi�ndo que as empresas possam apresentar pedidos de prorrogação do prazo
de entrega, proporcionando dilação de prazo em caso de inconvenientes que podem suceder no momento
da execução. 
Pergunta: Diante de todo exposto, requeremos que esse órgão licitante efetue a dilação de prazo para os
lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48, de forma que seja alterado para no mínimo 120 (cento e vinte)
dias para entrega dos veículos, com o propósito de que a aquisição seja sa�sfatória, e bem sucedida,
conquistando um produto de qualidade com custo adequado, além de ser a execução do contrato; e, caso
esta demanda não seja atendida solicitamos que este ilustríssimo pregoeiro que mantenha a opção de
solicitações de prorrogação do prazo de entrega, regulamentado pela Lei de Licitações 8.666/1993, em seu
Art. 78, Inciso IV, que eximem empresas fornecedoras de penalidades com jus�fica�vas.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
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empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão do itens dos Lotes 5 e 42, ocorreu então a renumeração dos itens do
TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48, passam a constar nos Lotes
12, 17, 21, 38, 39, 43, 44, 45 e 46, respec�vamente.

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Estepe

Seguindo tendência mundial, inclusive no Brasil, entende-se que o estepe somente deverá ser usado em caso
onde ocorrer o deslocamento mínimo, como por exemplo, para possibilitar o reparo de pneu avariado. Desta
forma, as montadoras têm fornecido os estepes com medidas dis�ntas aos pneus, os quais atendem a
legislação, bem como, a necessidade de deslocamento mínimo do veículo, conforme previsto no manual do
fabricante, sem prejuízo para o usuário. 
Pergunta: Portanto, solicitamos ao órgão que permita que possamos ofertar no certame veículos que
possuam estepe com medida diferente do diâmetro das rodas, tendo em vista que o estepe é u�lizado
somente nos casos de deslocamento mínimo do veículo (emergência).

 

RESPOSTA DO CBMMG: Tal argumentação não é coerente, considerando os veículos des�nados aos
órgãos que integram a segurança pública do Estado, que, por vezes, necessitam realizar longos
deslocamentos para o cumprimento de missões emergenciais. O estepe integral, composto por
roda/pneu da mesma medida que os rodantes, permite que a locomoção ocorra de maneira segura,
sem o risco de interferir na estabilidade do carro. Já os chamados estepes compactos interferem na
dinâmica do veículo, principalmente quando instalados no eixo de tração, além de limitar a velocidade.
A diferença de aderência entre o pneu sobressalente e os demais provocam tendência direcional nos
veículos, em frenagens ou acelerações intensas, em razão do perímetro de rodagem diferente. Dessa
forma, considerando questões de segurança não é possível aceitar estepes com dimensões diversas às
demais rodas/pneus que compõem o veículo.
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RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes da PMMG não serão aceitos veículos com estepe de dimensão
diferente das medidas dos pneus de rodagem. Diferentemente do que propõe a solicitante, viaturas
policiais não são veículo de serviço, pelo que não podem se abster de prestar atendimento ao público o
que implica em estar SEMPRE em condições de realizar direção defensiva, ofensiva e de emergência.
Considerando tratar-se de serviço essencial, o uso do estepe pela PMMG não é feito "apenas" para
permi�r o deslocamento mínimo do veículo, mas sim para manter seu uso regular durante todo
patrulhamento, em qualquer circunstância.

RESPOSTA DA PCMG: Inicialmente, mister se faz o registro que no Catálogo dos Códigos CATMAS do
Processo de Planejamento do Registro de Preço n. 359/2020, no Portal de Compras do estado de Minas
Gerais, não há qualquer especificação dos estepes dos veículos. 
Contudo, para os lotes da PCMG não serão aceitos veículos com estepe de dimensão diferente das
medidas dos pneus de rodagem. Diferentemente do que propõe a solicitante, viaturas policiais não são
veículo de serviço, pelo que não podem se abster de prestar atendimento ao público o que implica em
estar SEMPRE em condições de realizar direção defensiva, ofensiva e de emergência. Considerando
tratar-se de serviço essencial, o uso do estepe pela PCMG não é feito "apenas" para permi�r o
deslocamento mínimo do veículo, mas sim para manter seu uso regular durante todo patrulhamento,
em qualquer circunstância.

Considerações SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. 

 

EMPRESA: JÚPITER/RENAULT 1°  E  2° PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

 

1- QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 02 – Potência:

Pergunta: Neste item, gen�leza nos esclarecer se a potência deve ser medida em gasolina ou etanol? 
Isto porque, a Renault pretende par�cipar ofertando o modelo Kwid, o qual apresente potência de 66 cv na
gasolina e 70 cv no etanol (edital pede no mínimo 70 cv).

 

RESPOSTA DO CBMMG: Entendemos que o veículo proposto atende ao edital, uma vez que a
especificação técnica não define, separadamente, a potência para cada �po de combus�vel.

RESPOSTA DA PCMG: Conforme determinado na especificação do Código CATMAS no Catálogo do
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, a faixa de potência mínima da viatura foi determinada
como sendo 70 CV, mo�vo pelo qual sugerimos a estrita observância do mesmo.

Considerações SEPLAG/DCGL:  Só será admi�do veículo cuja informação registrada na Base de Índice
Nacional - BIN, seja para automóvel de potência de 70 CV ou mais.

 

 

2- QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lotes: 3, 37 e 41 - Cor

Conforme item 10.5.2 para aos veículos des�nados ao CBMMG os veículos deverão ser fornecidos na cor
Vermelha Monte Carlo ou outra tonalidade similar. 
A Renault possui em seu catálogo a cor Vermelho Fogo - B76.

 Pergunta: Gen�leza esclarecer se a cor que o Renault/Sandero possui em seu catálogo (Vermelho Fogo -
B76) atende a solicitação do CBMMG, considerando que pode ser considerada similar a cor MONTE CARLO
solicitada?
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RESPOSTA DO CBMMG: Os veículos des�nados ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais –
CBMMG deverão ser fornecidos na cor VERMELHA MONTE CARLO, com pintura composta de �nta PU
(Poliuretano Alifá�co), ou outra tonalidade similar, mediante prévia aprovação. Conforme item 10.5.2
para aos veículos des�nados ao CBMMG os veículos deverão ser fornecidos na cor Vermelha Monte
Carlo ou outra tonalidade similar. A iden�dade visual de uma Ins�tuição é essencial para a formação e o
fortalecimento de sua marca. Essa ferramenta é a primeira comunicação com o público externo e sua
aplicação de maneira eficiente faz com que a própria imagem da Corporação exceda a seus serviços
e/ou produtos. Ela é um recurso que deve ser claro e bem desenvolvido, pois cons�tui um elemento
importante e estratégico que deve estar alinhado em todos os setores de uma organização, de forma a
proporcionar reconhecimento, posicionamento (pelas cores e símbolos), vínculo, permanência e
confiança, de maneira padronizada. Assim sendo, para a aprovação da tonalidade das cores sugeridas
deverá ser apresentada uma amostra para análise e aceite por parte do CBMMG. Caso seja verificado
que a ma�z não corresponda ou não seja análoga à cor indicada o veículo deverá ser pintado no tom
padrão da Corporação.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL : Esclarecimento prestado.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 19 – Compar�mento para transporte de de�dos -
volume não inferior a 1000 (mil) litros

A Oroch possui volume da caçamba de 683 litros. Enquanto o edital solicita volume não inferior a 1000 (mil)
litros. 
Pergunta: Gen�leza esclarecer se 1000 litros é o volume da caçamba original ou o volume da cela (após
transformação)?

 

RESPOSTA DA PMMG: O edital exige no mínimo 1000 litros de volume do compar�mento de carga, ou
seja, da caçamba original do veículo. Não será aceito redução deste valor haja vista a necessidade de
instalar compar�mento de equipamentos mais compar�mento de de�dos.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 18.

 

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 14 – Forração interna do veículo

O edital pede largura mínima do salão de 1.700mm, nossa largura máxima do salão é 1.765mm, porém a
largura mínima (entre caixa de rodas) é 1.380mm. 
Pergunta: Gen�leza esclarecer se podemos considerar neste caso a largura máxima do salão de 1.765mm?

 

RESPOSTA DA PMMG: Poderá ser considerado a largura máxima do salão conforme descrito pela
Fornecedora no ques�onamento.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 13.

 

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 20 - Sistema de freio
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No edital solicita veículo que possui sistema de freio a disco nas quatro rodas com ABS, a Renault pretende
par�cipar ofertando o veículo Oroch, o qual possui freio a tambores na traseira. 
Pergunta: Desta forma, seria possível a re�rada da especificação disco de freio traseiro do edital, alterando
para conforme linha de produção, ampliando a compe��vidade.

 

RESPOSTA DA PMMG: Sobre o sistema de freio para o lote 20, acatar a sugestão da empresa e permi�r
"freio traseiro conforme linha de produção, com abs".

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.20.17, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item passa a constar no Lote 19.

 

 

6 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 26 - Controle de estabilidade

No descri�vo do veículo é solicitado controle de estabilidade, porém o modelo Master não possui esse item
de fábrica. 
Pergunta: Gostaríamos de solicitar que sejam aceitos também veículos sem controle de estabilidade de
fábrica, ampliando assim a compe��vidade do certame. Lembrando que esta aceitação não irá alterar no
desempenho do veículo.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Algumas inovações tecnológicas vêm surgindo para contribuir na melhoria do
trânsito nas cidades e estradas, a fim de propiciar um ambiente mais seguro aos motoristas e
transeuntes. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem como primazia a busca
pela qualidade no exercício de sua missão cons�tucional, que, dentre diversos aspectos, enseja na
melhoria de suas ferramentas de trabalho em suas aquisições (inclui-se nesse contexto a frota), visando
a eficácia dos resultados, bem como a segurança de seus operadores e do usuário dos serviços públicos.
Como é de conhecimento, o controle de estabilidade é um sistema de segurança que possui a função de
garan�r ao condutor o domínio do carro em situações de perigo, como curvas ou desvios oblíquos e
pistas escorregadias, evitando que o veículo saia de sua trajetória original. Condição que proporciona
deslocamentos mais eficientes e seguros, principalmente, em situações de emergência.

O item do lote 26 será empregado no atendimento de urgência/emergência que, na maioria das vezes, é
subme�do a circunstâncias extremas e em condições desfavoráveis. Assim sendo, não é coerente
desconsiderar um item que agregará segurança aos tripulantes e aos usuários de vias públicas. Nos
úl�mos anos, �vemos registro de acidentes, incluindo tombamentos, que, após levantamentos internos,
foi verificado que tais acontecimentos poderiam ter sido evitados caso a viatura �vesse o recurso de
controle de estabilidade. Mo�vo pelo qual é extremamente relevante que nossas viaturas sejam
dotadas desse disposi�vo, com o intuito de evitar esse �po de acidente e auxiliar o condutor nessas
condições.

Nesse sen�do, vale salientar que o sistema de controle de estabilidade é um disposi�vo de grande
relevância para veículos que são subme�dos a condições severas de uso, como é o caso das viaturas
u�lizadas pela Corporação, que por sua vez devem proporcionar conforto e, acima de tudo,
SEGURANÇA. Por fim, a Administração Pública caminha no sen�do de adotar e adquirir produtos e
serviços que estejam em consonância com as melhores prá�cas do mercado, de forma a atender
parâmetros técnicos mínimos estabelecidos e baseados em critérios obje�vos que atendam a
necessidade da Corporação, sem ferir o caráter compe��vo e a ampla concorrência.

Considerações SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 25.
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7 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 26 – Dimensões do veículo

A altura do vão livre do solo do veículo Master varia entre 166 (com o carro carregado) e, 185 mm (com o
carro descarregado). 
Pergunta: Diante das informações acima, gostaríamos de solicitar que sejam aceitos veículos que apresentam
vão livre do solo quando carregado de mínimo 166mm. 
Trata-se de diferença irrisória ao inicialmente solicitado no edital e que em nada irá alterar no desempenho
do veículo, tão somente irá ampliar o campo de compe��vidade, além e trazer clareza a exigência da
especificação.

 

RESPOSTA DO CBMMG: O limite estabelecido para a altura do vão livre do solo foi fundamentado em
mensurações realizadas em veículos dessa categoria, que compõem a frota do CBMMG, bem como em
relatos dos nossos condutores, a respeito de contato com do solo com a parte de baixo da viatura
(raspagem ou ba�das), em virtude de passagens por valetas, lombadas, depressões e rampas de acesso,
inclusive com os veículos da Renault. Dessa forma, o veículo carregado deverá ter a altura do vão livre
do solo de, no mínimo, 170mm. A diferença pode a primeiro momento parecer irrisória, mas não o é na
prá�ca operacional.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 25.

 

 

8 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 26 – Caracterís�cas internas

Segundo informações da engenharia da Renault do Brasil S/A para a fixação de armários, bancos, divisões
entre outros a u�lização preconizada é com rebites. 
Verificamos que, de acordo com as exigências do edital há uma proibição no uso de rebites “pop” ou
similares.  
Neste sen�do, foi esclarecido pela Engenharia da Renault que não é permi�da a soldagem no processo de
implementação, por isso a u�lização dos rebites. 
Ressaltamos que, permanecendo esta proibição a Renault não conseguirá par�cipar do certame por não
conseguir atender as exigências do termo de referência. 
Pergunta: Diante desta questão, gostaríamos de solicitar que aceitem a fixação de armários, bancos, divisões
entre outros com rebites, visto que em nada irá alterar no desempenho do veículo. Segue anexo ao relatório
da Renault com relação a implementação nestes casos.

 

 RESPOSTA DO CBMMG: Esclarecemos que, conforme já relatado em outros momentos, possuímos um
histórico considerável de problemas oriundos de fixação por meio de rebites. Entendemos que a solda
pode ocasionar alguns problemas, dentre estes os relatados em reunião anterior entre o CBMMG e a
Renault. No entanto, a questão a se considerar refere-se a situação de escolha do "mal menor", o qual
cabe-nos optar por aquilo que trará menos impactos no que tange a manutenções e redução de vida
ú�l do veículo. Dessa forma, no momento, a fixação por meio de solda é a opção mais acertada. Há no
mercado um universo diversificado de rebites de aço, de modo que não podemos incluir apenas essa
informação rasa na especificação técnica, facultando o método de fixação da estrutura. Considerando
nossa experiência, seguramente, essa flexibilização abrirá margem para a u�lização de rebites, ainda
que de aço, que poderão trazer problemas a médio e longo prazo.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 25.
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9 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 4 – Cilindrada

Pretendemos par�cipar ofertando para este Lote o modelo Oroch 1.6, motorização que estará sendo
fabricada no próximo ano. 
Pergunta: Diante disto, seria possível alteração da cilindrada para mínimo 1.6? Ressaltamos que a alteração
irá aumentar a compe��vidade do certame.

 

RESPOSTA DA PMMG: Manter a exigência do edital de cilindrada mínima de 1998cc.

RESPOSTA DA PCMG: Conforme determinado na especificação do Código CATMAS no Catálogo do
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, a faixa de cilindrada da viatura foi determinada como
sendo mínima de 1998CC e máxima de 3564CC , mo�vo pelo qual sugerimos a estrita observância do
mesmo.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada.

 

10 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Prazo de entrega

Consoante Edital, o prazo para entrega dos produtos será diversificado com relação aos itens a serem
adquiridos, sendo o prazo mínimo de entrega 60 (sessenta) dias, conforme se verifica acima no item 8.2 do
Termo de Referência. 
No entanto, em análise pela Renault foi nos levantada a situação de que o prazo estabelecido não pode
prosperar, visto que limita a compe��vidade e frustra o próprio escopo do processo licitatório, processo
in�mamente relacionado ao planejamento dos gastos públicos e ao controle de contas. 
Sabemos que em toda licitação a empresa contratada possui prazo de entrega do objeto licitado, prazo este
que a mesma toma conhecimento através do Edital, antes mesmo da contratação. 
Tratando-se de prazo do qual a licitante toma conhecimento anteriormente à sua par�cipação, este deve ser
seguido à risca, sob pena de aplicação de penalidade, tudo previsto em sede de Edital. 
Outrossim, o prazo de entrega do veículo está vinculado a ampla compe��vidade e ao devido procedimento
de vendas ao governo, o qual é diferenciado, uma vez que não tendo a montadora o veículo pronto em seu
estoque, faz-se necessário a solicitação de produção, a qual é iniciada somente após o recebimento do
empenho. 
Conforme no�ciado e vivenciado mundialmente, a pandemia ocasionada pela disseminação do COVID-19
tem afetado a economia mundialmente, atrasando ou até mesmo impossibilitando importações, obrigando
empresas a demi�rem seus funcionários, suspenderem seus contratos, pedirem emprés�mos, além da falta
de matéria prima e etc. 
Importante ainda lembrar que neste �po de negociação deve ser levado em consideração à distância entre
os Estados de par�da e des�no e, ainda, os tramites de empenho, faturamento, preparação do veículo e,
revisão de entrega, bem como em alguns casos a transformação dos veículos. 
Conforme edital, esta Administração exige que os veículos sejam entregues de acordo com um cronograma
es�pulado para alguns itens com o prazo não superior a 60 (sessenta) dias corridos, entretanto o período
indicado é insuficiente e traz insegurança jurídica aos fornecedores. Porém, o prazo adequado, que
compreenderia a par�cipação destas montadoras seria mínimo 120 (cento e vinte) dias, abarcando diversas
regiões, não apenas empresas próximas do local de entrega, o que caracteriza tratamento dispare entre as
empresas e limita a compe�ção, reduzindo significa�vamente a probabilidade de adquirir uma proposta e
custo equânime ao ofertado pelo mercado. 
Assim, sugerimos desde já que o prazo indicado por este ilustríssimo Órgão, deve ser dilatado para no
mínimo 120 (cento e vinte) dias, isto é, que os lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48 tenham seu prazo
de entrega alterado para 120 (cento e vinte) dias. 
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Ressaltamos que ao estabelecer um prazo ínfimo acredita-se que as montadoras/concessionários estejam
com veículos em estoque para pronta entrega, contudo atualmente esta não é a realidade, pois os veículos
estão sendo fabricados no momento do pedido, o que mais uma vez demonstra cabalmente a necessidade
de um prazo adequado para entrega, atendendo aos requisitos de qualidade, eficiência, para atender o
Órgão em suas necessidades. 
Desta forma salientamos que nosso intuito é a de atender da melhor forma a Administração, e lhe ofertar um
produto propício, solicitando um maior prazo se atentando esta Administração aos princípios da
razoabilidade/proporcionalidade e o princípio da finalidade. Ademais o prazo estabelecido pode ser
susce�vel de alterações, permi�ndo que as empresas possam apresentar pedidos de prorrogação do prazo
de entrega, proporcionando dilação de prazo em caso de inconvenientes que podem suceder no momento
da execução. 
Pergunta: Diante de todo exposto, requeremos que esse órgão licitante efetue a dilação de prazo para os
lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48, de forma que seja alterado para no mínimo 120 (cento e vinte)
dias para entrega dos veículos, com o propósito de que a aquisição seja sa�sfatória, e bem sucedida,
conquistando um produto de qualidade com custo adequado, além de ser a execução do contrato; e, caso
esta demanda não seja atendida solicitamos que este ilustríssimo pregoeiro que mantenha a opção de
solicitações de prorrogação do prazo de entrega, regulamentado pela Lei de Licitações 8.666/1993, em seu
Art. 78, Inciso IV, que eximem empresas fornecedoras de penalidades com jus�fica�vas.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;
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A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão do itens dos Lotes 5 e 42, ocorreu então a renumeração dos itens do
TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48, passam a constar nos Lotes
12, 17, 21, 38, 39, 43, 44, 45 e 46, respec�vamente.

 

11 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Estepe

Seguindo tendência mundial, inclusive no Brasil, entende-se que o estepe somente deverá ser usado em caso
onde ocorrer o deslocamento mínimo, como por exemplo, para possibilitar o reparo de pneu avariado. 
Desta forma, as montadoras têm fornecido os estepes com medidas dis�ntas aos pneus, os quais atendem a
legislação, bem como, a necessidade de deslocamento mínimo do veículo, conforme previsto no manual do
fabricante, sem prejuízo para o usuário. 
Pergunta: Portanto, solicitamos ao órgão que permita que possamos ofertar no certame veículos que
possuam estepe com medida diferente do diâmetro das rodas, tendo em vista que o estepe é u�lizado
somente nos casos de deslocamento mínimo do veículo (emergência).

 

RESPOSTA DO CBMMG: Tal argumentação não é coerente, considerando os veículos des�nados aos
órgãos que integram a segurança pública do Estado, que, por vezes, necessitam realizar longos
deslocamentos para o cumprimento de missões emergenciais. O estepe integral, composto por
roda/pneu da mesma medida que os rodantes, permite que a locomoção ocorra de maneira segura,
sem o risco de interferir na estabilidade do carro. Já os chamados estepes compactos interferem na
dinâmica do veículo, principalmente quando instalados no eixo de tração, além de limitar a velocidade.
A diferença de aderência entre o pneu sobressalente e os demais provocam tendência direcional nos
veículos, em frenagens ou acelerações intensas, em razão do perímetro de rodagem diferente. Dessa
forma, considerando questões de segurança não é possível aceitar estepes com dimensões diversas às
demais rodas/pneus que compõem o veículo.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes da PMMG não serão aceitos veículos com estepe de dimensão
diferente das medidas dos pneus de rodagem. Diferentemente do que propõe a solicitante, viaturas
policiais não são veículo de serviço, pelo que não podem se abster de prestar atendimento ao público o
que implica em estar SEMPRE em condições de realizar direção defensiva, ofensiva e de emergência.
Considerando tratar-se de serviço essencial, o uso do estepe pela PMMG não é feito "apenas" para
permi�r o deslocamento mínimo do veículo, mas sim para manter seu uso regular durante todo
patrulhamento, em qualquer circunstância.

RESPOSTA DA PCMG: Inicialmente, mister se faz o registro que no Catálogo dos Códigos CATMAS do
Processo de Planejamento do Registro de Preço n. 359/2020, no Portal de Compras do estado de Minas
Gerais, não há qualquer especificação dos estepes dos veículos. 
Contudo, para os lotes da PCMG não serão aceitos veículos com estepe de dimensão diferente das
medidas dos pneus de rodagem. Diferentemente do que propõe a solicitante, viaturas policiais não são
veículo de serviço, pelo que não podem se abster de prestar atendimento ao público o que implica em
estar SEMPRE em condições de realizar direção defensiva, ofensiva e de emergência. Considerando
tratar-se de serviço essencial, o uso do estepe pela PCMG não é feito "apenas" para permi�r o
deslocamento mínimo do veículo, mas sim para manter seu uso regular durante todo patrulhamento,
em qualquer circunstância.
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CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. 

 

12 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: PRAZO DE ENTREGA 

Conforme já devidamente explanado em Audiência Pública pela montadora Renault, bem como as demais
montadoras presentes reforçamos que o prazo inicialmente estabelecido não pode prosperar, visto que
limita a compe��vidade e frustra o próprio escopo do processo licitatório, processo in�mamente
relacionado ao planejamento dos gastos públicos e ao controle de contas. 
Sabemos que em toda licitação a empresa contratada possui prazo de entrega do objeto licitado, prazo este
que a mesma toma conhecimento através do Edital, antes mesmo da contratação. 
Tratando-se de prazo do qual a licitante toma conhecimento anteriormente à sua par�cipação, este deve ser
seguido à risca, sob pena de aplicação de penalidade, tudo previsto em sede de Edital. 
Representamos a montadora Renault, a qual pretende par�cipar do certame ofertando veículos modelo
Master, COM FATURAMENTO DIRETO DE FÁBRICA, o qual apresenta excelente relação-custo bene�cio, além
de possuir excelente qualidade ao fim que se des�nam. 
Outrossim, o prazo de entrega do veículo está vinculado na ampla compe��vidade e ao devido
procedimento de vendas ao governo, o qual é diferenciado, uma vez que não tendo a montadora o veículo
pronto em seu estoque, faz-se necessário a solicitação de produção, a qual é iniciada somente após o
recebimento do empenho. Conforme no�ciado e vivenciado mundialmente, a pandemia ocasionada pela
disseminação do COVID-19 tem afetado a economia mundialmente, atrasando ou até mesmo
impossibilitando importações, obrigando empresas a demi�rem seus funcionários, suspenderem seus
contratos, pedirem emprés�mos etc. 
Importante ainda lembrar que neste �po de negociação deve ser levado em consideração a distância entre
os Estados de par�da e des�no e, ainda, os trâmites de empenho, faturamento, preparação do veículo e
revisão de entrega. 
Conforme edital, esta Administração na Cláusula 8 definiu os prazo de entrega de acordo com cada lote,
entretanto o período indicado é insuficiente e traz insegurança jurídica aos fornecedores. O prazo adequado,
que compreenderia a par�cipação destas montadoras seria mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, prazo este
indicado pelas diversas montadoras presentes na referida Audiência. 
Assim solicitamos que o prazo indicado por este ilustríssimo Órgão, seja dilatado para no mínimo 150 (cento
e cinquenta) dias, e caso esta demanda não seja atendida solicitamos que este ilustríssimo pregoeiro tenha
opções como solicitações de prorrogação do prazo de entrega, regulamentado pela Lei de Licitações
8.666/1993, em seu Art. 78, Inciso IV, que eximem empresas fornecedoras de penalidades com jus�fica�vas. 
Ressaltamos que ao estabelecer um prazo ínfimo acredita-se que as montadoras/concessionários estejam
com veículos em estoque para pronta entrega, contudo atualmente esta não é a realidade, pois os veículos
estão sendo fabricados no momento do pedido, o que mais uma vez demonstra cabalmente a necessidade
de um prazo adequado para entrega, atendendo aos requisitos de qualidade, eficiência, para atender o
Órgão em suas necessidades. 
Desta forma salientamos que nosso intuito é a de atender da melhor forma a Administração, e lhe ofertar um
produto propício, solicitando um maior prazo se atentando esta Administração aos princípios da
razoabilidade/proporcionalidade e o princípio da finalidade. Ademais o prazo estabelecido pode ser
susce�vel de alterações, permi�ndo que as empresas possam apresentar pedidos de prorrogação do prazo
de entrega, proporcionando dilação de prazo em caso de inconvenientes que podem suceder no momento
da execução. 
Pergunta: Diante de todo exposto, requeremos que esse órgão licitante efetue a dilação de prazo para no
mínimo 150 (cento e cinquenta) dias para entrega dos veículos, com o propósito de que a aquisição seja
sa�sfatória, e bem sucedida, conquistando um produto de qualidade com custo adequado, além de ser a
execução do contrato.
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RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para o cofre Público da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão do itens dos Lotes 5 e 42, ocorreu então a renumeração dos itens do
TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48, passam a constar nos Lotes
12, 17, 21, 38, 39, 43, 44, 45 e 46, respec�vamente.

 

13 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Conforme item 10.5.2 para aos veículos des�nados ao
CBMMG os veículos deverão ser fornecidos na cor Vermelha Monte Carlo ou outra tonalidade similar. 
A Renault possui em seu catálogo a cor Vermelho Vivo. Pergunta: Gen�leza esclarecer se a cor que o Renault
possui em seu catálogo (Vermelho Vivo) atende a solicitação do CBMMG, considerando que pode ser
considerada similar a cor MONTE CARLO solicitada?

 

RESPOSTA: A iden�dade visual de uma Ins�tuição é essencial para a formação e o fortalecimento de sua
marca. Essa ferramenta é a primeira comunicação com o público externo e sua aplicação de maneira
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eficiente faz com que a própria imagem da Corporação exceda a seus serviços e/ou produtos. Ela é um
recurso que deve ser claro e bem desenvolvido, pois cons�tui um elemento importante e estratégico
que deve estar alinhado em todos os setores de uma organização, de forma a proporcionar
reconhecimento, posicionamento (pelas cores e símbolos), vínculo, permanência e confiança, de
maneira padronizada. Assim sendo, para a aprovação da tonalidade das cores sugeridas deverá ser
apresentada uma amostra para análise e aceite por parte do CBMMG. Caso seja verificado que a ma�z
não corresponda ou não seja análoga à cor indicada o veículo deverá ser pintado no tom padrão da
Corporação.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL : Esclarecimento prestado.

 

14 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Condições de entrega do veículo

No edital solicita que os veículos da Policia Civil sejam entregues na cor preta, conforme verifica-se no item
10.5.3. 
Pergunta: Gen�leza esclarecer se os veículos podem ser fornecidos na cor preta metálica?

 

RESPOSTA DA PCMG: A cor preta u�lizada pela PCMG, segundo a Assessoria de Comunicação Social da
PCMG, responsável pelo grafismo das viaturas, é o PRETO PADRÃO X09.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL : Esclarecimento prestado.

 

 

15 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Da assistência técnica durante o período de garan�a

Diante desta cláusula, bem como a dificuldade de atendimento por parte das montadoras em atender a
exigência de prestação de assistência técnica em uma distância máxima de 150 km dos municípios por
Região Integrada de Segurança Pública – RISP, constante no item 29 deste Termo de Referência a montadora
Renault realizou um levantamento para verificar o atendimento. 
Trata-se de um número expressivo de municípios que fazem parte dessa lista. Em consulta a rede de
concessionárias da Renault disponíveis em Minas Gerais, verifica-se que existem municípios que irão contar
com a concessionária mais próxima para prestar atendimento de assistência técnica com quilometragem
média de até 500 km, somente de ida.

Situação está que foi explanada não somente pela Renault na Audiência Pública como também por outras
montadoras, inclusive a FIAT que possui fábrica no próprio Estado. Ressaltamos que, o não atendimento
deste item gera fato impedi�vo por trazer insegurança jurídica devido ao descumprimento do
edital/contrato. 
Neste sen�do, visando permi�r a par�cipação não só da montadora Renault, como também dos demais
fornecedores solicitamos que seja re�rada a exigência de km máxima, bem como seja re�rada o sistema de
manutenção volante.

 

RESPOSTA DA PMMG: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma
concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a
uma distância de 150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes
deslocamentos para realização de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DA PCMG: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma concessionária
e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a uma distância de
150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes deslocamentos para realização
de manutenções, contrariando ao interesse público.
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RESPOSTA DA SEJUSP: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma
concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a
uma distância de 150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes
deslocamentos para realização de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DO CBMMG:  Texto que consta nos lotes especificados pelo CBMMG: "A contratada deverá
oferecer assistência técnica para os veículos adaptados, em todo o Estado de Minas Gerais." Não
estabelecemos quilometragem máxima.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Mantem-se a assistência técnica no raio de 150 km, porém o CBMMG
não faz tal exigência.

 

 

16 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Revisões

Para a elaboração da proposta adequada ao valor de mercado necessário que sejam informados todos os
custos que cons�tuem o fornecimento. 
Pergunta: Diante disto, gostaríamos de esclarecer quantas revisões serão solicitadas pelos órgãos?

 

RESPOSTA DA PMMG: Pela PMMG, não estamos contratando revisões.

RESPOSTA DA PCMG: O mínimo previsto pelo fabricante durante o período de garan�a do veículo.
Exceto se houver necessidade de recall.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Os custos das revisões de todos os veículos estão a cargo da
Contratante, exceto para os veículos de códigos: 1669850 (Lote 22); 1767275(Lotes 23), 1767208 (Lote
24); 1705989 (Lote 25);1767402 (lote 26) 1773836 (Lote 27), 1773852 (lote 28) e 1706080 (Lote 29),
que deverão ser fornecidos com os custos de revisões programadas no manual do fabricante no
período de garan�a dos veículos a cargo da Contratada. Deve-se atentar ao fato de que, com a
supressão dos lotes 5 (cinco) e 42 (quarenta e dois), ocorreu a renumeração do TR e estes itens citados
acima passam a constar nos lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Destaca-se que houve equívoco da área técnica ao responder este ques�onamento durante a audiência,
tendo em vista que alguns lotes preveem revisão pelo contratado e outros com revisão sendo de
responsabilidade do contratante.

 

17 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Das Garan�as

Pergunta: Ainda, tendo em vista a garan�a ser sem limite de quilometragem, gen�leza nos esclarecer qual a
média mensal de rodagem dos veículos a serem contratados?

 

RESPOSTA DA PMMG: A garan�a solicitada é de, no mínimo, 12 meses e sem limite de quilometragem.
Assim, a quilometragem média mensal não influi nesse quesito. No mais, pelas caracterís�cas regionais
e de uso das viaturas, trata-se de um dado com bastante variação.

RESPOSTA DA PCMG: A garan�a solicitada é de, no mínimo, 12 meses e sem limite de quilometragem.
Assim, a quilometragem média mensal não influi nesse quesito. No mais, pelas caracterís�cas regionais
e de uso das viaturas, trata-se de um dado com bastante variação.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL : Esclarecimento prestado.
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18 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Dotação orçamentária

Pergunta: Sabemos que trata-se de um registro de preços, modalidade em que é permi�da a não divulgação
antecipada da dotação orçamentária. 
Ainda, a cláusula 23.1 esclarece que as despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação
orçamentária própria de cada órgão par�cipante e por recursos de convênios a serem informados quando da
solicitação de compras dos itens registrados. 
Porém, sabemos que os órgãos já possuem um planejamento para as futuras aquisições, bem como possuem
uma prévia das verbas que irão ser liberadas ao decorrer do ano. 
Com o decretado no Estado de Minas Gerais situação de calamidade financeira há uma insegurança por
parte dos fornecedores, principalmente montadoras, na par�cipação dos certames em se tratando de verba
estadual. Este fato pode ser verificado com a reincidência de processos desertos. Além disso, trata-se de um
número expressivo de veículos a serem adquiridos.

No caso, por exemplo, da montadora Renault somente estão autorizados a par�ciparem dos processos
licitatórios no estado de Minas Gerais em que a verba seja federal, isto é, verba garan�da. 
Pergunta: Diante disto, para que a montadora Renault tenha a possibilidade de par�cipar do certame e, em
contrapar�da, que o órgão tenha maior compe��vidade e consequentemente melhores preços, gostaríamos
de pedir que sejam separados os itens/lotes de acordo com o �po de verba que serão adquiridos, dando
publicidade as par�cipantes a respeito desta informação. 
Ressaltamos ainda que a separação por lotes trará maior segurança aos fornecedores. 
Por fim, sugerimos ainda que, sendo possível, caso um determinado item já tenha uma quan�dade certa de
compra por parte de algum órgão par�cipante, em temos de quan�ta�vo e convênio federal já definido, seja
realizado um pregão para compra e não realizar um registro de preços.

 

RESPOSTA DO CBMMG:  Não acatamos as sugestões apresentadas.

A separação dos lotes por dotação orçamentária limita a execução da despesa, com a devida adequação
aos recursos disponíveis, de acordo com o planejamento e necessidades de cada órgão.

O sistema de registro de preços possibilita inúmeras contratações esporádicas e seguidas, por um único
processo, sem a necessidade de nova licitação de um mesmo objeto. Outrossim, no momento de
formalização da ata, entre as partes envolvidas, não há a necessidade de ter o recurso disponível. Fator
que beneficia a contratação, sem o risco de não atendimento, por exemplo, aos prazos de validade de
propostas, por tramitação de liberação crédito financeiro, nos casos de transferências voluntárias.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. 

 

19 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 02 – Potência

Pergunta: Neste item, gen�leza nos esclarecer se a potência deve ser medida em gasolina ou etanol? 
Isto porque, a Renault pretende par�cipar ofertando o modelo Kwid, o qual apresente potência de 66 cv na
gasolina e 70 cv no etanol (edital pede no mínimo 70 cv).

 

RESPOSTA DO CBMMG: Contudo, entendemos que o veículo proposto atende ao edital, uma vez que a
especificação técnica não define, separadamente, a potência para cada �po de combus�vel.

RESPOSTA DA PCMG: Conforme determinado na especificação do Código CATMAS no Catálogo do
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais (Lote 02 – Código 1761242), a faixa de potência mínima
da viatura foi determinada como sendo 70 CV, mo�vo pelo qual esclarecemos que aludida potência
deve ser verificada tanto com o combus�vel gasolina quanto com álcool.



18/02/2021 SEI/GOVMG - 24605848 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=28745226&infra_si… 40/68

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Só será admi�do veículo cuja informação registrada na Base de Índice
Nacional - BIN, seja para automóvel de potência de 70 CV ou mais.

 

EMPRESA: FLASH

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : LOTES 04 E 05

Solicitamos que para os LOTES 04 e 05, sejam fornecidas as especificações do compar�mento de
equipamentos, visando a correta cotação para a PMMG e atendendo ao que se preceitua o edital em tela;

 

 RESPOSTA DA PCMG: Segue informações do item: Compar�mento de equipamento,  localizado entre a
cabine do veículo e o compar�mento de cela, com portas munidas de chave, com aberturas para cada
lado da caçamba. Dimensões aproximadas de : 1,50x60, com porta com 90 cm.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.5.39, do
Termo de Referência. Informamos que o item do Lote 05 foi suprimido.

 

 

2 -QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : LOTES 04 E 05

Solicitamos que sejam enviadas as especificações em relação as luzes auxiliares Estrobos, pois fica inviável a
cotação sem ao menos um descri�vo com as especificações para o direcionamento da cotação;

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: Para o lote 04 aderido pela PCMG, a especificação do sinalizador acús�co
visual encontra-se no item 9, do Anexo I,16991110, do Termo de Referência. Informamos que o item do
Lote 05 foi suprimido.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lotes 13 e 18

Solicitamos que seja disponibilizada as especificações em relação ao sistema de sinalização para as motos,
descritas nos lotes 13 e 18;

 

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL:                                        

Para PMMG, a especificação do sinalizador acús�co visual encontra-se no item 3 do  anexo II,
24940570, do Termo de Referência; 

Para CBMMG, a especificação do sinalizador acús�co visual encontra-se no subitem 1.7 do  anexo
III, 24508076, Termo de Referência;   

Para SEJUSP, a especificação do sinalizador acús�co visual encontra-se no item 5 do  anexo
IV, 25094876, do Termo de Referência.   

 

 

EMPRESA: HPE
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 1 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  Lote 10

Entendemos que a L200 se enquadra dentro das pick-ups leves de médio porte. Está correto nosso
entendimento?

 

RESPOSTA DA PMMG: A L200 se enquadra no conceito de pick-up leve de médio porte, devendo
observar as exigências específicas.

RESPOSTA DO  CBMMG:  Sim.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 09.

 

 

2 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  Lote 15

Estamos considerando apenas um aparelho GPS e não a inclusão de um mul�mídia. Está correto nosso
entendimento?

 

RESPOSTA DA PMMG: O GPS solicitado não é uma tela de navegação, mas sim disposi�vo de localização
e rastreamento com caracterís�cas próprias conforme edital. Em relação ao kit mul�mídia, caso este
seja do modelo ofertado deverá ser man�do.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 14.

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 16

A alça de segurança que estamos considerando é para o motorista, nosso entendimento está correto?

 

RESPOSTA DA PMMG: Deverá ser considerada alça retrá�l em todos assentos e não somente para o
motorista. O entendimento da empresa está equivocado.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.16.72, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item está no lote 15.

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 16

A lanterna central ao ser acionada ilumina toda a região interna da cabine, porém não é direcional. Será
aceito? Podemos inclusive oferecer uma lampada de led de alto brilho.

 

RESPOSTA DA PMMG: Será aceito

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 15.
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5 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 17

As cilindradas de um motor não interfere no desempenho do veículo, não deveria ser u�lizado como fator
eliminatório, em um edital, o an�go motor da L200 Triton possuía 3200cc, com 38kgfm de torque e 180cv.
Com a evolução na construção dos motores, a fim de melhorar a eficiência e atender as normas ambientais,
o novo motor da L200 Triton, apesar de possuir apenas 2442cc consegue gerar 43,9kgfm e 190cv, portanto,
pedimos para desconsiderar este ou alterar para mínima de 2440cc e máxima de 3200cc. 

 

RESPOSTA DA PMMG - Será aceita cilindrada ofertada de 2442cc.

RESPOSTA DO CBMMG:   FAIXA CILINDRADA: MINIMA 2485 CC E MAXIMA 3200 CC - As cilindradas de
um motor não interfere no desempenho do veículo, não deveria ser u�lizado como fator eliminatório,
em um edital, o an�go motor da L200 Triton possuía 3200cc, com 38kgfm de torque e 180cv. Com a
evolução na construção dos motores, a fim de melhorar a eficiência e atender as normas ambientais, o
novo motor da L200 Triton, apesar de possuir apenas 2442cc consegue gerar 43,9kgfm e 190cv,
portanto, pedimos para desconsiderar este item ou alterar para mínima de 2440cc e máxima de 3200cc
No que tange ao CBMMG, não há restrições quanto à solicitação apresentada. No entanto, é necessário
manifestação do órgão responsável sobre atendimento das necessidades, bem como se esse item é
objeto de convênio. 
CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.17.9, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item está no lote 16.

 

 

6 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 17

A alça de segurança que estamos considerando é para o motorista, nosso entendimento está correto?

 

RESPOSTA DA PMMG: Deverá ser considerada alça retrá�l em todos assentos e não somente para o
motorista. O entendimento da empresa está equivocado.

RESPOSTA DO CBMMG: A alça de segurança é o acessório de segurança instalado no teto dos veículos
próximo às portas dos passageiros, conhecido também como "alça de teto" e "pegamão".

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.16.72, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item passa a constar no lote 16.

 "2.16.72 Alça de segurança interna (teto), retrá�l e disponível para todos os assentos;"

 

7 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 17

A lanterna central ao ser acionada ilumina toda a região interna da cabine, porém não é direcional. Será
aceito? Podemos inclusive oferecer uma lâmpada de led de alto brilho.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Conforme consta no descri�vo técnico do item, a exigência para a lanterna
direcional se aplica aos casos em que essa caracterís�ca não for da linha de produção normal. Assim, se
a lanterna não direcional for objeto da linha de produção, será aceita.

RESPOSTA DA PMMG: Será aceito

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 16.
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8 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 23

O veículo que pretendemos ofertar possui 190 cv de potência, 7% acima do especificado no edital. Será
aceito?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Sim. Só não serão aceitos veículos com potência máxima inferior a exigida.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 22.

 

 

9 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 23

Película transparente/incolor no para brisas e fumê nos laterais e vigia. Nosso entendimento está correto?

 

RESPOSTA DO CBMMG: SIM

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 22.

 

10 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 24

O veículo que pretendemos ofertar possui 190 cv de potência, 7% acima do especificado no edital. Será
aceito?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Sim. Só não serão aceitos veículos com potência máxima inferior à exigida.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 23.

 

 

11 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 24

Película transparente/incolor no para brisas e fumê nos laterais e vigia. Nosso entendimento está correto?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Sim

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 23.

 

 

12 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 32

O veículo que pretendemos ofertar possui vidros elétricos, será aceito?
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RESPOSTA DA SEJUSP: Irá permanecer “controle de vidros manual nas portas, que deverão abaixar por
completo” e “controle de retrovisores manual”.

No entanto, poderá ser oferecido veículos com vidro elétrico, que deverão abaixar por completo e com
controle elétrico dos retrovisores, considerando que apresenta qualidade superior ao previsto no
edital,  atendendo ao princípio da economicidade e da eficiência, desde que o valor não seja superior ao
que seria ofertado para o veículo com vidros manual nas portas, que  deverão  abaixar e com controle de
retrovisores manual.

Ademais o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode afastar o princípio da
economicidade.

Não se deve interpretar as regras editalícias de forma restri�va, uma vez que não prejudique a
Administração Pública. E não fere os princípios da isonomia e da vinculação ao edital a oferta de
produto que possua qualidade superior à mínima exigida, desde que o gênero do bem licitado
permaneça inalterado e seja atendido o requisito do menor preço.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 31.

 

13 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 32

O veículo que pretendemos ofertar possui controle elétrico dos retrovisores. Será aceito?

 

RESPOSTA DA SEJUSP:  Irá permanecer “controle de vidros manual nas portas, que deverão abaixar por
completo” e “controle de retrovisores manual”.

No entanto, poderá ser oferecido veículos com vidro elétrico, que deverão abaixar por completo e com
controle elétrico dos retrovisores, considerando que apresenta qualidade superior ao previsto no
edital,  atendendo ao princípio da economicidade e da eficiência, desde que o valor não seja superior ao
que seria ofertado para o veículo com vidros manual nas portas, que  deverão  abaixar e com controle de
retrovisores manual.

Ademais o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode afastar o princípio da
economicidade.

Não se deve interpretar as regras editalícias de forma restri�va, uma vez que não prejudique a
Administração Pública. E não fere os princípios da isonomia e da vinculação ao edital a oferta de
produto que possua qualidade superior à mínima exigida, desde que o gênero do bem licitado
permaneça inalterado e seja atendido o requisito do menor preço.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 31.

 

 

14 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 32

O veículo que pretendemos ofertar possui largura de 1820 mm. Será aceito? Sugerimos a inclusão de um
percentual de variação para que possamos par�cipar do edital.

 

RESPOSTA DA SEJUSP: Irá permanecer a "Largura mínima 1.850mm", haja vista que estas especificações
foram aprovadas previamente por esta Secretaria visando assegurar condições dignas ao transporte de
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pessoas presas durante o período de deslocamento, não cabendo alterações nas especificações do
veículo.

Ademais, as especificações visam atender às normas estabelecidas na Lei nº 8.653 de 10/05/1993  que
dispõe sobre o transporte de presos e dá outras providências, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012,
do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e da Resolução nº 626 de 19/10/2016
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 31.

 

 

15 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 32

Estamos considerando uma camada de película de segurança. Sobre as especificações, solicitamos valores
mínimos e máximos, evitando valores absolutos.

 

RESPOSTA DA SEJUSP: As instalações das películas deverão obedecer ao previsto no ar�go 3º da
Resolução Contran nº 254 de 26/10/2007 que "Estabelece requisitos para os vidros de segurança e
critérios para aplicação de inscrições, pictogramas e películas nas áreas envidraçadas dos veículos
automotores, de acordo com o inciso III, do ar�go 111 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB."

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 31.

 

 

16 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Prazo de entrega

Entretanto, considerando a logís�ca de entrega de CATALÃO-GO até aos municípios de entrega, instalação de
acessórios opcionais e demais procedimentos necessários, solicitamos reavaliação do prazo de entrega dos
veículos dos Itens 4, 5, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 32, 38 e 40 para 150 (cento e cinquenta) dias contados
da formalização do Contrato e do recebimento da Autorização de Fornecimento e/ou Nota de Empenho,
bem como o prazo de apresentação do protó�po de 60 (sessenta) dias para melhor adequação e
atendimento ao órgão.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações



18/02/2021 SEI/GOVMG - 24605848 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=28745226&infra_si… 46/68

apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão do itens dos Lotes 5 e 42, ocorreu então a renumeração dos itens do
TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48, passam a constar nos Lotes
12, 17, 21, 38, 39, 43, 44, 45 e 46, respec�vamente.

 

17 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Licenciamento

Entendemos que os dados (CNPJ/Localidade) do CONTRATANTE, será o mesmo para FATURAMENTO,
LICENCIAMENTO e entrega. Perguntamos: Está correto o nosso entendimento?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Os dados para faturamento/licenciamento é o mesmo do órgão contratante. O
endereço de entrega deverá ser o da Unidade responsável por cada respec�vo órgão, conforme edital.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. 

 

 

18 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : IPI

O órgão que está adquirindo, inclusive os par�cipantes são de segurança pública da União, dos Estados e do
Distrito Federal? Caso essa atribuição seja diferente da Cons�tuição federal a resposta deverá ser enviada
juntamente com o ato legal que atribuiu. O veículo será u�lizado para patrulhamento nos moldes do item 2,
2.1 e 2.2 cumula�vamente, como disposto acima?

 

RESPOSTA DA PMMG: A PMMG está isenta do pagamento de IPI (Imposto sobre
Produto Industrializado) dos bens descritos no art. 12, inc. II da Lei nº 9.493/97.
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RESPOSTA DO CBMMG:  Esclarecemos que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é órgão
cons�tuinte da segurança pública. A Lei nº 8.058, de 02 de julho de 1990, isenta do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI as saídas de veículos automotores de qualquer natureza, máquinas,
equipamentos, bem como de suas partes e peças separadas, quando des�nados à u�lização nas
a�vidades dos Corpos de Bombeiros, em todo o território nacional.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Foi incluído no Termo de Referência o item
2.48.2, que trata da isenção do IPI para os órgãos de segurança.

"2.48.2 Isenção de IPI

2.48.2.1 Os órgãos de segurança têm isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, conforme Lei Nº 9.493, de 10 de setembro 1997 e  Lei nº 8.058, de 02 de julho de
1990."

 

19 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Locais de assistência técnica

 

Razão Social Endereço CEP Cidade UF

Mitcar Minas Ltda. Av. Presidente Carlos Luz, n° 561 – Caiçara 31230-
000

Belo
Horizonte MG

Via Jap Comércio Ltda. Av. Raja Gabaglia, nº 3091 – São Bento 30350-
563

Belo
Horizonte MG

Div Comércio de Veículos
Autopeças e Serviços Ltda.

Rua Santa Rita de Cassia, 314, Loja 4 e 5, III
Prolongamento do Bairro Bom Pastor

35502-
085 Divinópolis MG

Trivel Automóveis Comércio de
Veículos Ltda. Av. J. K., 1243, Vila Bretas 35030-

970
Governador
Valadares MG

Trivel Automóveis Comércio de
Veículos Ltda. Av. Pedro Linhares, nº 6000 – B.Industria 35160-

291 Ipa�nga MG

Comercial de Veículos Salvaterra
Ltda

Av. Dr. Deusdedith Salgado, nº 4395, Área 2A –
Teixeiras

36033-
000 Juiz de Fora MG

SGP Comércio de Veículos,
Autopeças e Serviços Ltda

Av. Mestra Fininha, 3300 A, Térreo Subsolo - B
Augusta Mota

39403-
431

Montes
Claros MG

Ligalima Comércio de Veículos e
Peças Ltda. Rod. MG-050, 555, Nossa Senhora das Graças 37902-

538 Passos MG

Ditrasa S/A. Av.Juscelino Kubitscheck de Oliveira , n°. 1001 – Jd.
dos Andrades

38706-
002

Patos de
Minas MG

Kisaki Comércio de Veícuos Eireli Av. Prefeito Tuany Toledo, nº 246 - Bairro Fá�ma I 37550-
000 Pouso Alegre MG

SGP Comércio de Veículos,
Autopeças e Serviços Ltda Av. Castelo Branco, nº 3000 - Santo Antonio 35701-

242 Sete Lagoas MG

Maqnelson Veículos Ltda. Av. Edílson Lamar�ne Mendes, 1070 – São Benedito 38045-
000 Uberaba MG

Maqnelson Veículos Ltda. Av. Rondon Pacheco, 1001, Loja 02 - Bairro Lidice 38400-
050 Uberlândia MG

Nara Veículos Ltda. SIA Sul - Trecho 1, Lote 1220/ 1230/ 1240/ 1250/
1260

71200-
010 Brasília DF

 

Os locais de assistência técnica acima atenderão as necessidades deste do órgão?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Sim. 
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RESPOSTA DA PMMG: A relação apresentada atende a PMMG. 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. 

 

20 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Revisões

Pedimos informar a média anual de km rodados, para fins de cálculos das revisões.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Média anual de 19.870 km rodados, alusiva aos veículos do �po caminhonete.

RESPOSTA DA PMMG: A PMMG não exige revisões.

CONSIDERAÇÕES  SEPLAG/DCGL: Os custos das revisões de todos os veículos estão a cargo da
Contratante, exceto para os veículos de códigos: os veículos de códigos: 1669850 (Lote 22);
1767275(Lotes 23), 1767208 (Lote 24), 1705989 (Lote 25), 1767402 (lote 26), 1773836 (Lote 27),
1773852 (lote 28) e 1706080 (Lote 29), que deverão ser fornecidos com os custos de revisões
programadas no manual do fabricante no período de garan�a dos veículos a cargo da Contratada.
Deve-se atentar ao fato de que, com a supressão dos lotes 5 (cinco) e 42 (quarenta e dois), ocorreu a
renumeração do TR e estes itens citados acima passam a constar nos lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e
28. 

Destaca-se que houve equívoco da área técnica ao responder este ques�onamento durante a audiência,
tendo em vista que alguns lotes preveem revisão pelo contratado e outros com revisão sendo de
responsabilidade do contratante.

 

 

EMPRESA: MITREN

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 27

Na tabela constante no início das especificações de ambos os Lotes, 27 e 28, consta uma “Especificação
Técnica Sucinta do Objeto”, onde informa, entre outros dados, o seguinte: 
“COMPRIMENTO TOTAL MAXIMO DE 8000 MM” 
Nossa dúvida é se, no comprimento total máximo admi�do, está inclusa a dimensão do guincho elétrico
previsto nas especificações, quando instalado, já que o mesmo deve ser acondicionado em compar�mento
traseiro e somente é instalado quando for operado. 
Caso a dimensão do guincho esteja inclusa no comprimento total máximo admi�do, solicitamos flexibilizar a
dimensão total máxima admi�da, permi�ndo uma variação de até + 5% no comprimento total do veículo.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Esclarecemos que o comprimento total máximo admi�do para o veículo não
inclui o guincho elétrico.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 26.

 

 

EMPRESA: FCA FIAT

 



18/02/2021 SEI/GOVMG - 24605848 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=28745226&infra_si… 49/68

1 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Cláusula 18 -  Assistência técnica durante o período de
garan�a

É solicitando no item 18.1. “…sendo que, em cada Região Integrada de Segurança Pública de Minas Gerais
deverá exis�r, no mínimo, uma concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos
adquiridos, ou no máximo a uma distância de 150 km da sede da região. A relação dos municípios por Região
Integrada de Segurança Pública - RISP constam no item 29 deste Termo de Referência; 
Excepcionalmente para o LOTE 11 a FCA FIAT não consegue atender, pois as cidades de Lavras, Patos de
Minas, Montes Claros, Curvelo e Unaí não possuem Concessionária JEEP. 
Para os demais lotes temos Concessionária Autorizada FIAT que atende ao solicitado. 
PEDE-SE: A EXCLUSÃO deste item, pois a comodidade do Órgão em ter uma Concessionária nas cidades
relacionadas, irá gerar com certeza lotes desertos ou a par�cipação de ME / EPP sem a responsabilidade de
checar esta informação.

 

RESPOSTA DA PMMG: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma
concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a
uma distância de 150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes
deslocamentos para realização de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DA PCMG: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma concessionária
e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a uma distância de
150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes deslocamentos para realização
de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DA SEJUSP: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma
concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a
uma distância de 150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes
deslocamentos para realização de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DO CBMMG:  Texto que consta nos lotes especificados pelo CBMMG: "A contratada deverá
oferecer assistência técnica para os veículos adaptados, em todo o Estado de Minas Gerais." Não
estabelecemos quilometragem máxima.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Mantem-se a assistência técnica no raio de 150 km, porém o CBMMG
não faz tal exigência.

 

2 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 5

Alteração do texto para: Bateria: mínimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de produção. Caso a
bateria do veículo não tenha a amperagem mínima exigida a contratada deverá subs�tuir a bateria original
por uma bateria com amperagem conforme o mínimo exigido na especificação do veículo para o lote ou
adicionar uma segunda bateria com amperagem igual a original do veículo, conectada ao sistema de carga do
veículo e com alternador compa�vel para as duas baterias;

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: O item do Lote 05 foi suprimido do Termo de Referência.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 20

Alteração do texto para: Bateria: mínimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de produção. Caso a
bateria do veículo não tenha a amperagem mínima exigida a contratada deverá subs�tuir a bateria original
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por uma bateria com amperagem conforme o mínimo exigido na especificação do veículo para o lote ou
adicionar uma segunda bateria com amperagem igual a original do veículo, conectada ao sistema de carga do
veículo e com alternador compa�vel para as duas baterias;

 

RESPOSTA DA PMMG: Será aceito a sugestão do texto da FCA, desde que mantenha o mínimo de 90
amperes e as baterias sejam da mesma marca da linha de produção do veículo.
CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. 

 

4 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Protetor de tanque

PEDE-SE: Os veículos não possui este item desenvolvido não sendo possível o implemento externo (questões
relacionadas a Safety). Sugerimos a re�rada desta exigência em todos os lotes. Diante do exposto, requer-se
que o presente pedido seja recebido, analisado e deliberado, para que ao final seja atendida a solicitação.

 

RESPOSTA DA PMMG:  Manter o protetor de tanque em todos os lotes.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. 

 

 

EMPRESA REV BRASIL

 

1 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  CERTIFICAÇÃO ISO 9001

Do lote 1 ao Lote 45, que são veículos des�nadas as Forças de Segurança Publica (Bombeiro, Policia Civil,
Policia Militar e Sistema Prisional) entendemos que estamos tratando de veículos na sua grande parte
adaptados e customizados para as a�vidades fim que cada Ins�tuição necessita, e que para isso todos os
veículos sofrerão adaptações/Customizações. Como estamos falando em lotes com diversas quan�dades em
serie a serem produzidas, acreditamos ser de suma importância que a empresa adaptadora dos assessórios e
instalação, seja homologada junto aos fabricantes dos veículos bem como exigência, a empresa adaptadora
deverá possuir CERTICAÇÃO IS0 9001 no mínimo, pois esta cer�ficação irá garan�r que a empresa
adaptadora tenha em sua linha de produção uma garan�a na repe�bilidade de seus serviços e produtos
aplicados nos veículos garan�ndo que todo o lote fornecido, seja igual ao veiculo PROTOTIPO com a mesma
qualidade e padrão.

Por tanto, sugerimos que seja incluído a solicitação de apresentação do Laudo de CERTIFICAÇÃO ISO 9001 da
empresa adaptadora para todos os lotes de veículos, como parte de documento de homologação da
empresa par�cipante do certame.

 

 

RESPOSTA DO CBMMG: Primeiramente, é importante inserir um breve resumo sobre os sistemas da
qualidade, no que tange as Normas da série ISO 9000: 
Os Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) têm por escopo a melhoria con�nua dos procedimentos
organizacionais, incluindo o cumprimento de metas, métodos e operações norma�zados. A série ISO
9000 é um conjunto de normas internacionais sobre sistema de gestão da qualidade.

De acordo com a ABNT (2011), a Interna�onal Organiza�on for Standardiza�on (ISO) é uma organização
não governamental e sem fins lucra�vos, fundada oficialmente no ano de 1947. A ISO está dividida em
comitês técnicos que são responsáveis pelo processo de normalização dos diversos segmentos da
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economia. Os trabalhos da ISO têm por finalidade o consenso entre as en�dades nacionais de
normalização e a consequente harmonização das normas no plano internacional.

A ISO é a Federação Mundial de Organismos Nacionais de Normalização (ONN) composta por
representante de cada país. Abrange as diferentes áreas da tecnologia e busca “[...] o consenso na
elaboração de normas internacionais por meio da conciliação dos interesses dos fornecedores,
consumidores, governo, comunidade cien�fica e demais representantes da sociedade civil organizada”
(CNI, 2002c, p. 44).

A ABNT é membro fundador do Brasil na ISO e, no campo da qualidade, par�cipa, a�vamente, da
elaboração das normas da série ISO 9000 através de membros do Comitê Brasileiro15 da Qualidade (CB-
25) que é o setor responsável pela preparação das normas brasileiras NBR ISO 9000, equivalentes às
normas internacionais ISO 9000.

As normas de sistemas de gestão da qualidade possuem foco nos processos e procedimentos da cadeia
de produção e nas diretrizes organizacionais e gerenciais. Assim, a cer�ficação de sistemas da qualidade
não garante o desempenho do produto final. Não se pode afirmar que um produto de uma empresa
com cer�ficação ISO possui qualidade superior e melhor desempenho ao de uma empresa não
cer�ficada.

No entanto, as organizações que primam pelo atendimento às normas de sistemas de gestão tendem a
alcançar resultados sa�sfatórios no campo da qualidade, pois buscam a�ngir a excelência pela
uniformização e aprimoramento dos procedimentos administra�vos e operacionais, visto que possuem
como meta atender as expecta�vas do cliente de forma consciente e repe��va, face aos bens e serviços
por ele especificados.

Nesse sen�do, consideramos os apontamentos acima, acatamos a sugestão apresentada pela empresa
em pauta, no que refere-se a exigência de apresentação da Cer�ficação ISO 9001 da empresa que será
responsável pela adaptação dos veículos.

A cer�ficação é a expressão formal, por meio de um cer�ficado, de que um produto, processo, serviço,
sistema ou pessoal atende a requisitos es�pulados em uma norma, regulamento ou especificações
técnicas. A par�cularidade comum entre esses �pos de cer�ficações é que são realizadas pela terceira
parte, ou seja, por um organismo independente, que atua entre o fornecedor e consumidor, acreditado
pela agência responsável pela gestão da qualidade de cada país.

A cer�ficação de produtos é a garan�a escrita concedida por Organismos de Cer�ficação de Produto
(OCP) de que de que determinado produto está conforme a padrões técnicos específicos. Ela possui
maior aceitação e credibilidade no mercado domés�co e internacional, pois “[...] traduz a garan�a de
terceiros de que determinado produto foi produzido de acordo com uma norma apropriada; de que sua
produção foi supervisionada e controlada; e de que o mesmo foi testado e inspecionado” (SILVEIRA,
2006, p. 29).

Dessa forma, caso haja aquiescência entre os demais órgãos, seria prudente e adequado estender a
exigência em destaque para os demais lotes que têm sinalização óp�ca.

RESPOSTA DA SEJUSP : Estamos de acordo com a resposta do CBMMG.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. No momento a exigência não será acatada
merecendo um estudo mais amplo sobre o tema.

 

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Anexo III do Termo de Referência

No Anexo N° III Do Termo de Referência do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, é solicitado no item
3.19.7. no Subitem a) sinalizadores óp�cos: os componentes deverão atender os requisitos con�dos nas
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Normas SAE J 575 e SAE J 595;

Nossa sugestão é que esta solicitação exigida no Termo de Referencia III do Corpo de Bombeiro Militar, sejam
estendidas as demais Ins�tuições nos itens que são exigidos os mesmos equipamentos de Sinalização de
Emergência (PMMG;PCMG e DEPEN) por se tratarem de viaturas de emergência e conter os mesmos
equipamentos de luzes de sinalização de emergência.

 

RESPOSTA DO CBMMG:  A cer�ficação é a expressão formal, por meio de um cer�ficado, de que um
produto, processo, serviço, sistema ou pessoal atende a requisitos es�pulados em uma norma,
regulamento ou especificações técnicas. A par�cularidade comum entre esses �pos de cer�ficações é
que são realizadas pela terceira parte, ou seja, por um organismo independente, que atua entre o
fornecedor e consumidor, acreditado pela agência responsável pela gestão da qualidade de cada país.

A cer�ficação de produtos é a garan�a escrita concedida por Organismos de Cer�ficação de Produto
(OCP) de que de que determinado produto está conforme a padrões técnicos específicos. Ela possui
maior aceitação e credibilidade no mercado domés�co e internacional, pois “[...] traduz a garan�a de
terceiros de que determinado produto foi produzido de acordo com uma norma apropriada; de que sua
produção foi supervisionada e controlada; e de que o mesmo foi testado e inspecionado” (SILVEIRA,
2006, p. 29).

Dessa forma, caso haja aquiescência entre os demais órgãos, seria prudente e adequado estender a
exigência em destaque para os demais lotes que têm sinalização óp�ca.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. No momento a exigência não será acatada
merecendo um estudo mais amplo sobre o tema.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Anexo III do Termo de Referência

Ainda no mesmo Anexo N° III Do Termo de Referência do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no
item 5.5. CERTIFICAÇÕES / LAUDOS / DECLARAÇÕES no Sub Item 5.5.3. é solicitado a apresentação do
Cer�ficado que comprove atendimento as técnicas SAE J 575 e SAE J 595.

Nossa recomendação é que este Cer�ficado exigido, seja emi�do por laboratório Acreditado uma vez que se
trata de uma exigência em atendimento a uma norma Internacional a onde existe parâmetros e testes.

Nossa recomendação para a Barra de Luz de sinalização de emergência que compõe os carros das frotas da
PCMG, PMMG, DEPEN e Bombeiro por se tratarem itens de extrema segurança para os policiais, agentes
públicos e também para todos os munícipes, recomendamos que seja exigido também outras normas SAE J
que garantem a qualidade em outros quesitos como vibrações, intemperes, testes mecânicos e de
intensidades de luz e faixo de iluminação conforme descrito abaixo por nós:

A barra deve possuir Cer�ficação SAE, atendendo as normas e testes especificados, cuja comprovação se
dará por meio de apresentação, no momento de aprovação do Protó�po, de Laudo emi�do por en�dade
acreditada para as seguintes normas (i) SAE J595_201403 Revised Classe 1/Red and Blue – Front/Rear
direc�on, Flash Mode FP Single Puls e (All) – A�ngindo no Ponto HV o mínimo de 500 Cd e 12.000 Cd-
Seg/Min; (ii) SAE J575_201508 Revised – Mechanical Tests (4.2 Vibra�on, 4.5 Warpage, 4.9 H2O, 4.11 Dust,
4.12 NaCl); (iii) SAE J845_2013 Classe 1/Red and blue – 180º Hemispherical Coverage All FPs; e (iv) SAE
J578_201603 –

Informamos que esta sugestão citada acima, já é uma prá�ca comum em várias Ins�tuições Estaduais e
Federais a onde vocês poderão comprovar em editais já publicados pelos mesmos.
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RESPOSTA DO CBMMG: A exigência desse tópico não refere-se à apresentação de Declaração da
Conformidade, que é fornecida pela primeira parte, ou seja, o fornecedor. Mas sim de apresentação de
cer�ficado, de acordo com o texto apresentado, que, conforme Nota CBMMG para a sugestão 2, é
fornecido por um Organismo de Cer�ficação de Produto, ou seja, um organismo acreditado.

Considerando que verificamos que o atendimento ao solicitado não restringe a um único fornecedor,
bem como os esclarecimentos acima sobre a cer�ficação de produtos e seus bene�cios, acatamos a
sugestão proposta.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. No momento a exigência não será acatada
merecendo um estudo mais amplo sobre o tema.

 

 

EMPRESA: TRIEL-HT

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 25

Abrir o �po de acionamento de bomba para PTO (tomada de força).

 

RESPOSTA DO CBMMG: O acionamento da bomba de incêndio poderá ser pelo cardam principal do
veículo por meio de transmissão de potência integral do �po “split-sha�” ou por PTO (tomada de força).
Contudo, se a contratada optar pelo PTO, o acionamento deve ser com o veículo em funcionamento
sendo preferencialmente de mesma marca do cambio, ou original do chassi, caso a tomada de força seja
instalada pelo implementador, deverá o fabricante do chassi ou do cambio declarar e/ou homologar que
a tomada de força é compa�vel para o serviço que está sendo empregada e não afeta garan�as do
chassi ou cambio. É vedado o uso de PTO’s de marcas paralelas.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 24.

 

 

2 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lotes 25, 27 e 28

Ques�onamos se será aceito auto cer�ficação? 
Onde o próprio fabricante atesta a cumprimento da norma, conforme a própria norma prevê.

 

RESPOSTA DO CBMMG:  Será aceita a apresentação de Declaração de Primeira Parte, somente, para a
caixa de transferência e caixa mul�plicadora. A auto cer�ficação não se aplica para a bomba de
incêndio.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR,
estes itens passam a constar nos Lotes 24, 26 e 27 , respec�vamente.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : 3.19. CERTIFICAÇÃO / DECLARAÇÃO / LAUDO

Solicitamos e sugerimos que que a cer�ficação ou atestado de terceira parte emi�do por um laboratório sem
vínculo com a empresa fabricante da bomba e ou implementadora, possa ser entregue no ato da entrega do
protó�po, juntamente com o laudo de bombeamento da viatura. Além de não restringir a compe��vidade o
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CBMMG terá a mesma segurança de desempenho. Outra sugestão para comprovação de que a bomba
ofertada já foi testada e entregue em alguma viatura e que esta deu o seu desempenho é a cobrança de um
atestado de capacidade técnica ou uma declaração de alguma corporação que tenha recebido tal
equipamento, informando marca e capacidade, u�lizando a idoneidade do oficial ou pessoa �sica que
assinou o documento. Em resumo solicitamos a flexibilização do item supracitado.

 

RESPOSTA DO CBMMG:  Para a bomba de incêndio, deverá ser apresentada cer�ficação ou atestado de
terceira parte, emi�do por um laboratório sem vínculo com a empresa fabricante da bomba e ou
implementadora, conforme consta no descri�vo técnico. Esses documentos poderão ser entregues no
ato do recebimento do protó�po. 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. 

 

EMPRESA: YAMAHA

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 9

Sugestão alteração T.R: moto com balança traseira e dois amortecedores.

 

RESPOSTA DA PCMG: Assim, conforme determinado na especificação do Código CATMAS no Catálogo
do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais (Lote 09 – Código 1761250), a suspensão traseira foi
determinada como mono amortecida (tras), mo�vo pelo qual manifestamos pela estrita observância do
edital.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 08.

 

 

EMPRESA: VPV REPRESENTAÇÕES 

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  Prazo de entrega

Na General Motors os prazos de entrega são de 120 dias para veículos sem adaptação e 150 dias para
veículos com qualquer �po de adaptação em Viaturas

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.
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RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão do itens dos Lotes 5 e 42, ocorreu então a renumeração dos itens do
TR,  portanto os itens dos Lotes 13, 18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48, passam a constar nos Lotes
12, 17, 21, 38, 39, 43, 44, 45 e 46, respec�vamente.

 

2 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  Lote 01

Veiculos Hatch 1.3 a 1.6, Potencia 85 a 111cv,  incluir 1.0 desde que seja Turbo ou que tenha potencia
mínima de 100cv, excluir potencia máxima para habilitar Onix 1.0 Turbo 116cv

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. O item não pode ser alterado em função de outros
processos de compras/patrimonialização no qual foi vinculado.

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 30

Veículos Monovolume 1.6, potencia 120cv, favor incluir potencia 111cv para habilitar Spin LS 1.8

 

RESPOSTA DA SEJUSP: Irá permanecer a “potencia 120 cv”, haja vista que estas especificações foram
aprovadas previamente por esta Secretaria visando assegurar condições dignas ao transporte de
pessoas presas durante o período de deslocamento, não cabendo alterações nas especificações do
veículo. Vale ressaltar que trata-se de veículos que serão u�lizados diariamente no atendimento das
demandas das Unidades Prisionais, e irão percorrer vários quilômetros para realização de viagens
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intermunicipais e interestaduais para transportes dos detentos, necessários as a�vidades relacionadas à
segurança e à humanização do cumprimento da pena dos custodiados no sistema penitenciário mineiro.
Ademais, as especificações visam atender às normas estabelecidas na Lei nº 8.653 de 10/05/1993  que
dispõe sobre o transporte de presos e dá outras providências, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012,
do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e da Resolução nº 626 de 19/10/2016
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Com a renumeração do TR, este item passa a constar no Lote 29. 

 

 

4- QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 36

Veículos Sedan 1.5, 101cv potencia, favor incluir 1.0 desde que seja Turbo ou atenda a potencia mínima para
incluir Onix Plus Sedan 1.0 Turbo 116cv

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. O item não pode ser alterado em função de
outros processos de compras/patrimonialização no qual foi vinculado. Com a renumeração do TR, este
item passa a constar no Lote 35.

 

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 37

Veículos Sedan 1.5 a 1.8, potencia 92 a 200cv, favor passar de 1.0 a 1.8 desde que o motor seja Turbo e a�nja
potencia mínima, Alterar tanque Combus�vel de 45 para 44 Litros e porta malas de 500 para 476 Litros para
habilitar Onix Sedan 1.0 Turbo 116cv.

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. O item não pode ser alterado em função de outros
processos de compras/patrimonialização no qual foi vinculado. Com a renumeração do TR, este item
passa a constar no Lote 36.

 

6- QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 42

Veículos Hatch 1.3, potencia 88cv, favor passar para mínimo 1.0 e potencia mínima 88cv , para habilitar Onix
Hatch 1.0 Turbo, 116cv

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: O item do Lote 42 foi suprimido do Termo de Referência.

 

 

7- QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 47

Veículos Hatch, 1.3, potencia 100cv, favor incluir mínimo 1.0, potencia 100cv, para habilitar Onix 1.0 Turbo
116cv

 

RESPOSTA DO IMA: Sobre o pedido para incluir a especificação 1.0 Turbo 116cv, somos contrários. favor
manter as seguintes especificações para o lote 47: POTENCIA MÍNIMA: 100 CV; CILINDRADA MÍNIMA:
1329 CC;
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CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 45.

 

 

EMPRESA: MERCEDES-BENZ

 

1 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Conforme instruções repassadas na audiência pública
ocorrida no úl�mo dia 11 (segunda-feira), solicitamos a gen�leza de suprimir a necessidade do “Controle
Eletrônico de Estabilidade – ESP” dos lotes 27 e 28 pelo fato de apenas um fornecedor de caminhões do
mercado nacional, que atenda as demais caracterís�cas técnicas, possui este item no seu catálogo.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Primeiramente, é necessário ressaltar que, algumas inovações tecnológicas
vêm surgindo para contribuir na melhoria do trânsito nas cidades e estradas, a fim de propiciar um
ambiente mais seguro aos motoristas e transeuntes. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais tem como primazia a busca pela qualidade no exercício de sua missão cons�tucional, que,
dentre diversos aspectos, enseja na melhoria de suas ferramentas de trabalho em suas aquisições
(inclui-se nesse contexto a frota), visando a eficácia dos resultados, bem como a segurança de seus
operadores e do usuário dos serviços públicos.

Como é de conhecimento, o controle de estabilidade é um sistema de segurança que possui a função de
garan�r ao condutor o domínio do carro em situações de perigo, como curvas ou desvios oblíquos e
pistas escorregadias, evitando que o veículo saia de sua trajetória original. Condição que proporciona
deslocamentos mais eficientes e seguros, principalmente, em situações de emergência.

Nesse sen�do, vale salientar que o sistema de controle de estabilidade é um disposi�vo de grande
relevância para veículos que são subme�dos a condições severas de uso, como é o caso das viaturas
u�lizadas pela Corporação, que por sua vez devem proporcionar conforto e, acima de tudo,
SEGURANÇA.

No entanto, considerando que a empresa em lide possui o sistema de controle de tração, que  é,
também, um importante item de segurança, por atuar nas rodas, evitando o giro em falso, por meio dos
freios ABS, e ter maior atendimento a esse item entre os fornecedores, iremos considerar, no momento,
apenas o controle de tração.

As viaturas do CBMMG são empregadas no atendimento de urgência/emergência que, na maioria das
vezes, são subme�dos a circunstâncias extremas e em condições desfavoráveis. Assim sendo, não é
coerente desconsiderar um item que agregará segurança aos tripulantes e aos usuários de vias públicas.
Nos úl�mos anos, �vemos registro de acidentes, incluindo tombamentos de caminhões, que depois de
levantamentos internos foi verificado que tais acontecimentos poderiam ter sido evitados caso a viatura
�vesse o recurso de controle de estabilidade. Mo�vo pelo qual é extremamente relevante que nossas
viaturas sejam dotadas desse disposi�vo, com o intuito de evitar esse �po de acidente e auxiliar o
condutor nessas condições.

Dessa forma, esclarecemos que o controle de estabilidade será exigido nos próximos planejamentos. É
um item de extrema relevância para a condução de viaturas empregadas no serviço de urgência e
emergência e para qualquer veículo, tanto que será elemento obrigatório, conforme legislação em vigor.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, estes itens passam
a constar nos Lotes 26 e 27, respec�vamente.
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EMPRESSA: VOLKSWAGEN

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lotes 27 e 28 
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RESPOSTA DO CBMMG: Como forma de obtermos um veículo mais rijo e resistente, a fim de preservar
sua vida ú�l e, consequentemente, reduzir os custos de manutenção, realizamos uma pesquisa para
verificarmos a disponibilidade do mercado para atendimento à demanda da Corporação. A Volkswagem
possui, em seu catálogo, o chassi da linha VOCACIONAIS, cuja proposta é a de veículos sob medida para
aplicação (conforme informações con�das no site da montadora),  modelo CONSTRUCTOR, que possui
eixos reforçados, que possuem capacidades individuais que atendem nossa necessidade, a saber:

eixo dianteiro DANA/13K, com capacidade de carga técnica de 6.500 kg;

eixo traseiro MERITOR/MT-50-168, com capacidade de carga técnica de 12.000 kg, por eixo;

eixo traseiro MERITOR/MT-26-610, com capacidade de carga técnica de 13.000 kg, por eixo; 
O obje�vo é alinhar com os requisitos de viaturas de bombeiros no mundo, onde o peso do conjunto
completo, equipado e carregado, procura não ultrapassar o limite de 80% da capacidade de carga
técnica da viatura. Atualmente, o peso do projeto atual do ABTS de Minas Gerais, totalmente carregado
e equipado, aproxima-se e, em alguns casos, até supera o peso de 15.000 kg. Nesse sen�do, um
caminhão com capacidade técnica de 18.500, teria 80% de sua capacidade de carga es�mada em 14.800
kg. Essa ação, além de alinhar com as viaturas de bombeiros, principalmente, padrão NFPA, visa trazer
componentes (eixos, suspensão, chassis, etc.) mais robustos, uma vez que o ABTS do CBMMG trafega
em condições de trânsito urbano, em trechos de vias não pavimentadas, inclusive fora de estrada,
devendo estar pronto e em condições de operação em qualquer desses terrenos e em qualquer
momento. Por isso, a viatura fica carregada e equipada durante 24 horas por dia 7 dias por semana.
Diante do exposto, fica evidente as condições severas em que a viatura opera, necessitando, portanto,
veículos que ultrapassam o que normalmente é aplicado nas linhas comerciais, aproximando-se, no
caso da Volkswagen o que é oferecido na linha CONSTRUCTOR.
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CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, estes itens passam
a constar nos Lotes 26 e 27, respec�vamente.

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lotes 27 e 28 
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RESPOSTA DO CBMMG: Ressaltamos que, algumas inovações tecnológicas vêm surgindo para contribuir
na melhoria do trânsito nas cidades e estradas, a fim de propiciar um ambiente mais seguro aos
motoristas e transeuntes. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem como
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primazia a busca pela qualidade no exercício de sua missão cons�tucional, que, dentre diversos
aspectos, enseja na melhoria de suas ferramentas de trabalho em suas aquisições (inclui-se nesse
contexto a frota), visando a eficácia dos resultados, bem como a segurança de seus operadores e do
usuário dos serviços públicos. Como é de conhecimento, o controle de estabilidade é um sistema de
segurança que possui a função de garan�r ao condutor o domínio do carro em situações de perigo,
como curvas ou desvios oblíquos e pistas escorregadias, evitando que o veículo saia de sua trajetória
original. Condição que proporciona deslocamentos mais eficientes e seguros, principalmente, em
situações de emergência.

Os itens alusivos ao CBMMG que compõem o planejamento 359/2020, serão empregados no
atendimento de urgência/emergência que, na maioria das vezes, são subme�dos a circunstâncias
extremas e em condições desfavoráveis. Assim sendo, não é coerente desconsiderar um item que
agregará segurança aos tripulantes e aos usuários de vias públicas. Nos úl�mos anos, �vemos registro
de acidentes, incluindo tombamentos de caminhões, que depois de levantamentos internos foi
verificado que tais acontecimentos poderiam ter sido evitados caso a viatura �vesse o recurso de
controle de estabilidade. Mo�vo pelo qual é extremamente relevante que nossas viaturas sejam
dotadas desse disposi�vo, com o intuito de evitar esse �po de acidente e auxiliar o condutor nessas
condições.

Nesse sen�do, vale salientar que o sistema de controle de estabilidade é um disposi�vo de grande
relevância para veículos que são subme�dos a condições severas de uso, como é o caso das viaturas
u�lizadas pela Corporação, que por sua vez devem proporcionar conforto e, acima de tudo,
SEGURANÇA. Ainda considerando questões de seguridade, no que concerne a exigência de freio à disco
nas quatro rodas, será verificada a possibilidade de alteração no descri�vo técnico de freio à disco nas
rodas dianteiras e disco ou tambor nas rodas traseiras.

Por fim, a Administração Pública caminha no sen�do de adotar e adquirir produtos e serviços que
estejam em consonância com as melhores prá�cas do mercado, de forma a atender parâmetros
técnicos mínimos estabelecidos e baseados em critérios obje�vos que atendam a necessidade da
Corporação, sem ferir o caráter compe��vo e a ampla concorrência.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, estes itens passam
a constar nos Lotes 26 e 27, respec�vamente.

 

EMPRESA: BMW

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 13

Alterar a capacidade do tanque: mínima de 11 litros incluindo reserva;

 

RESPOSTA DA PMMG: Em relação a este ponto a equipe técnica é favorável à redução da exigência de
capacidade mínima de 13L para 11L no lote 13.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.13.18, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item está no lote 12.

 

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 18

Alterar a capacidade do tanque: mínima 15 litros;
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RESPOSTA DA PMMG: Em relação a este ponto a equipe técnica é favorável à redução da exigência de
capacidade mínima de 17L para 15L no item 18, tendo em vista aumento da compe��vidade.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.18.21, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item está no lote 17.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Prazo de entrega

Entretanto, considerando a logís�ca de entrega até Belo Horizonte/MG, instalação de equipamentos e
demais procedimentos necessários, solicitamos reavaliação do prazo de entrega para os Lotes 13 e 18
conforme os demais lotes de motocicletas (Lotes 8 e 9) de até 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da
data de recebimento da Nota de Empenho (autorização de fornecimento) pela contratada para melhor
adequação e atendimento ao d. órgão.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;
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Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão do itens dos Lotes 5 e 42, ocorreu então a renumeração dos itens do
TR,  portanto os itens dos Lotes 13, 18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48, passam a constar nos Lotes
12, 17, 21, 38, 39, 43, 44, 45 e 46, respec�vamente.

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Revisões 

A garan�a técnica contra defeitos de fabricação será prestada sem ônus para o órgão. No entanto, as
despesas com revisões periódicas (necessárias para a con�nuidade da garan�a) bem como os serviços de
manutenção normal do veículo são de exclusiva responsabilidade do proprietário dos veículos, não estando
incluso no valor do veículo. Perguntamos: Está correto o nosso entendimento? Considerando o objeto ser
“Motocicleta”, pedimos informar se as concessionárias estabelecidas nas localidades abaixo atenderão as
necessidades deste do órgão para os itens 9,13, 18 e 22 .

 

RESPOSTA DA PMMG: Considerando que a realização das revisões conforme manual é um requisito
para manutenção das garan�as e considerando que motocicletas a�ngem a quilometragem de revisão
muito rapidamente, pela grande rodagem que lhes é empregada, temos que: Para os lotes da PMMG a
assistência apenas nas cidades mencionadas pela empresa BMW poderá ser aceita somente para o item
18, tendo em vista que o emprego de motos de grande porte na PMMG é mais restrito à Capital. Para o
item 13, deverá ser man�da a exigência de assistência conforme cidades sede de RPM, tendo em vista
que a u�lização dessas motos se dá em todo estado de Minas, mostra-se contrário ao interesse público
a necessidade de grandes deslocamentos para realização de manutenção.

 CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: A PMMG acatou a sugestão somente para o item do Lote 18, que com
a renumeração do Termo de Referência passa a constar no Lote 17.

 

3. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO CBMMG

 

Foi incluído no Anexo III (24508076) os subitens 2.1.3 e 2.1.4:

 

2.1.3 SNORKEL

2.1.3.1 Preferencialmente, o Snorkel deve ser projetado especificamente para o veículo ofertado. Essas
peças não só se encaixam perfeitamente no corpo do veículo, como também não exigem modificações
no conjunto interno de admissão do motor;

2.1.3.2 Se possível, o Snorkel deve ser formado por uma única peça;

2.1.3.3 As bordas de todas as aberturas devem ser preparadas de maneira que não enferrujem;

2.1.3.4 É importan�ssimo que todo o trabalho de instalação seja feito, de forma que seja vedada, por
completo, toda e qualquer conexão ou ponto em que possa haver entrada de água;

2.1.3.5 A posição do Snorkel não deverá permi�r a entrada de água pela admissão de ar.

2.1.4 Bancos traseiros: a inclinação do espaldar deverá constar em projeto para análise e aprovação.

 

Documento assinado eletronicamente por Viviane Carvalho Leite Caetano, Diretor (a), em 11/02/2021,
às 20:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mario Cesar de Jesus Dias, Servidor(a) Público (a), em
12/02/2021, às 09:12, 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 24605848 e o
código CRC B3A07D81.

Referência: Processo nº 1500.01.0334367/2020-27 SEI nº 24605848

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Diretoria Central de Gestão Logística - Coordenação de Frota

Nota Técnica nº 2/SEPLAG/DCGL/FROTA/2021

PROCESSO Nº 1500.01.0334367/2020-27

 

NOTA TÉCNICA CONTENDO RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
- PLANEJAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS 359/2020    - OBJETO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS
E VEÍCULOS DE SERVIÇOS 0KM.

    

O Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Serviços Compar�lhados - CSC, da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG,  realizou no dia 11 de janeiro de 2021, em sessão virtual,
aberta aos interessados, a  Audiência Pública para discussões e recebimento de manifestações acerca do
Edital e do Termo de Referência (e seus anexos) do Planejamento para Registro de Preços nº 359/2020, cujo
objeto é a AQUISIÇÃO DE VIATURAS E VEÍCULOS DE SERVIÇOS 0KM.

O aviso da supracitada Audiência foi devidamente divulgado em conformidade com os termos estabelecidos
no art. 39 da Lei 8.666/93 (DOU - IOF/MG e Jornal de Grande Circulação). O Edital e o Termo de Referência
foram disponibilizados para consulta das condições de par�cipação, bem como para análise das
especificações técnicas dos itens que integram os lotes do processo.   

Conforme disponibilizado no Aviso de Audiência Pública, o prazo para o recebimento das considerações,
sugestões e/ou solicitações foi até o dia 7 de janeiro de 2021, tendo sido prorrogado durante a audiência
pública para o dia 13 de janeiro de 2021.

Ante o exposto, foram elaboradas a Ata de Audiência (25590156) bem como a presente Nota
Técnica, contendo as manifestações e respostas acerca das considerações e ques�onamentos recebidos
durante a Audiência (11/01/21) e também daqueles recebidos por e-mail, seja antes da audiência ou até o
prazo final estabelecido (13/01/21). Destaca-se que os pedidos de esclarecimentos, sugestões e demais
ponderações, apresentadas pelas empresas acerca do Edital e Anexos do Planejamento para Registro de
Preços nº 359/2020, foram subme�dos à análise dos órgãos e en�dades demandantes para manifestação.

Vale ressaltar que, no tocante ao aspecto técnico, em especial às especificações dos itens que compõem os
lotes do processo, condições de par�cipação e aceitação de propostas, bem como todas as condições de
fornecimento do objeto foram definidas pela área competente.

Importante destacar que, como resultado da Audiência Pública, o Termo de Referência incialmente
divulgado (21473962) sofreu alterações, resultando em nova versão (24801989).

 

Áreas demandantes que realizaram análises técnicas dos ques�onamentos:

 

Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais – AGE;

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG;
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Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER;

Ins�tuto Mineiro de Agropecuária – IMA;

Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG;

Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG;

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA;

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública – SEJUSP;

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/Diretoria Central de Gestão Logís�ca - SEPLAG/DCGL: 

 

Fornecedores que encaminharam ques�onamentos:

 

IVECO DEVA VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 23.762.552/0003-02

DEVA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 06.036.612/0001-10

JUPITER LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.523.829/0001-05

FLASH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 04.844.206/0001-59

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0011-70

MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA - CNPJ: 92.249.150/0001-51

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA - CNPJ: 16.701.716/0001-56

REV BRAZIL ADAPTAÇÃO VEÍCULOS LTDA - CNPJ 23.363.535/0001-22

TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 89.422.042.0001-24

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA - CNPJ 04.817.052/0001-06

VPV REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ 10.370.540/0001-10

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29

VOLKSWAGEN MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10

BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ 23.871.782/0001-30

 

1. RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS DURANTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA  (11
DE JANEIRO DE 2021)

 

PAOLA FERREIRA – SES

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  Boa tarde. Sou da Coordenação de Serviços Móveis de
Urgência da SES/MG. Não consegui ter o acesso ao edital. Nesta licitação estão quais �pos de ambulância?
Seriam as ambulâncias a padrão SAMU? Caso sim as mesmas possuem grafismo específico. As mesmas virão
com esta plotagem?

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL: Foi respondido no momento da audiência pública que as ambulâncias da
SES são de pequeno porte e grande porte (SAMU), e que ambas virão plotadas de acordo com o
grafismo divulgado no anexo V do Termo de Referência, conforme encaminhado pela SES. Ao término
da audiência foi enviado por e-mail o Termo de Referência e o Anexo V para as servidoras da SES
inscritas na audiência.
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GRAZIELA MARTINS – RENAULT

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Boa tarde, as revisões periódicas (manutenção
preven�va), serão de responsabilidade do contratante? Precisamos ter a média de rodagem dos veículos
para precificar as revisões.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Média anual de 19.870 km rodados, alusiva aos veículos do �po caminhonete.

RESPOSTA DA PMMG: A PMMG não exige revisões.

RESPOSTA  SEPLAG/DCGL: Os custos das revisões de todos os veículos estão a cargo da
Contratante, exceto para os veículos de códigos: 1669850 (Lote 22), 1767275(Lotes 23), 1767208 (Lote
24), 1705989 (Lote 25), 1767402 (lote 26) 1773836 (Lote 27), 1773852 (lote 28) e 1706080 (Lote
29), que deverão ser fornecidos com os custos de revisões programadas no manual do fabricante no
período de garan�a dos veículos a cargo da Contratada. Deve-se atentar ao fato de que, com a
supressão dos lotes 5 (cinco), 33 (trinta e três) e 42 (quarenta e dois), ocorreu a renumeração do TR
e estes itens citados acima passam a constar nos lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Destaca-se que houve equívoco da área técnica ao responder este ques�onamento durante a audiência,
tendo em vista que alguns lotes preveem revisão pelo contratado e outros com revisão sendo de
responsabilidade do contratante.

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Sugeriu no mínimo 150 dias como prazo de entrega
para todos os lotes: “Concordamos com o colega, seria importante prazo "mínimo" de 150 dias para entrega
para todos os itens”.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
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após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão dos lotes 5 (cinco), 33 (trinta e três), e 42 (quarenta e dois), ocorreu então a
renumeração dos itens do TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48,
passam a constar nos Lotes 12, 17, 21, 37, 38, 39, 42, 43, 44 e 45, respec�vamente.

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Prezados, a origem da verba para as futuras aquisições,
será 100% por convênio federal? Há alguma chance de parte da verba ser estadual?

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL:  Conforme o Subitem 23.1 do Termo de Referência: “As despesas decorrentes
desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria de cada órgão par�cipante, por
recursos de convênios a serem informados quando da solicitação de compras dos itens registrados, bem
como por recursos provenientes do acordo de compensação por danos ambientais firmado entre o
Governo do Estado de Minas Gerais e a Empresa Vale". 

 

 

AILTON - JAAC INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Sugeriu que o número de revisões fosse previamente
estabelecido.

 

RESPOSTA  SEPLAG/DCGL: Os custos das revisões de todos os veículos estão a cargo da
Contratante, exceto para os veículos de códigos: 1669850 (Lote 22), 1767275(Lotes 23), 1767208 (Lote
24), 1705989 (Lote 25), 1767402 (lote 26) 1773836 (Lote 27), 1773852 (lote 28) e 1706080 (Lote
29), que deverão ser fornecidos com os custos de revisões programadas no manual do fabricante no
período de garan�a dos veículos a cargo da Contratada. Deve-se atentar ao fato de que, com a
supressão dos lotes 5 (cinco) 33 (trinta e três), e 42 (quarenta e dois), ocorreu a renumeração do TR
e estes itens citados acima passam a constar nos lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 

Destaca-se que houve equívoco da área técnica ao responder este ques�onamento durante a audiência,
tendo em vista que alguns lotes preveem revisão pelo contratado e outros com revisão sendo de
responsabilidade do contratante.
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2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Quem vai pagar as despesas relacionada com a
aprovação do protó�po?

 

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL: De acordo com o subitem 17.2.5 do termo de referência, as despesas
correrão às expensas da empresa vencedora do certame:

“17.2.5 O protó�po será analisado pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais
– CPARM da CONTRATANTE – composta por até 3 (três) servidores, que farão a vistoria nas
dependências da CONTRATADA.

17.2.5.1 As despesas com alimentação, passagem aérea, traslado e hospedagem em hotel, no
mínimo 3 estrelas, no período de 02 dias, tempo suficiente para verificação do protó�po e
confecção de ata de análise, correrão às expensas da empresa vencedora do certame;"

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Deve ser esclarecido o local de entrega no Edital.

 

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL: Os locais de entrega dos veículos estão descritos no item 9 – Local de
Entrega, do Termo de Referência e para os órgãos aderentes que não �veram os endereços informados,
o local de entrega será em um endereço na cidade de Belo Horizonte.

“9.9. Para os demais órgãos par�cipantes o local de entrega será em um endereço situado na
cidade de Belo Horizonte, conforme definição do Órgão Contratante;”

 

VIRGILIO VIEIRA - GENERAL MOTORS DO BRASIL

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Boa Tarde! Gostaria de ponderar o prazo de entrega de
veículos. Hoje a GM está trabalhando com prazo de 120 dias para veículos sem adaptação e 150 para
veículos com adaptação em viaturas . Ailton - JAAC Intermediação de Negócios – Concordou com o exposto
pelo Virgilio.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 
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RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União. 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão dos lotes 5 (cinco) 33 (trinta e três), e 42 (quarenta e dois), ocorreu então a
renumeração dos itens do TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48,
passam a constar nos Lotes 12, 17, 21, 37, 38, 39, 42, 43, 44 e 45, respec�vamente.

 

EDUARDO ALMEIDA – HPE

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: A garan�a da assistência técnica no raio de 150 km é
inapropriada. Sugeriu dividir os itens por região

 

RESPOSTA DA PMMG: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma
concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a
uma distância de 150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes
deslocamentos para realização de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DA PCMG: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma concessionária
e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a uma distância de
150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes deslocamentos para realização
de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DA SEJUSP: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma
concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a
uma distância de 150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes
deslocamentos para realização de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DO CBMMG:  Texto que consta nos lotes especificados pelo CBMMG: "A contratada deverá
oferecer assistência técnica para os veículos adaptados, em todo o Estado de Minas Gerais." Não
estabelecemos quilometragem máxima.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Mantem-se a assistência técnica no raio de 150 km, porém o CBMMG
não faz tal exigência.
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2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Prazo de entrega – sugeriu pelo menos 150 dias

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão dos lotes 5 (cinco), 33 (trinta e três), e 42 (quarenta e dois), ocorreu então a
renumeração dos itens do TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48,
passam a constar nos Lotes 12, 17, 21, 37, 38, 39, 42, 43, 44 e 45, respec�vamente.

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pediu mais clareza na isenção de IPI. Nem todas áreas
da segurança pública tem isenção de IPI. Sugeriu dividir lotes de acordo com a isenção de IPI.

 

RESPOSTA DA PMMG: A PMMG está isenta do pagamento de IPI (Imposto sobre
Produto Industrializado) dos bens descritos no art. 12, inc. II da Lei nº 9.493/97..
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RESPOSTA DO CBMMG:  Esclarecemos que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é órgão
cons�tuinte da segurança pública. A Lei nº 8.058, de 02 de julho de 1990, isenta do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI as saídas de veículos automotores de qualquer natureza, máquinas,
equipamentos, bem como de suas partes e peças separadas, quando des�nados à u�lização nas
a�vidades dos Corpos de Bombeiros, em todo o território nacional.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Foi incluído no Termo de Referência o item
2.48.2, que trata da isenção do IPI para os órgãos de segurança.

"2.48.2 Isenção de IPI

2.48.2.1 Os órgãos de segurança têm isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, conforme Lei Nº 9.493, de 10 de setembro 1997 e Lei nº 8.058, de 02 de julho de 1990."

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Deveria ser colocado um número específico de revisões
porque cada montadora tem o seu conceito de revisão. Colocar um número específico geraria mais isonomia

 

RESPOSTA  SEPLAG/DCGL: Os custos das revisões de todos os veículos estão a cargo da
Contratante, exceto para os veículos de códigos: 1669850 (Lote 22); 1767275(Lotes 23), 1767208 (Lote
24); 1705989 (Lote 25);1767402 (lote 26) 1773836 (Lote 27), 1773852 (lote 28) e 1706080 (Lote
29), que deverão ser fornecidos com os custos de revisões programadas no manual do fabricante no
período de garan�a dos veículos a cargo da Contratada. Deve-se atentar ao fato de que, com a
supressão dos lotes 5 (cinco), 33 (trinta e três), e 42 (quarenta e dois), ocorreu a renumeração do TR
e estes itens citados acima passam a constar nos lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Destaca-se que houve equívoco da área técnica ao responder este ques�onamento durante a audiência,
tendo em vista que alguns lotes preveem revisão pelo contratado e outros com revisão sendo de
responsabilidade do contratante.

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Prazo de protó�po e correção está curto.

 

RESPOSTA DA PMMG: Em nosso entendimento não está curto. O prazo previsto em edital é suficiente.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada.

 

6 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  Sugeriu dividir os veículos que têm recurso de
convênio em lotes menores.

 

RESPOSTA DO CBMMG:  Não acatamos as sugestões apresentadas. A separação dos lotes por dotação
orçamentária limita a execução da despesa, com a devida adequação aos recursos disponíveis, de
acordo com o planejamento e necessidades de cada órgão. O sistema de registro de preços possibilita
inúmeras contratações esporádicas e seguidas, por um único processo, sem a necessidade de nova
licitação de um mesmo objeto. Outrossim, no momento de formalização da ata, entre as partes
envolvidas, não há a necessidade de ter o recurso disponível. Fator que beneficia a contratação, sem o
risco de não atendimento, por exemplo, aos prazos de validade de propostas, por tramitação de
liberação crédito financeiro, nos casos de transferências voluntárias.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:  Sugestão não acatada.
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VINICIUS DE MELO ARANTES - VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Ques�onou os lotes 27 e 28, argumentando que, da
forma como está especificado, permitem a par�cipação de apenas um modelo específico de caminhão

 

RESPOSTA DO CBMMG: Primeiramente, é importante pontuar que o Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais (CBMMG) não adquire veículos comuns, mas sim viaturas especiais para emprego
específico, conforme a natureza do evento. Assim sendo, os itens alusivos aos lotes 27 e 28 não
referem-se a um caminhão, mas a um veículo especial denominado Auto Bomba Tanque Salvamento, o
qual trata-se de uma viatura de emprego múl�plo des�nada ao transporte de equipe técnica e de
equipamentos para fazer frente as operações de prevenção e combate a incêndios, salvamento e apoio
às operações em que é demandada. É u�lizada em áreas urbanas, contudo pode ser empregada em
incêndios florestais, próximos a rodovias e em área rural. 
Dessa forma, não é um veículo de uso comum. Em virtude da forma de u�lização, nossas viaturas são
subme�das a esforço severo, condição que exige uma base robusta capaz de suportar os esforços
provenientes de sua própria estrutura e das caracterís�cas de relevo, a fim de garan�r maior vida ú�l da
composição como um todo. Condição que não vem sendo atendida com chassis dotados de eixos com a
capacidade de carga inferior à exigida nos objetos constantes nos lotes supracitados. Conforme
demonstrado pela própria empresa em lide, os veículos com as caracterís�cas apresentadas estão com
a capacidade de carga comprome�da próxima a 100%. Fator que vem propiciando problemas
precoces, acarretando manutenção corre�va, de forma recorrente, inclusive dentro do primeiro ano de
u�lização. 
Como forma de obtermos um veículo mais rijo e resistente, a fim de preservar sua vida ú�l e,
consequentemente, reduzir os custos de manutenção, realizamos uma pesquisa para verificarmos a
disponibilidade do mercado para atendimento à demanda da Corporação. A Volkswagem possui, em seu
catálogo, o chassi da linha VOCACIONAIS, cuja proposta é a de veículos sob medida para aplicação
(conforme informações con�das no site da montadora),  modelo CONSTRUCTOR, que possui eixos
reforçados, que possuem capacidades individuais que atendem nossa necessidade, a saber:

eixo dianteiro DANA/13K, com capacidade de carga técnica de 6.500 kg;
eixo traseiro MERITOR/MT-50-168, com capacidade de carga técnica de 12.000 kg, por eixo;
eixo traseiro MERITOR/MT-26-610, com capacidade de carga técnica de 13.000 kg, por eixo;

O obje�vo é alinhar com os requisitos de viaturas de bombeiros no mundo, onde o peso do conjunto
completo, equipado e carregado, procura não ultrapassar o limite de 80% da capacidade de carga
técnica da viatura. Atualmente, o peso do projeto atual do ABTS de Minas Gerais, totalmente carregado
e equipado, aproxima-se e, em alguns casos, até supera o peso de 15.000 kg. Nesse sen�do, um
caminhão com capacidade técnica de 18.500, teria 80% de sua capacidade de carga es�mada em 14.800
kg. Essa ação, além de alinhar com as viaturas de bombeiros, principalmente, padrão NFPA, visa trazer
componentes (eixos, suspensão, chassis, etc.) mais robustos, uma vez que o ABTS do CBMMG trafega
em condições de trânsito urbano, em trechos de vias não pavimentadas, inclusive fora de estrada,
devendo estar pronto e em condições de operação em qualquer desses terrenos e em qualquer
momento. Por isso, a viatura fica carregada e equipada durante 24 horas por dia 7 dias por semana.
Diante do exposto, fica evidente as condições severas em que a viatura opera, necessitando, portanto,
veículos que ultrapassam o que normalmente é aplicado nas linhas comerciais, aproximando-se, no
caso da Volkswagen o que é oferecido na linha CONSTRUCTOR.

Dessa forma, os lotes 27 e 28 não estão restritos a uma única marca. Além da Volkswagen, conforme
acima descrito, as marcas Volvo, Mercedes e Scania atendem ao exigido no Termo de Referência. 
Por fim, a Administração Pública caminha no sen�do de adotar e adquirir produtos e serviços que
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estejam em consonância com as melhores prá�cas do mercado, de forma a atender parâmetros
técnicos mínimos estabelecidos e baseados em critérios obje�vos que atendam a necessidade da
Corporação, sem ferir o caráter compe��vo e a ampla concorrência.

 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:  Sugestão não acatada. Com a renumeração dos lotes do TR, após as
supressões dos lotes 5, 33 e 42, estes itens passam a constar nos Lotes 26 e 27, respec�vamente.

 

 

CAMILLA PRINSK GUEDES - DEVA VEÍCULOS

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Gostaria de saber sobre as ponderações enviadas por
e-mail? da Empresa Deva Veículos Ltda.

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: Todos os ques�onamentos encaminhados por e-mail estão respondidos nessa
Nota Técnica.

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pede-se esclarecer, quanto ao Lote 6 (SIAD: 1472747),
tendo em vista que não menciona no edital o prazo de garan�a da carroceria, pode-se considerar a garan�a
de 12 meses conforme fabricante do chassi?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Entendemos que a garan�a para a carroceria é de, no mínimo, doze meses. 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:  Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa
constar no Lote 5.

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pede-se alterar/esclarecer quanto ao Lote 12 (SIAD:
1780174):  

3.13.43 – Mínimo de 24 poltronas, mais (01) poltrona motorista
2.13.71 – Tanque de combustível em material plástico, com capacidade mínima de 90 litros
2.13.86 - Tendo em vista que não menciona no edital o prazo de garantia da carroceria pode-se considerar
a garantia de 12 meses conforme fabricante do chassi?

 

RESPOSTA DO CBMMG:  No caso do CBMMG, o item será u�lizado para o transporte de tropa em
diversas operações, o que jus�fica a capacidade mínima de passageiros es�pulada. Quanto ao tanque
de combus�vel, o volume requerido oferece maior autonomia nos deslocamentos em diligências. A
fabricante IVECO possui na linha de produção os modelos para micro-ônibus: CityClass e WayClass,
ambos com capacidade para transportar até vinte e nove adultos e com a possibilidade de serem
montados no chassi IVECO BUS 70C17, que possui como opcional o tanque de combus�vel com
capacidade para 150 litros. Dessa forma, não é procedente a solicitação da empresa em lide. No que
tange a garan�a da carroceria, entendemos que esta é de, no mínimo de 12 (doze) meses.

RESPOSTA DA PMMG:   Não aceitar ônibus com 24 lugares; manter o previsto em edital, quanto ao
tanque de combus�vel não aceitar e manter o previsto em edital. Tendo em vista a realização de
viagens pelo estado, há necessidade de uma tanque de combus�vel maior visando ampliar a



18/02/2021 SEI/GOVMG - 25574663 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29850773&infra_si… 11/68

autonomia. Além disso, em veículos maiores (tais quais ônibus e caminhões) é comum adaptar um
segundo tanque de combus�vel, o que será aceito. Prazo de garan�a da carroceria - 12 (doze) meses é o
período de garan�a mínima desde que o fabricante não ofereça garan�a maior, caso em que
prevalecerá esta (maior).

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 11.

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pede-se alterar quanto ao Lote 14 (SIAD: 1779281):

2.15.57 - Comprimento interno mínimo 3.130mm

 

RESPOSTA DA PMMG: Será aceito o comprimento mínimo de 3.130mm.

CONSIDERAÇÕES  SEPLAG/DCGL:  Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.14.61, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item passa a constar no Lote 13.

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pede-se re�rar/alterar quanto ao Lote 25 (SIAD:
1705989):

2.26.24 - Solicitamos a retirada da exigência acima tendo em vista que todo o descritivo técnico trata-se de
um veículo manual, caso contrário pedimos alteração para caixa de velocidades tipo automática ou
automatizada.

 

RESPOSTA DO CBMMG:  Esclarecemos que o descri�vo técnico não refere-se a um veículo de
transmissão mecânica. Há um equívoco na argumentação apresentada. A fabricante IVECO já forneceu
em contratações anteriores veículos alusivos ao item SIAD 1705989, bem como a empresa DEVA possui
contrato vigente com o CBMMG, por meio da ARP 314/2019, inclusive com veículos em fase de
implementação, alusivos ao item mencionado.

CONSIDERAÇÕES  SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 24.

 

6 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pede-se alterar quanto ao Lote 26 (SIAD: 1767402):

2.27.169 – uma bateria secundária e independente, de 12V, de baixa manutenção, do tipo ciclo profundo,
com capacidade mínima de 100 Ah, para consumo do compartimento de atendimento

 

RESPOSTA DO CBMMG: Esclarecemos que, em virtude das especificidades do veículo, incluindo os
elementos consumidores, faz-se necessária a capacidade mínima requerida de 150 Ah. a empresa DEVA
possui contrato vigente com o CBMMG, por meio da ARP 314/2019, inclusive com veículos em fase de
implementação, alusivos ao item mencionado.   

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 25.

 

7 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Pede-se alterar quanto ao Lote 27 (SIAD: 1773836):
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2.28.10 – Potência máxima

2.28.11 – de no mínimo, 280cv

2.28.12 – Torque máximo

2.28.13 – de no mínimo, de 97,00 kgfm

2.28.19 – Peso Bruto Total Técnico (PBT)

2.28.20 – de no mínimo de 17.500 kg

2.28.21 – Carga do eixo dianteiro

2.28.22 – mínimo de 6.000kg ( Solicitamos que seja considerado capacidade legal)

2.28.23 – Carga do eixo traseiro

2.28.24 – mínimo de 10.000kg ( Solicitamos que seja considerado capacidade legal)

2.28.25 – Distância entre eixos

2.28.26 – Entre 4.000 a 4.815 mm

2.28.32 – Caixa de Câmbio

2.28.33 - Solicitamos a re�rada da exigência acima tendo em vista que todo o descri�vo técnico trata-se de
um veículo manual, caso contrário pedimos alteração para caia de velocidades �po automá�ca ou
automa�zada.

2.28.45. Deverá possuir sistema de controle de tração (ASR). (Pede-se re�rar)

2.28.46. Deverá possui sistema eletrônico de estabilidade (ESP) ou equivalente. (Pede-se re�rar)

2.28.43. O sistema de freios

2.28.44. deverá ser de duplo circuito e a ar comprimido, com sistema an�blocante ABS, distribuição
eletrônica de frenagem (EBD) e freios a tambor nas 04 rodas.

2.28.325. SISTEMA ELÉTRICO

2.28.326. Caracterís�cas Gerais

2.28.327. O veículo deverá ter seu alternador com capacidade mínima de 90 A/h.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Primeiramente, é importante pontuar que o Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais (CBMMG) não adquire veículos comuns, mas sim viaturas especiais para emprego
específico, conforme a natureza do evento. Assim sendo, os itens alusivos aos lotes 27 e 28 não
referem-se a um caminhão, mas a um veículo especial denominado Auto Bomba Tanque Salvamento, o
qual trata-se de uma viatura de emprego múl�plo des�nada ao transporte de equipe técnica e de
equipamentos para fazer frente as operações de prevenção e combate a incêndios, salvamento e apoio
às operações em que é demandada. É u�lizada em áreas urbanas, contudo pode ser empregada em
incêndios florestais, próximos a rodovias e em área rural.

Dessa forma, não é um veículo de uso comum. Em virtude da forma de u�lização, nossas viaturas são
subme�das a esforço severo, condição que exige uma base robusta capaz de suportar os esforços
provenientes de sua própria estrutura e das caracterís�cas de relevo, a fim de garan�r maior vida ú�l da
composição como um todo. Condição que não vem sendo atendida com chassis dotados de eixos com a
capacidade de carga inferior à exigida nos objetos constantes nos lotes supracitados. Os veículos com as
caracterís�cas sugeridas pela empresa em lide tem a capacidade de carga comprome�da próxima a
100%. Fator que vem propiciando problemas precoces, acarretando manutenção corre�va, de forma
recorrente, inclusive dentro do primeiro ano de u�lização.
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Dessa forma, faz-se necessário as caracterís�cas requeridas, no tange a potência, torque, bem como
maior capacidade de carga nos eixos, a fim de não sobrecarregar a base (chassi) e obter um
"equipamento" mais rijo e resistente, obje�vando preservar sua vida ú�l e, consequentemente, reduzir
os custos de manutenção.

O obje�vo é alinhar com os requisitos de viaturas de bombeiros no mundo, onde o peso do conjunto
completo, equipado e carregado, procura não ultrapassar o limite de 80% da capacidade de carga
técnica da viatura. Atualmente, o peso do projeto atual do ABTS de Minas Gerais, totalmente carregado
e equipado, aproxima-se e, em alguns casos, até supera o peso de 15.000 kg. Nesse sen�do, um
caminhão com capacidade técnica de 18.500, teria 80% de sua capacidade de carga es�mada em 14.800
kg. Essa ação, além de alinhar com as viaturas de bombeiros, principalmente, padrão NFPA, visa trazer
componentes (eixos, suspensão, chassis, etc.) mais robustos, uma vez que o ABTS do CBMMG trafega
em condições de trânsito urbano, em trechos de vias não pavimentadas, inclusive fora de estrada,
devendo estar pronto e em condições de operação em qualquer desses terrenos e em qualquer
momento. Por isso, a viatura fica carregada e equipada durante 24 horas por dia 7 dias por semana.
Diante do exposto, fica evidente as condições severas em que a viatura opera, necessitando, portanto,
veículos que ultrapassam o que normalmente é aplicado nas linhas comerciais.

Sistema de freios. Ressaltamos que, algumas inovações tecnológicas vêm surgindo para contribuir na
melhoria do trânsito nas cidades e estradas, a fim de propiciar um ambiente mais seguro aos motoristas
e transeuntes. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem como primazia a busca
pela qualidade no exercício de sua missão cons�tucional, que, dentre diversos aspectos, enseja na
melhoria de suas ferramentas de trabalho em suas aquisições (inclui-se nesse contexto a frota), visando
a eficácia dos resultados, bem como a segurança de seus operadores e do usuário dos serviços públicos.

Como é de conhecimento, o controle de estabilidade é um sistema de segurança que possui a função de
garan�r ao condutor o domínio do carro em situações de perigo, como curvas ou desvios oblíquos e
pistas escorregadias, evitando que o veículo saia de sua trajetória original. Condição que proporciona
deslocamentos mais eficientes e seguros, principalmente, em situações de emergência. Também de
forma análoga, o controle de tração é um sistema de segurança que atua sobre os freios e o motor do
veículo, a fim de monitorar a aderência dos pneus ao solo, evitando que o torque seja distribuído de
maneira diferente entre as rodas, podendo ser acionado, inclusive em situações de aquaplanagem.

Os itens alusivos ao CBMMG que compõem o planejamento 359/2020, serão empregados no
atendimento de urgência/emergência que, na maioria das vezes, são subme�dos a circunstâncias
extremas e em condições desfavoráveis. Assim sendo, não é coerente desconsiderar itens que agregarão
segurança aos tripulantes e aos usuários de vias públicas. Nos úl�mos anos, �vemos registro de
acidentes, incluindo tombamentos de caminhões, que depois de levantamentos internos foi verificado
que tais acontecimentos poderiam ter sido evitados caso a viatura �vesse o recurso de controle de
estabilidade e tração. Mo�vo pelo qual é extremamente relevante que nossas viaturas sejam dotadas
desses disposi�vos, com o intuito de evitar acidentes dessa natureza e auxiliar o condutor nessas
condições.

Nesse sen�do, vale salientar que o sistema de controle de estabilidade e tração são sistemas de grande
relevância para veículos que são subme�dos a condições severas de uso, como é o caso das viaturas
u�lizadas pela Corporação, que por sua vez devem proporcionar conforto e, acima de tudo,
SEGURANÇA. Ainda considerando questões de seguridade, no que concerne a exigência de freio à disco
nas quatro rodas, será verificada a possibilidade de alteração no descri�vo técnico de freio à disco nas
rodas dianteiras e disco ou tambor nas rodas traseiras.

Por fim, a Administração Pública caminha no sen�do de adotar e adquirir produtos e serviços que
estejam em consonância com as melhores prá�cas do mercado, de forma a atender parâmetros
técnicos mínimos estabelecidos e baseados em critérios obje�vos que atendam a necessidade da
Corporação, sem ferir o caráter compe��vo e a ampla concorrência.
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CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 26.

 

DANIEL - TRIEL-HT

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Gostaria de fazer ques�onamento quanto ao primeiro
emplacamento. Lotes 25, 27 e 28. Os implementadores terão a garan�a de que o primeiro emplacamento
será para o órgão?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Existe o entendimento que o implementador é um fabricante.

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL:  Sim, o primeiro emplacamento é em nome do órgão
órgão CONTRATANTE, conforme o Subitem 19.1:

“19.1 O primeiro emplacamento/licenciamento será registrado em nome do órgão CONTRATANTE;”

Com a renumeração do TR, estes itens passam a constar nos Lotes 24,26 e 27, respec�vamente.

 

GUSTAVO ROSSI NOGUEIRA - MERCEDES-BENZ

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Solicitou mais uma semana de prazo para entrar em
contato com os especialistas que estão em férias cole�vas.

 

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL: Foi es�pulado o prazo até o dia 13/01/2021 para encaminhamento dos
ques�onamentos e esclarecimentos dos interessados.

 

MITREM

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Esta apresentação (APRESENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA
PÚBLICA) será disponibilizada?

 

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL:  Sim. A apresentação está no link
h�ps://drive.google.com/drive/folders/1NAWmZ3jl5nT0sdJKtlo_xMRt12d75Wkq?usp=sharing

Enquanto que o vídeo está disponível no link
h�ps://www.youtube.com/channel/UCNUzB0qvhYSRSNu_M6R6FSA Ou
h�ps://www.youtube.com/watch?v=QQtTFyKDkoI

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Na questão do emplacamento de todos os lotes, pelo
Edital, o emplacamento é de responsabilidade da contratante (Estado de MG), Correto?

 

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL:  Sim, Conforme subitem 19.6 do termo de Referência:

https://drive.google.com/drive/folders/1NAWmZ3jl5nT0sdJKtlo_xMRt12d75Wkq?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCNUzB0qvhYSRSNu_M6R6FSA
https://www.youtube.com/watch?v=QQtTFyKDkoI
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“19.6 - O emplacamento �sico será efetuado pelo órgão Contratante;”

 

2. QUESTIONAMENTOS ENCAMINHADOS DURANTE O PRAZO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA (ATÉ DIA
13 DE JANEIRO DE 2021)

 

EMPRESA: IVECO DEVA VEÍCULOS

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 6 – SIAD: 1472747  Pede-se esclarecer: 

Tendo em vista que não menciona no edital o prazo de garan�a da carroceria pode-se considerar a garan�a
de 12 meses conforme fabricante do chassi?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Entendemos que a garan�a para a carroceria é de, no mínimo, doze meses.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 05.

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 12 – SIAD: 1780174 Pede-se alterar/esclarecer:

3.13.43 – Mínimo de 24 poltronas, mais (01) poltrona motorista
2.13.71 – Tanque de combustível em material plástico, com capacidade mínima de 90 litros
2.13.86 - Tendo em vista que não menciona no edital o prazo de garantia da carroceria pode-se considerar
a garantia de 12 meses conforme fabricante do chassi?

 

RESPOSTA DO CBMMG: No caso do CBMMG, o item será u�lizado para o transporte de tropa em
diversas operações, o que jus�fica a capacidade mínima de passageiros es�pulada. Quanto ao tanque
de combus�vel, o volume requerido oferece maior autonomia nos deslocamentos em diligências. A
fabricante IVECO possui na linha de produção os modelos para micro-ônibus: CityClass e WayClass,
ambos com capacidade para transportar até vinte e nove adultos e com a possibilidade de serem
montados no chassi IVECO BUS 70C17, que possui como opcional o tanque de combus�vel com
capacidade para 150 litros. Dessa forma, não é procedente a solicitação da empresa em lide. No que
tange a garan�a da carroceria, entendemos que esta é de, no mínimo, doze meses.

RESPOSTA DA PMMG: Não aceitar ônibus com 24 lugares; manter o previsto em edital, quanto ao
tanque de combus�vel não aceitar e manter o previsto em edital. Tendo em vista a realização de
viagens pelo estado, há necessidade de uma tanque de combus�vel maior visando ampliar a
autonomia. Além disso, em veículos maiores (tais quais ônibus e caminhões) é comum adaptar um
segundo tanque de combus�vel, o que será aceito. Prazo de garan�a da carroceria - 12 (doze) meses é o
período de garan�a mínima desde que o fabricante não ofereça garan�a maior, caso em que
prevalecerá esta (maior).

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 11.

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 14 – SIAD: 1779281 Pede-se alterar:  

2.15.57 - Comprimento interno mínimo 3.130mm
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RESPOSTA DA PMMG: Será aceito o comprimento mínimo de 3.130mm. 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.14.61, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item está no lote 13.

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 25 – SIAD: 1705989 Pede-se re�rar/alterar:

2.26.23 – Caixa de Velocidades 
2.26.24 – Tipo totalmente automá�ca com conversor de torque

2.26.24 - Solicitamos a re�rada da exigência acima tendo em vista que todo o descri�vo técnico trata-se de
um veículo manual, caso contrário pedimos alteração para caia de velocidades �po automá�ca ou
automa�zada.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Esclarecemos que o descri�vo técnico não refere-se a um veículo de
transmissão mecânica. Há um equívoco na argumentação apresentada. A fabricante IVECO já forneceu
em contratações anteriores veículos alusivos ao item SIAD 1705989, bem como a empresa DEVA possui
contrato vigente com o CBMMG, por meio da ARP 314/2019, inclusive com veículos em fase de
implementação, alusivos ao item mencionado.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 24.

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 26 – SIAD: 1767402 Pede-se alterar:

2.27.169 – uma bateria secundária e independente, de 12V, de baixa manutenção, do �po ciclo profundo,
com capacidade mínima de 100 Ah, para consumo do compar�mento de atendimento;

 

RESPOSTA DO CBMMG: Esclarecemos que, em virtude das especificidades do veículo, incluindo os
elementos consumidores, faz-se necessária a capacidade mínima requerida de 150 Ah. a empresa DEVA
possui contrato vigente com o CBMMG, por meio da ARP 314/2019, inclusive com veículos em fase de
implementação, alusivos ao item mencionado.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 25.

 

6 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 27 – SIAD: 1773836  e  Lote 28 – SIAD:
1773852 Pede-se alterar:  

LOTE 27: 

2.28.10 – Potência máxima 
2.28.11 – de no mínimo, 280cv 
2.28.12 – Torque máximo 
2.28.13 – de no mínimo, de 97,00 kgfm 
2.28.19 – Peso Bruto Total Técnico (PBT) 
2.28.20 – de no mínimo de 17.500 kg 
2.28.21 – Carga do eixo dianteiro 
2.28.22 – mínimo de 6.000kg ( Solicitamos que seja considerado capacidade legal) 
2.28.23 – Carga do eixo traseiro 
2.28.24 – mínimo de 10.000kg ( Solicitamos que seja considerado capacidade legal) 
2.28.25 – Distância entre eixos 
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2.28.26 – Entre 4.000 a 4.815 mm 
2.28.32 – Caixa de Câmbio

2.28.33 - Solicitamos a re�rada da exigência acima tendo em vista que todo o descri�vo técnico trata-se de
um veículo manual, caso contrário pedimos alteração para caia de velocidades �po automá�ca ou
automa�zada. 
2.28.45. Deverá possuir sistema de controle de tração (ASR). (Pede-se re�rar) 
2.28.46. Deverá possui sistema eletrônico de estabilidade (ESP) ou equivalente. (Pede-se re�rar) 
2.28.43. O sistema de freios 
2.28.44. deverá ser de duplo circuito e a ar comprimido, com sistema an�blocante ABS, distribuição
eletrônica de frenagem (EBD) e freios a tambor nas 04 rodas. 
2.28.325. SISTEMA ELÉTRICO 
2.28.326. Caracterís�cas Gerais 
2.28.327. O veículo deverá ter seu alternador com capacidade mínima de 90 A/h.

LOTE 28: 

2.29.10. Potência 
2.29.11. máxima de no mínimo de 280 cv; 
2.29.12. Torque 
2.29.13. máximo de no mínimo de 97kgf.m; 
2.29.14. Cilindrada 
2.29.15. mínima:5.8 litros; 
2.29.21. Peso bruto total técnico (PBT) 
2.29.22. de no mínimo de 17.500 Kg.2.29.23. Carga do eixo dianteiro 
2.29.24. mínimo de 6.000 Kg. (Solicitamos que seja considerado capacidade legal) 
2.29.25. Carga do eixo traseiro 
2.29.26. mínimo de 10.000 Kg. (Solicitamos que seja considerado capacidade legal) 
2.29.27. Distância entre eixos 
2.29.28. Entre 4.000 a 4.815mm. 
2.29.35. Caixa de câmbio 
2.29.36. - Solicitamos a re�rada da exigência acima tendo em vista que todo o descri�vo técnico trata-se de
um veículo manual, caso contrário pedimos alteração para caia de velocidades �po automá�ca ou
automa�zada. 
2.29.48. O sistema de freios deverá ser de duplo circuito e a ar comprimido, com sistema an�blocante ABS,
distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e freios a tambor nas 04 rodas. 
2.29.49. Deverá possuir sistema de controle de tração (ASR). (Pede-se re�rar) 
2.29.50. Deverá possui sistema eletrônico de estabilidade (ESP) ou equivalente. (Pede-se re�rar) 
2.29.324. SISTEMA ELÉTRICO 
2.29.325. Caracterís�cas Gerais 
2.29.326. O veículo deverá ter seu alternador com capacidade mínima de 90A/h. 
 

 

RESPOSTA DO CBMMG: Primeiramente, é importante pontuar que o Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais (CBMMG) não adquire veículos comuns, mas sim viaturas especiais para emprego
específico, conforme a natureza do evento. Assim sendo, os itens alusivos aos lotes 27 e 28 não
referem-se a um caminhão, mas a um veículo especial denominado Auto Bomba Tanque Salvamento, o
qual trata-se de uma viatura de emprego múl�plo des�nada ao transporte de equipe técnica e de
equipamentos para fazer frente as operações de prevenção e combate a incêndios, salvamento e apoio
às operações em que é demandada. É u�lizada em áreas urbanas, contudo pode ser empregada em
incêndios florestais, próximos a rodovias e em área rural.
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Dessa forma, não é um veículo de uso comum. Em virtude da forma de u�lização, nossas viaturas são
subme�das a esforço severo, condição que exige uma base robusta capaz de suportar os esforços
provenientes de sua própria estrutura e das caracterís�cas de relevo, a fim de garan�r maior vida ú�l da
composição como um todo. Condição que não vem sendo atendida com chassis dotados de eixos com a
capacidade de carga inferior à exigida nos objetos constantes nos lotes supracitados. Os veículos com as
caracterís�cas sugeridas pela empresa em lide tem a capacidade de carga comprome�da próxima a
100%. Fator que vem propiciando problemas precoces, acarretando manutenção corre�va, de forma
recorrente, inclusive dentro do primeiro ano de u�lização.

Dessa forma, faz-se necessário as caracterís�cas requeridas, no tange a potência, torque, bem como
maior capacidade de carga nos eixos, a fim de não sobrecarregar a base (chassi) e obter um
"equipamento" mais rijo e resistente, obje�vando preservar sua vida ú�l e, consequentemente, reduzir
os custos de manutenção.

O obje�vo é alinhar com os requisitos de viaturas de bombeiros no mundo, onde o peso do conjunto
completo, equipado e carregado, procura não ultrapassar o limite de 80% da capacidade de carga
técnica da viatura. Atualmente, o peso do projeto atual do ABTS de Minas Gerais, totalmente carregado
e equipado, aproxima-se e, em alguns casos, até supera o peso de 15.000 kg. Nesse sen�do, um
caminhão com capacidade técnica de 18.500, teria 80% de sua capacidade de carga es�mada em 14.800
kg. Essa ação, além de alinhar com as viaturas de bombeiros, principalmente, padrão NFPA, visa trazer
componentes (eixos, suspensão, chassis, etc.) mais robustos, uma vez que o ABTS do CBMMG trafega
em condições de trânsito urbano, em trechos de vias não pavimentadas, inclusive fora de estrada,
devendo estar pronto e em condições de operação em qualquer desses terrenos e em qualquer
momento. Por isso, a viatura fica carregada e equipada durante 24 horas por dia 7 dias por semana.
Diante do exposto, fica evidente as condições severas em que a viatura opera, necessitando, portanto,
veículos que ultrapassam o que normalmente é aplicado nas linhas comerciais.

Sistema de freios. Ressaltamos que, algumas inovações tecnológicas vêm surgindo para contribuir na
melhoria do trânsito nas cidades e estradas, a fim de propiciar um ambiente mais seguro aos motoristas
e transeuntes. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem como primazia a busca
pela qualidade no exercício de sua missão cons�tucional, que, dentre diversos aspectos, enseja na
melhoria de suas ferramentas de trabalho em suas aquisições (inclui-se nesse contexto a frota), visando
a eficácia dos resultados, bem como a segurança de seus operadores e do usuário dos serviços públicos.

Como é de conhecimento, o controle de estabilidade é um sistema de segurança que possui a função de
garan�r ao condutor o domínio do carro em situações de perigo, como curvas ou desvios oblíquos e
pistas escorregadias, evitando que o veículo saia de sua trajetória original. Condição que proporciona
deslocamentos mais eficientes e seguros, principalmente, em situações de emergência. Também de
forma análoga, o controle de tração é um sistema de segurança que atua sobre os freios e o motor do
veículo, a fim de monitorar a aderência dos pneus ao solo, evitando que o torque seja distribuído de
maneira diferente entre as rodas, podendo ser acionado, inclusive em situações de aquaplanagem.

Os itens alusivos ao CBMMG que compõem o planejamento 359/2020, serão empregados no
atendimento de urgência/emergência que, na maioria das vezes, são subme�dos a circunstâncias
extremas e em condições desfavoráveis. Assim sendo, não é coerente desconsiderar itens que agregarão
segurança aos tripulantes e aos usuários de vias públicas. Nos úl�mos anos, �vemos registro de
acidentes, incluindo tombamentos de caminhões, que depois de levantamentos internos foi verificado
que tais acontecimentos poderiam ter sido evitados caso a viatura �vesse o recurso de controle de
estabilidade e tração. Mo�vo pelo qual é extremamente relevante que nossas viaturas sejam dotadas
desses disposi�vos, com o intuito de evitar acidentes dessa natureza e auxiliar o condutor nessas
condições.

Nesse sen�do, vale salientar que o sistema de controle de estabilidade e tração são sistemas de grande
relevância para veículos que são subme�dos a condições severas de uso, como é o caso das viaturas
u�lizadas pela Corporação, que por sua vez devem proporcionar conforto e, acima de tudo,
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SEGURANÇA. Ainda considerando questões de seguridade, no que concerne a exigência de freio à disco
nas quatro rodas, será verificada a possibilidade de alteração no descri�vo técnico de freio à disco nas
rodas dianteiras e disco ou tambor nas rodas traseiras.

Por fim, a Administração Pública caminha no sen�do de adotar e adquirir produtos e serviços que
estejam em consonância com as melhores prá�cas do mercado, de forma a atender parâmetros
técnicos mínimos estabelecidos e baseados em critérios obje�vos que atendam a necessidade da
Corporação, sem ferir o caráter compe��vo e a ampla concorrência.

Demais esclarecimentos: A �tulo de esclarecimento, o item do lote 25, que possui a especificação
técnica de contratações anteriores, só foi incluído no planejamento para atender alguns convênios
que �veram propostas aprovadas com esse descri�vo, a fim de evitar atrasos na execução em virtude de
mudança no plano de trabalho.

 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, estes itens passam
a constar nos Lotes 26 e 27, respec�vamente.

 

7 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 29 – SIAD: 1706080 Pede-se alterar/re�rar:

2.30.74. O comprimento total da viatura deve ser no máximo de 6552mm, devendo atender os requisitos do
CONTRAN. 
2.30.75. Ângulo de saída da viatura, totalmente equipada e carregada, deverá ser de no mínimo 12°.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Esclarecemos que em virtude das especificidades de emprego da viatura, a
solicitação não poderá ser acatada. Lembramos que a empresa DEVA, recentemente, forneceu
ao CBMMG, por meio da ARP 314/2019, o veículo alusivo ao item em questão com as caracterís�cas
requeridas.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 28.

 

8 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 33 – SIAD: 1766996 Pede-se alterar/re�rar:

2.34.24. Tanque de combus�vel 
2.34.25. com capacidade mínima de 90 litros, podendo ser em tanque único ou adicional; 
2.34.28. Carroceria 
2.34.29. com comprimento externo total de 5.500 mm, largura de 2.052 mm e altura de 1700 mm;

 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: O item 1766996 do Lote 33 foi suprimido do Termo de
Referência tendo em vista não ter sido possível obter os orçamentos necessários para compor o preço
de referência.

 

 

9 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 34 – SIAD: 1767003 Pede-se alterar/re�rar:

2.35.10. Cilindrada 
2.35.11. mínima 6.700 CC; 
2.35.12. Torque 
2.35.13. de no mínimo: 96,0 kgf.m;
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RESPOSTA DA SEJUSP:  Irá permanecer a “cilindrada mínima de 11.500 CC”, haja vista que estas
especificações foram aprovadas previamente por esta Secretaria visando assegurar condições dignas ao
transporte de pessoas presas durante o período de deslocamento, não cabendo alterações nas
especificações do veículo.

Vale ressaltar que trata-se de veículos que serão u�lizados diariamente no atendimento das demandas
das Unidades Prisionais, e irão percorrer vários quilômetros para realização de viagens intermunicipais e
interestaduais para transportes dos detentos, necessários as a�vidades relacionadas à segurança e à
humanização do cumprimento da pena dos custodiados no sistema penitenciário mineiro.

Ademais, as especificações visam atender às normas estabelecidas na Lei nº 8.653 de 10/05/1993 que
dispõe sobre o transporte de presos e dá outras providências, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012,
do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e da Resolução nº 626 de 19/10/2016
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 
Irá permanecer o “Torque de no mínimo: 105 kgf.m”, haja vista que estas especificações foram
aprovadas previamente por esta Secretaria visando assegurar condições dignas ao transporte de
pessoas presas durante o período de deslocamento, não cabendo alterações nas especificações do
veículo.

Vale ressaltar que trata-se de veículos que serão u�lizados diariamente no atendimento das demandas
das Unidades Prisionais, e irão percorrer vários quilômetros para realização de viagens intermunicipais e
interestaduais para transportes dos detentos, necessários as a�vidades relacionadas à segurança e à
humanização do cumprimento da pena dos custodiados no sistema penitenciário mineiro.

Ademais, as especificações visam atender às normas estabelecidas na Lei nº 8.653 de 10/05/1993 que
dispõe sobre o transporte de presos e dá outras providências, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012,
do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e da Resolução nº 626 de 19/10/2016
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 32.

 

 

10 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 46 – SIAD: 1713272 Pede-se esclarecer:

2.47.19. Peso Total Bruto (PTB) 
2.47.20. máximo de 10.000 kg

Peso Bruto Total máximo refere-se ao mínimo?

 

RESPOSTA: Diante do exposto firmamos que a descrição 2.47.19, PBT É DE NO MAXIMO 10.000KG e foi
ajustada para atender a portaria do Ministério do Desenvolvimento Social: PORTARIA Nº 2.638, DE 28
DE DEZEMBRO DE 2018 – Diário Oficial da União – Imprensa Nacional, Publicação em: 31/12/2018
decreto federal, determinando as medidas e padronizações para o item Caminhão baú
isotérmico/refrigeração de médio porte. Deste modo evidencia-se que não se determina a instalação de
equipamentos GPS nos veículos, e também se evidencia o peso bruto máximo de 10.000Kg. Conclusão
O item de material 1713272 referente ao lote 46 atende à demanda da SEAPA, no que se refere a
portaria especificada, desta forma, estamos de acordo com o Edital de Licitação cujo o objeto Compra
Central de Viaturas e Veículos de Serviço, zero quilometro.

CONSIDERAÇÕES  SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa
a constar no Lote 43.
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11 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: GPS localizador / AVL Pede-se esclarecer:

Temos que fornecer os equipamentos com o contrato de prestação de serviços (comodato) incluído? Se sim
por quanto tempo? 
Vale ressaltar que para instalação dos equipamentos é necessário gerar um contrato de vinculação com a
empresa contratante (comodato), desta forma este contrato deve ser durante o período determinado pelo
órgão em nome da licitante? Caso o contrato assim como as mensalidade seja no nome da licitante qual será
o período?

 

RESPOSTA DA PMMG: Não é necessário fornecer o serviço. A PMMG possui gestão do serviço de
rastreamento e localização, gerido por ela mesma. Nesse caso, a contratada deverá: adquirir no
mercado um disposi�vo conforme a especificação do edital e instalar nas viaturas. O chip de serviço
dados será fornecido pela PMMG.

RESPOSTA DA SEJUSP:  Deverá fornecer somente o equipamento GPS Localizador/AVL, não cabendo a
prestação de serviços (comodato).

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado.

 

 

EMPRESA: DEVA AUTOMÓVEIS  

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 4 – SIAD: 1570188 Pede-se alterar:

2.5.6. Potência mínima 
2.5.7. Mínima de 135 cv e máxima de 239cv. 
2.5.10. Cilindrada 
2.5.11. Mínima de 1747cc e máxima de 3564cc.

 

RESPOSTA DA PCMG: Conforme determinado nas especificações dos Códigos CATMAS no Catálogo do
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, a Faixa de Potência tem como parâmetro mínima 142CV
e máxima 239CV, e a Faixa Cilindrada com mínima 1998CC e máxima 3564CC, mo�vo pelo qual
sugerimos a estrita observância do mesmo.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada.

 

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 17 – SIAD: 1779613 Pede-se alterar: 

CAPACIDADE DE CARGA: MINIMA DE 1000 QUILOS; 
2.18.7. Motor 
2.18.9. Cilindrada: Mínima de 1956 cc e máxima 3200 cc;

  

RESPOSTA DA PMMG: Não acatar a redução de cilindrada nem de potência e manter o previsto no
edital. Não acatar a redução da capacidade de carga.
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CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 16.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 19 – SIAD: 1780166 Pede-se alterar: 

2.20.7. Motor 
2.20.8. Potência Mínima de 139 cv e máxima de 230 cv; 
2.20.9. Cilindrada: Mínima de 1747 cc máxima de 3200 cc;

 

RESPOSTA DA PMMG: Não acatar a redução de cilindrada nem de potência e manter o previsto no
edital.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 18.

 

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 20 – SIAD: 1780743 Pede-se alterar:

VIATURA COM CELA - TIPO: CAMINHONETE CABINE DUPLA; NUMERO DE LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO
DE PORTAS: 05 PORTAS;

 

RESPOSTA DA PMMG: Não há necessidade de alterar o edital de 06 para 05 portas, tendo em vista que
após a adaptação do compar�mento de de�dos o veículo contará com seis portas independentes.
Manter o edital. Não acatar a redução nas dimensões da caçamba (largura e comprimento).

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 19.

 

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 21 – SIAD: 1583735 Pede-se alterar:

2.22.23. Dimensões da caçamba 
2.22.24. Largura externa mínima: 1360 mm; 
2.22.25. Comprimento externo mínimo: 1330 mm;

 

RESPOSTA DA SEJUSP: Irá permanecer a as dimensões da caçamba com "Largura externa mínima: 1560
mm; 2.22.25. Comprimento externo mínimo: 1489 mm", haja vista que estas especificações foram
aprovadas previamente por esta Secretaria visando assegurar condições adequadas para transporte dos
cães.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 20.

 

 

6 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 38 – SIAD: 1568310 Pede-se alterar:
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2.39.8. Potência 
2.39.9. Mínima de 135 cv máxima 230 cv; 
2.39.10. Cilindrada 
2.39.11. Mínima 1747 cc e máxima 3200 cc;    

 

RESPOSTA DO DER: Em atenção à solicitação de alteração de potência e cilindrada da DEVA Automóveis
LTDA., manifestamos quanto à impossibilidade de aceitação da redução das especificações de
motorização mínimas dos veículos. Por se tratar de veículo �po caminhonete (pick-up) que será u�lizada
em trechos sem pavimentação e por vezes andar com sua capacidade máxima de operação (carga e
passageiros), a diminuição de potência mínima exigida trará ao DER prejuízo em suas a�vidades. Um
veículo com motorização menor que a já especificada no termo de referência pode inclusive não
conseguir transpor os obstáculos nas vias (que por vezes estarão em projeto/construção/manutenção)
u�lizadas nos serviços realizados por esta autarquia. Portanto, se faz necessária a manutenção da
potência mínima de 140 cv e máxima 230 cv; e Cilindrada mínima 1950 cc e máxima 3200 cc para o lote
38 referente à aquisição de caminhonetes por parte do DER/MG.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 36.

 

 

7 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: GPS localizador / AVL Pede-se esclarecer

Temos que fornecer os equipamentos com o contrato de prestação de serviços (comodato) incluído? Se sim
por quanto tempo?

 

RESPOSTA DA PMMG: Não é necessário fornecer o serviço, a PMMG possui gestão do serviço de
rastreamento e localização, gerido por ela mesma. Nesse caso, a contratada deverá: adquirir no
mercado um disposi�vo conforme a especificação do edital e instalar na viaturas. O chip de serviço
dados será fornecido pela PMMG.

RESPOSTA DA SEJUSP:  Deverá fornecer somente o equipamento GPS Localizador/AVL, não cabendo a
prestação de serviços (comodato).

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. 

 

EMPRESA: JÚPITER/FORD 

 

1- QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Combus�vel

Para os lotes 04, 11, 19 e 38 são solicitados veículos com abastecidos com combus�vel flex. Sabemos tratar-
se de especificações padronizadas, porém a montadora Ford Motor Company Brasil Ltda. visando à
possibilidade de par�cipação no certame vem esclarecer que atualmente somente possui em sua gama de
veículos Pick Up Ranger abastecida com Diesel. 
Pergunta: Tem em vista o princípio da compe��vidade, gostaríamos de sugerir que para os lotes 04,11, 19 e
38 sejam aceitos veículos FLEX e/ou Diesel. 
Ressaltamos que a ampliação irá beneficiar o órgão que poderá comprar veículos de qualidade.

 

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes da PMMG (11 e 19) deverá ser man�da a exigência do edital de
combus�vel flex, pois existem lotes específicos para veículos diesel. Embora não haja prejuízo técnico,
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há prejuízo econômico/financeiro uma vez que os valores dos veículos a diesel são maiores que dos
veículos flex, em percentuais que variam até 30%. Nesse sen�do, haveria uma elevação dos valores de
referência e, ao final da licitação, tenderia a vencer veículos flex, que são mais baratos. Portanto, a
aceitação de ambos combus�veis no mesmo lote traria prejuízos à administração.

RESPOSTA DA PCMG: Conforme determinado nas especificações dos Códigos CATMAS no Catálogo do
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, o combus�vel alusivo aos Lotes 04, 11 e 19, foi
determinado como sendo o FLEX (GASOLINA E/OU ÁLOCOOL), mo�vo pelo qual sugerimos a estrita
observância do mesmo.

RESPOSTA DO DER: A respeito do ques�onamento do lote 38 em que a montadora Ford Motor
Company Brasil Ltda solicita a aceitação de modelos movidos a diesel, não será possível acolhimento ao
pleito por parte do DER/MG tendo em vista que os mesmos serão distribuídos à 40 regionais do interior
do Estado. Muitas dessas regionais não possuem nos postos SGTA lotados em suas cidades o
combus�vel diesel disponível para abastecimento, fator que dificulta a operacionalização. Ademais o
ar�go 15 do decreto 47.539/2018 preconiza que o veículo oficial de serviço será adquirido ou locado em
versão básica, com motorização flex, ressalvada, mediante prévia jus�fica�va técnica, a necessidade de
veículo que, pela natureza do uso, necessite de outra motorização ou que não possua no mercado
modelo com motorização flex. Dessa maneira, manifestamos no sen�do de não acatar ao pleito da
montadora Ford.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, os itens dos Lotes
11, 19 e 38 passam a constar nos lotes 10, 18 e 36, respec�vamente.

 

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 32 – Potência mínima 175cv:

Para o lote 32 são solicitados veículos com potência mínima de 175cv 
O veículo Ranger da montadora Ford Motor Company Brasil Ltda. possui potência mínima de 160cv,
atendendo perfeitamente a cilindrada mínima exigida de 1950cc. 
Pergunta: Diante destas informações, tendo em vista o princípio da compe��vidade, bem com visando a
possibilidade de par�cipação da montadora no certame, gostaríamos de sugerir que para o lote 32 sejam
aceitos veículos com potência mínima de 160cv, visto que em nada irá alterar no desempenho do veículo,
pois este atende as demais especificações. 
Ressaltamos que a ampliação irá beneficiar o órgão que poderá comprar veículos de qualidade.

 

RESPOSTA DA SEJUSP: Irá permanecer a “potência mínima 175 CV”, tendo em vista que foi verificado no
mercado automobilís�co e consta veículos com potência mínima de 175 CV. Ademais, o projeto da
Viatura Caminhonete com Cela Humanizada fora elaborado com vistas a atender às normas
estabelecidas na Lei nº 8.653 de 10/05/1993, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012, do Conselho
Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e da Resolução nº 626 de 19/10/2016 do Conselho
Nacional de Trânsito – CONTRAN, e aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional/MJ, não
cabendo alterações nas especificações do veículo.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 31.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 37 – Volume do porta malas:
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Para o lote 37 são solicitados veículos com capacidade do porta malas de no mínimo 445L 
O veículo Ford Ka+ da montadora Ford Motor Company Brasil Ltda. possui volume do porta malas de 445L. 
Pergunta: Diante desta informação, tendo em vista o princípio da compe��vidade, bem com visando a
possibilidade de par�cipação da montadora no certame, gostaríamos de sugerir que para o lote 37 sejam
aceitos veículos com capacidade do porta malas de no mínima de 445L, visto que em nada irá alterar no
desempenho do veículo, pois este atende perfeitamente as demais especificações. 
Ressaltamos que a ampliação irá beneficiar o órgão que poderá comprar veículos de qualidade.

 

RESPOSTA DO DER: No que tange ao ques�onamento do lote 37, que versa sobre o tamanho do
compar�mento de bagagens, informamos que o porta-malas grande é indispensável para o setor de
fiscalização do DER, haja vista a necessidade de transportar equipamentos como placas, cones,
cavaletes para uso em operações nas rodovias do Estado. Portanto, o ideal que seja acima de 500 litros,
de sorte que não será possível atender ao pleito da Júpter/Ford, já que os veículos com capacidade do
porta malas de no mínima de 445L não atendem às necessidades de uso da nossa autarquia.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 35.

 

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Prazo de entrega:

Consoante Edital, o prazo para entrega dos produtos será diversificado com relação aos itens a serem
adquiridos, sendo o prazo mínimo de entrega 60 (sessenta) dias, conforme se verifica acima no item 8.2 do
Termo de Referência. 
No entanto, em análise pela Ford Motor Company Brasil Ltda. foi nos levantada a situação de que o prazo
estabelecido não pode prosperar, visto que limita a compe��vidade e frustra o próprio escopo do processo
licitatório, processo in�mamente relacionado ao planejamento dos gastos públicos e ao controle de contas. 
Sabemos que em toda licitação a empresa contratada possui prazo de entrega do objeto licitado, prazo este
que a mesma toma conhecimento através do Edital, antes mesmo da contratação.

Tratando-se de prazo do qual a licitante toma conhecimento anteriormente à sua par�cipação, este deve ser
seguido à risca, sob pena de aplicação de penalidade, tudo previsto em sede de Edital. 
Outrossim, o prazo de entrega do veículo está vinculado a ampla compe��vidade e ao devido procedimento
de vendas ao governo, o qual é diferenciado, uma vez que não tendo a montadora o veículo pronto em seu
estoque, faz-se necessário a solicitação de produção, a qual é iniciada somente após o recebimento do
empenho. 
Conforme no�ciado e vivenciado mundialmente, a pandemia ocasionada pela disseminação do COVID-19
tem afetado a economia mundialmente, atrasando ou até mesmo impossibilitando importações, obrigando
empresas a demi�rem seus funcionários, suspenderem seus contratos, pedirem emprés�mos, além da falta
de matéria prima e etc. 
Importante ainda lembrar que neste �po de negociação deve ser levado em consideração à distância entre
os Estados de par�da e des�no e, ainda, os tramites de empenho, faturamento, preparação do veículo e,
revisão de entrega, bem como em alguns casos a transformação dos veículos. 
Conforme edital, esta Administração exige que os veículos sejam entregues de acordo com um cronograma
es�pulado para alguns itens com o prazo não superior a 60 (sessenta) dias corridos, entretanto o período
indicado é insuficiente e traz insegurança jurídica aos fornecedores. Porém, o prazo adequado, que
compreenderia a par�cipação destas montadoras seria mínimo 120 (cento e vinte) dias, abarcando diversas
regiões, não apenas empresas próximas do local de entrega, o que caracteriza tratamento dispare entre as
empresas e limita a compe�ção, reduzindo significa�vamente a probabilidade de adquirir uma proposta e
custo equânime ao ofertado pelo mercado. 
Assim, sugerimos desde já que o prazo indicado por este ilustríssimo Órgão, deve ser dilatado para no
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mínimo 120 (cento e vinte) dias, isto é, que os lotes 13,18, 22, 39,40,41,42,45,47 e 48 tenham seu prazo de
entrega alterado para no mínimo 120 (cento e vinte) dias. 
Ressaltamos que ao estabelecer um prazo ínfimo acredita-se que as montadoras/concessionários estejam
com veículos em estoque para pronta entrega, contudo atualmente esta não é a realidade, pois os veículos
estão sendo fabricados no momento do pedido, o que mais uma vez demonstra cabalmente a necessidade
de um prazo adequado para entrega, atendendo aos requisitos de qualidade, eficiência, para atender o
Órgão em suas necessidades. 
Desta forma salientamos que nosso intuito é a de atender da melhor forma a Administração, e lhe ofertar um
produto propício, solicitando um maior prazo se atentando esta Administração aos princípios da
razoabilidade/proporcionalidade e o princípio da finalidade. Ademais o prazo estabelecido pode ser
susce�vel de alterações, permi�ndo que as empresas possam apresentar pedidos de prorrogação do prazo
de entrega, proporcionando dilação de prazo em caso de inconvenientes que podem suceder no momento
da execução. 
Pergunta: Diante de todo exposto, requeremos que esse órgão licitante efetue a dilação de prazo para os
lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48, de forma que seja alterado para no mínimo 120 (cento e vinte)
dias para entrega dos veículos, com o propósito de que a aquisição seja sa�sfatória, e bem sucedida,
conquistando um produto de qualidade com custo adequado, além de ser a execução do contrato; e, caso
esta demanda não seja atendida solicitamos que este ilustríssimo pregoeiro que mantenha a opção de
solicitações de prorrogação do prazo de entrega, regulamentado pela Lei de Licitações 8.666/1993, em seu
Art. 78, Inciso IV, que eximem empresas fornecedoras de penalidades com jus�fica�vas.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada



18/02/2021 SEI/GOVMG - 25574663 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29850773&infra_si… 27/68

quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão dos lotes 5 (cinco), 33 (trinta e três) e 42 (quarenta e dois), ocorreu então a
renumeração dos itens do TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48,
passam a constar nos Lotes 12, 17, 21, 37, 38, 39, 42, 43, 44 e 45, respec�vamente.

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Estepe

Seguindo tendência mundial, inclusive no Brasil, entende-se que o estepe somente deverá ser usado em caso
onde ocorrer o deslocamento mínimo, como por exemplo, para possibilitar o reparo de pneu avariado. Desta
forma, as montadoras têm fornecido os estepes com medidas dis�ntas aos pneus, os quais atendem a
legislação, bem como, a necessidade de deslocamento mínimo do veículo, conforme previsto no manual do
fabricante, sem prejuízo para o usuário. 
Pergunta: Portanto, solicitamos ao órgão que permita que possamos ofertar no certame veículos que
possuam estepe com medida diferente do diâmetro das rodas, tendo em vista que o estepe é u�lizado
somente nos casos de deslocamento mínimo do veículo (emergência).

 

RESPOSTA DO CBMMG: Tal argumentação não é coerente, considerando os veículos des�nados aos
órgãos que integram a segurança pública do Estado, que, por vezes, necessitam realizar longos
deslocamentos para o cumprimento de missões emergenciais. O estepe integral, composto por
roda/pneu da mesma medida que os rodantes, permite que a locomoção ocorra de maneira segura,
sem o risco de interferir na estabilidade do carro. Já os chamados estepes compactos interferem na
dinâmica do veículo, principalmente quando instalados no eixo de tração, além de limitar a velocidade.
A diferença de aderência entre o pneu sobressalente e os demais provocam tendência direcional nos
veículos, em frenagens ou acelerações intensas, em razão do perímetro de rodagem diferente. Dessa
forma, considerando questões de segurança não é possível aceitar estepes com dimensões diversas às
demais rodas/pneus que compõem o veículo.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes da PMMG não serão aceitos veículos com estepe de dimensão
diferente das medidas dos pneus de rodagem. Diferentemente do que propõe a solicitante, viaturas
policiais não são veículo de serviço, pelo que não podem se abster de prestar atendimento ao público o
que implica em estar SEMPRE em condições de realizar direção defensiva, ofensiva e de emergência.
Considerando tratar-se de serviço essencial, o uso do estepe pela PMMG não é feito "apenas" para
permi�r o deslocamento mínimo do veículo, mas sim para manter seu uso regular durante todo
patrulhamento, em qualquer circunstância.

RESPOSTA DA PCMG: Inicialmente, mister se faz o registro que no Catálogo dos Códigos CATMAS do
Processo de Planejamento do Registro de Preço n. 359/2020, no Portal de Compras do estado de Minas
Gerais, não há qualquer especificação dos estepes dos veículos. 
Contudo, para os lotes da PCMG não serão aceitos veículos com estepe de dimensão diferente das
medidas dos pneus de rodagem. Diferentemente do que propõe a solicitante, viaturas policiais não são
veículo de serviço, pelo que não podem se abster de prestar atendimento ao público o que implica em
estar SEMPRE em condições de realizar direção defensiva, ofensiva e de emergência. Considerando
tratar-se de serviço essencial, o uso do estepe pela PCMG não é feito "apenas" para permi�r o
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deslocamento mínimo do veículo, mas sim para manter seu uso regular durante todo patrulhamento,
em qualquer circunstância.

Considerações SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. 

 

EMPRESA: JÚPITER/RENAULT 1°  E  2° PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

 

1- QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 02 – Potência:

Pergunta: Neste item, gen�leza nos esclarecer se a potência deve ser medida em gasolina ou etanol? 
Isto porque, a Renault pretende par�cipar ofertando o modelo Kwid, o qual apresente potência de 66 cv na
gasolina e 70 cv no etanol (edital pede no mínimo 70 cv).

 

RESPOSTA DO CBMMG: Entendemos que o veículo proposto atende ao edital, uma vez que a
especificação técnica não define, separadamente, a potência para cada �po de combus�vel.

RESPOSTA DA PCMG: Conforme determinado na especificação do Código CATMAS no Catálogo do
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, a faixa de potência mínima da viatura foi determinada
como sendo 70 CV, mo�vo pelo qual sugerimos a estrita observância do mesmo.

Considerações SEPLAG/DCGL:  Só será admi�do veículo cuja informação registrada na Base de Índice
Nacional - BIN, seja para automóvel de potência de 70 CV ou mais.

 

 

2- QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lotes: 3, 37 e 41 - Cor

Conforme item 10.5.2 para aos veículos des�nados ao CBMMG os veículos deverão ser fornecidos na cor
Vermelha Monte Carlo ou outra tonalidade similar. 
A Renault possui em seu catálogo a cor Vermelho Fogo - B76.

 Pergunta: Gen�leza esclarecer se a cor que o Renault/Sandero possui em seu catálogo (Vermelho Fogo -
B76) atende a solicitação do CBMMG, considerando que pode ser considerada similar a cor MONTE CARLO
solicitada?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Os veículos des�nados ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais –
CBMMG deverão ser fornecidos na cor VERMELHA MONTE CARLO, com pintura composta de �nta PU
(Poliuretano Alifá�co), ou outra tonalidade similar, mediante prévia aprovação. Conforme item 10.5.2
para aos veículos des�nados ao CBMMG os veículos deverão ser fornecidos na cor Vermelha Monte
Carlo ou outra tonalidade similar. A iden�dade visual de uma Ins�tuição é essencial para a formação e o
fortalecimento de sua marca. Essa ferramenta é a primeira comunicação com o público externo e sua
aplicação de maneira eficiente faz com que a própria imagem da Corporação exceda a seus serviços
e/ou produtos. Ela é um recurso que deve ser claro e bem desenvolvido, pois cons�tui um elemento
importante e estratégico que deve estar alinhado em todos os setores de uma organização, de forma a
proporcionar reconhecimento, posicionamento (pelas cores e símbolos), vínculo, permanência e
confiança, de maneira padronizada. Assim sendo, para a aprovação da tonalidade das cores sugeridas
deverá ser apresentada uma amostra para análise e aceite por parte do CBMMG. Caso seja verificado
que a ma�z não corresponda ou não seja análoga à cor indicada o veículo deverá ser pintado no tom
padrão da Corporação.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL : Esclarecimento prestado.



18/02/2021 SEI/GOVMG - 25574663 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29850773&infra_si… 29/68

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 19 – Compar�mento para transporte de de�dos -
volume não inferior a 1000 (mil) litros

A Oroch possui volume da caçamba de 683 litros. Enquanto o edital solicita volume não inferior a 1000 (mil)
litros. 
Pergunta: Gen�leza esclarecer se 1000 litros é o volume da caçamba original ou o volume da cela (após
transformação)?

 

RESPOSTA DA PMMG: O edital exige no mínimo 1000 litros de volume do compar�mento de carga, ou
seja, da caçamba original do veículo. Não será aceito redução deste valor haja vista a necessidade de
instalar compar�mento de equipamentos mais compar�mento de de�dos.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 18.

 

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 14 – Forração interna do veículo

O edital pede largura mínima do salão de 1.700mm, nossa largura máxima do salão é 1.765mm, porém a
largura mínima (entre caixa de rodas) é 1.380mm. 
Pergunta: Gen�leza esclarecer se podemos considerar neste caso a largura máxima do salão de 1.765mm?

 

RESPOSTA DA PMMG: Poderá ser considerado a largura máxima do salão conforme descrito pela
Fornecedora no ques�onamento.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 13.

 

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 20 - Sistema de freio

No edital solicita veículo que possui sistema de freio a disco nas quatro rodas com ABS, a Renault pretende
par�cipar ofertando o veículo Oroch, o qual possui freio a tambores na traseira. 
Pergunta: Desta forma, seria possível a re�rada da especificação disco de freio traseiro do edital, alterando
para conforme linha de produção, ampliando a compe��vidade.

 

RESPOSTA DA PMMG: Sobre o sistema de freio para o lote 20, acatar a sugestão da empresa e permi�r
"freio traseiro conforme linha de produção, com abs".

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.20.17, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item passa a constar no Lote 19.

 

 

6 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 26 - Controle de estabilidade
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No descri�vo do veículo é solicitado controle de estabilidade, porém o modelo Master não possui esse item
de fábrica. 
Pergunta: Gostaríamos de solicitar que sejam aceitos também veículos sem controle de estabilidade de
fábrica, ampliando assim a compe��vidade do certame. Lembrando que esta aceitação não irá alterar no
desempenho do veículo.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Algumas inovações tecnológicas vêm surgindo para contribuir na melhoria do
trânsito nas cidades e estradas, a fim de propiciar um ambiente mais seguro aos motoristas e
transeuntes. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem como primazia a busca
pela qualidade no exercício de sua missão cons�tucional, que, dentre diversos aspectos, enseja na
melhoria de suas ferramentas de trabalho em suas aquisições (inclui-se nesse contexto a frota), visando
a eficácia dos resultados, bem como a segurança de seus operadores e do usuário dos serviços públicos.
Como é de conhecimento, o controle de estabilidade é um sistema de segurança que possui a função de
garan�r ao condutor o domínio do carro em situações de perigo, como curvas ou desvios oblíquos e
pistas escorregadias, evitando que o veículo saia de sua trajetória original. Condição que proporciona
deslocamentos mais eficientes e seguros, principalmente, em situações de emergência.

O item do lote 26 será empregado no atendimento de urgência/emergência que, na maioria das vezes, é
subme�do a circunstâncias extremas e em condições desfavoráveis. Assim sendo, não é coerente
desconsiderar um item que agregará segurança aos tripulantes e aos usuários de vias públicas. Nos
úl�mos anos, �vemos registro de acidentes, incluindo tombamentos, que, após levantamentos internos,
foi verificado que tais acontecimentos poderiam ter sido evitados caso a viatura �vesse o recurso de
controle de estabilidade. Mo�vo pelo qual é extremamente relevante que nossas viaturas sejam
dotadas desse disposi�vo, com o intuito de evitar esse �po de acidente e auxiliar o condutor nessas
condições.

Nesse sen�do, vale salientar que o sistema de controle de estabilidade é um disposi�vo de grande
relevância para veículos que são subme�dos a condições severas de uso, como é o caso das viaturas
u�lizadas pela Corporação, que por sua vez devem proporcionar conforto e, acima de tudo,
SEGURANÇA. Por fim, a Administração Pública caminha no sen�do de adotar e adquirir produtos e
serviços que estejam em consonância com as melhores prá�cas do mercado, de forma a atender
parâmetros técnicos mínimos estabelecidos e baseados em critérios obje�vos que atendam a
necessidade da Corporação, sem ferir o caráter compe��vo e a ampla concorrência.

Considerações SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 25.

 

 

7 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 26 – Dimensões do veículo

A altura do vão livre do solo do veículo Master varia entre 166 (com o carro carregado) e, 185 mm (com o
carro descarregado). 
Pergunta: Diante das informações acima, gostaríamos de solicitar que sejam aceitos veículos que apresentam
vão livre do solo quando carregado de mínimo 166mm. 
Trata-se de diferença irrisória ao inicialmente solicitado no edital e que em nada irá alterar no desempenho
do veículo, tão somente irá ampliar o campo de compe��vidade, além e trazer clareza a exigência da
especificação.

 

RESPOSTA DO CBMMG: O limite estabelecido para a altura do vão livre do solo foi fundamentado em
mensurações realizadas em veículos dessa categoria, que compõem a frota do CBMMG, bem como em



18/02/2021 SEI/GOVMG - 25574663 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29850773&infra_si… 31/68

relatos dos nossos condutores, a respeito de contato com do solo com a parte de baixo da viatura
(raspagem ou ba�das), em virtude de passagens por valetas, lombadas, depressões e rampas de acesso,
inclusive com os veículos da Renault. Dessa forma, o veículo carregado deverá ter a altura do vão livre
do solo de, no mínimo, 170mm. A diferença pode a primeiro momento parecer irrisória, mas não o é na
prá�ca operacional.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 25.

 

 

8 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 26 – Caracterís�cas internas

Segundo informações da engenharia da Renault do Brasil S/A para a fixação de armários, bancos, divisões
entre outros a u�lização preconizada é com rebites. 
Verificamos que, de acordo com as exigências do edital há uma proibição no uso de rebites “pop” ou
similares.  
Neste sen�do, foi esclarecido pela Engenharia da Renault que não é permi�da a soldagem no processo de
implementação, por isso a u�lização dos rebites. 
Ressaltamos que, permanecendo esta proibição a Renault não conseguirá par�cipar do certame por não
conseguir atender as exigências do termo de referência. 
Pergunta: Diante desta questão, gostaríamos de solicitar que aceitem a fixação de armários, bancos, divisões
entre outros com rebites, visto que em nada irá alterar no desempenho do veículo. Segue anexo ao relatório
da Renault com relação a implementação nestes casos.

 

 RESPOSTA DO CBMMG: Esclarecemos que, conforme já relatado em outros momentos, possuímos um
histórico considerável de problemas oriundos de fixação por meio de rebites. Entendemos que a solda
pode ocasionar alguns problemas, dentre estes os relatados em reunião anterior entre o CBMMG e a
Renault. No entanto, a questão a se considerar refere-se a situação de escolha do "mal menor", o qual
cabe-nos optar por aquilo que trará menos impactos no que tange a manutenções e redução de vida
ú�l do veículo. Dessa forma, no momento, a fixação por meio de solda é a opção mais acertada. Há no
mercado um universo diversificado de rebites de aço, de modo que não podemos incluir apenas essa
informação rasa na especificação técnica, facultando o método de fixação da estrutura. Considerando
nossa experiência, seguramente, essa flexibilização abrirá margem para a u�lização de rebites, ainda
que de aço, que poderão trazer problemas a médio e longo prazo.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 25.

 

 

9 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 4 – Cilindrada

Pretendemos par�cipar ofertando para este Lote o modelo Oroch 1.6, motorização que estará sendo
fabricada no próximo ano. 
Pergunta: Diante disto, seria possível alteração da cilindrada para mínimo 1.6? Ressaltamos que a alteração
irá aumentar a compe��vidade do certame.

 

RESPOSTA DA PMMG: Manter a exigência do edital de cilindrada mínima de 1998cc.

RESPOSTA DA PCMG: Conforme determinado na especificação do Código CATMAS no Catálogo do
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, a faixa de cilindrada da viatura foi determinada como
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sendo mínima de 1998CC e máxima de 3564CC , mo�vo pelo qual sugerimos a estrita observância do
mesmo.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada.

 

10 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Prazo de entrega

Consoante Edital, o prazo para entrega dos produtos será diversificado com relação aos itens a serem
adquiridos, sendo o prazo mínimo de entrega 60 (sessenta) dias, conforme se verifica acima no item 8.2 do
Termo de Referência. 
No entanto, em análise pela Renault foi nos levantada a situação de que o prazo estabelecido não pode
prosperar, visto que limita a compe��vidade e frustra o próprio escopo do processo licitatório, processo
in�mamente relacionado ao planejamento dos gastos públicos e ao controle de contas. 
Sabemos que em toda licitação a empresa contratada possui prazo de entrega do objeto licitado, prazo este
que a mesma toma conhecimento através do Edital, antes mesmo da contratação. 
Tratando-se de prazo do qual a licitante toma conhecimento anteriormente à sua par�cipação, este deve ser
seguido à risca, sob pena de aplicação de penalidade, tudo previsto em sede de Edital. 
Outrossim, o prazo de entrega do veículo está vinculado a ampla compe��vidade e ao devido procedimento
de vendas ao governo, o qual é diferenciado, uma vez que não tendo a montadora o veículo pronto em seu
estoque, faz-se necessário a solicitação de produção, a qual é iniciada somente após o recebimento do
empenho. 
Conforme no�ciado e vivenciado mundialmente, a pandemia ocasionada pela disseminação do COVID-19
tem afetado a economia mundialmente, atrasando ou até mesmo impossibilitando importações, obrigando
empresas a demi�rem seus funcionários, suspenderem seus contratos, pedirem emprés�mos, além da falta
de matéria prima e etc. 
Importante ainda lembrar que neste �po de negociação deve ser levado em consideração à distância entre
os Estados de par�da e des�no e, ainda, os tramites de empenho, faturamento, preparação do veículo e,
revisão de entrega, bem como em alguns casos a transformação dos veículos. 
Conforme edital, esta Administração exige que os veículos sejam entregues de acordo com um cronograma
es�pulado para alguns itens com o prazo não superior a 60 (sessenta) dias corridos, entretanto o período
indicado é insuficiente e traz insegurança jurídica aos fornecedores. Porém, o prazo adequado, que
compreenderia a par�cipação destas montadoras seria mínimo 120 (cento e vinte) dias, abarcando diversas
regiões, não apenas empresas próximas do local de entrega, o que caracteriza tratamento dispare entre as
empresas e limita a compe�ção, reduzindo significa�vamente a probabilidade de adquirir uma proposta e
custo equânime ao ofertado pelo mercado. 
Assim, sugerimos desde já que o prazo indicado por este ilustríssimo Órgão, deve ser dilatado para no
mínimo 120 (cento e vinte) dias, isto é, que os lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48 tenham seu prazo
de entrega alterado para 120 (cento e vinte) dias. 
Ressaltamos que ao estabelecer um prazo ínfimo acredita-se que as montadoras/concessionários estejam
com veículos em estoque para pronta entrega, contudo atualmente esta não é a realidade, pois os veículos
estão sendo fabricados no momento do pedido, o que mais uma vez demonstra cabalmente a necessidade
de um prazo adequado para entrega, atendendo aos requisitos de qualidade, eficiência, para atender o
Órgão em suas necessidades. 
Desta forma salientamos que nosso intuito é a de atender da melhor forma a Administração, e lhe ofertar um
produto propício, solicitando um maior prazo se atentando esta Administração aos princípios da
razoabilidade/proporcionalidade e o princípio da finalidade. Ademais o prazo estabelecido pode ser
susce�vel de alterações, permi�ndo que as empresas possam apresentar pedidos de prorrogação do prazo
de entrega, proporcionando dilação de prazo em caso de inconvenientes que podem suceder no momento
da execução. 
Pergunta: Diante de todo exposto, requeremos que esse órgão licitante efetue a dilação de prazo para os
lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48, de forma que seja alterado para no mínimo 120 (cento e vinte)
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dias para entrega dos veículos, com o propósito de que a aquisição seja sa�sfatória, e bem sucedida,
conquistando um produto de qualidade com custo adequado, além de ser a execução do contrato; e, caso
esta demanda não seja atendida solicitamos que este ilustríssimo pregoeiro que mantenha a opção de
solicitações de prorrogação do prazo de entrega, regulamentado pela Lei de Licitações 8.666/1993, em seu
Art. 78, Inciso IV, que eximem empresas fornecedoras de penalidades com jus�fica�vas. 

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão dos lotes 5 (cinco), 33 (trinta e três) e 42 (quarenta e dois), ocorreu então a
renumeração dos itens do TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48,
passam a constar nos Lotes 12, 17, 21, 37, 38, 39, 42, 43, 44 e 45, respec�vamente.

 

11 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Estepe
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Seguindo tendência mundial, inclusive no Brasil, entende-se que o estepe somente deverá ser usado em caso
onde ocorrer o deslocamento mínimo, como por exemplo, para possibilitar o reparo de pneu avariado. 
Desta forma, as montadoras têm fornecido os estepes com medidas dis�ntas aos pneus, os quais atendem a
legislação, bem como, a necessidade de deslocamento mínimo do veículo, conforme previsto no manual do
fabricante, sem prejuízo para o usuário. 
Pergunta: Portanto, solicitamos ao órgão que permita que possamos ofertar no certame veículos que
possuam estepe com medida diferente do diâmetro das rodas, tendo em vista que o estepe é u�lizado
somente nos casos de deslocamento mínimo do veículo (emergência).

 

RESPOSTA DO CBMMG: Tal argumentação não é coerente, considerando os veículos des�nados aos
órgãos que integram a segurança pública do Estado, que, por vezes, necessitam realizar longos
deslocamentos para o cumprimento de missões emergenciais. O estepe integral, composto por
roda/pneu da mesma medida que os rodantes, permite que a locomoção ocorra de maneira segura,
sem o risco de interferir na estabilidade do carro. Já os chamados estepes compactos interferem na
dinâmica do veículo, principalmente quando instalados no eixo de tração, além de limitar a velocidade.
A diferença de aderência entre o pneu sobressalente e os demais provocam tendência direcional nos
veículos, em frenagens ou acelerações intensas, em razão do perímetro de rodagem diferente. Dessa
forma, considerando questões de segurança não é possível aceitar estepes com dimensões diversas às
demais rodas/pneus que compõem o veículo.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes da PMMG não serão aceitos veículos com estepe de dimensão
diferente das medidas dos pneus de rodagem. Diferentemente do que propõe a solicitante, viaturas
policiais não são veículo de serviço, pelo que não podem se abster de prestar atendimento ao público o
que implica em estar SEMPRE em condições de realizar direção defensiva, ofensiva e de emergência.
Considerando tratar-se de serviço essencial, o uso do estepe pela PMMG não é feito "apenas" para
permi�r o deslocamento mínimo do veículo, mas sim para manter seu uso regular durante todo
patrulhamento, em qualquer circunstância.

RESPOSTA DA PCMG: Inicialmente, mister se faz o registro que no Catálogo dos Códigos CATMAS do
Processo de Planejamento do Registro de Preço n. 359/2020, no Portal de Compras do estado de Minas
Gerais, não há qualquer especificação dos estepes dos veículos. 
Contudo, para os lotes da PCMG não serão aceitos veículos com estepe de dimensão diferente das
medidas dos pneus de rodagem. Diferentemente do que propõe a solicitante, viaturas policiais não são
veículo de serviço, pelo que não podem se abster de prestar atendimento ao público o que implica em
estar SEMPRE em condições de realizar direção defensiva, ofensiva e de emergência. Considerando
tratar-se de serviço essencial, o uso do estepe pela PCMG não é feito "apenas" para permi�r o
deslocamento mínimo do veículo, mas sim para manter seu uso regular durante todo patrulhamento,
em qualquer circunstância.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. 

 

12 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: PRAZO DE ENTREGA 

Conforme já devidamente explanado em Audiência Pública pela montadora Renault, bem como as demais
montadoras presentes reforçamos que o prazo inicialmente estabelecido não pode prosperar, visto que
limita a compe��vidade e frustra o próprio escopo do processo licitatório, processo in�mamente
relacionado ao planejamento dos gastos públicos e ao controle de contas. 
Sabemos que em toda licitação a empresa contratada possui prazo de entrega do objeto licitado, prazo este
que a mesma toma conhecimento através do Edital, antes mesmo da contratação. 
Tratando-se de prazo do qual a licitante toma conhecimento anteriormente à sua par�cipação, este deve ser
seguido à risca, sob pena de aplicação de penalidade, tudo previsto em sede de Edital. 
Representamos a montadora Renault, a qual pretende par�cipar do certame ofertando veículos modelo
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Master, COM FATURAMENTO DIRETO DE FÁBRICA, o qual apresenta excelente relação-custo bene�cio, além
de possuir excelente qualidade ao fim que se des�nam. 
Outrossim, o prazo de entrega do veículo está vinculado na ampla compe��vidade e ao devido
procedimento de vendas ao governo, o qual é diferenciado, uma vez que não tendo a montadora o veículo
pronto em seu estoque, faz-se necessário a solicitação de produção, a qual é iniciada somente após o
recebimento do empenho. Conforme no�ciado e vivenciado mundialmente, a pandemia ocasionada pela
disseminação do COVID-19 tem afetado a economia mundialmente, atrasando ou até mesmo
impossibilitando importações, obrigando empresas a demi�rem seus funcionários, suspenderem seus
contratos, pedirem emprés�mos etc. 
Importante ainda lembrar que neste �po de negociação deve ser levado em consideração a distância entre
os Estados de par�da e des�no e, ainda, os trâmites de empenho, faturamento, preparação do veículo e
revisão de entrega. 
Conforme edital, esta Administração na Cláusula 8 definiu os prazo de entrega de acordo com cada lote,
entretanto o período indicado é insuficiente e traz insegurança jurídica aos fornecedores. O prazo adequado,
que compreenderia a par�cipação destas montadoras seria mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, prazo este
indicado pelas diversas montadoras presentes na referida Audiência. 
Assim solicitamos que o prazo indicado por este ilustríssimo Órgão, seja dilatado para no mínimo 150 (cento
e cinquenta) dias, e caso esta demanda não seja atendida solicitamos que este ilustríssimo pregoeiro tenha
opções como solicitações de prorrogação do prazo de entrega, regulamentado pela Lei de Licitações
8.666/1993, em seu Art. 78, Inciso IV, que eximem empresas fornecedoras de penalidades com jus�fica�vas. 
Ressaltamos que ao estabelecer um prazo ínfimo acredita-se que as montadoras/concessionários estejam
com veículos em estoque para pronta entrega, contudo atualmente esta não é a realidade, pois os veículos
estão sendo fabricados no momento do pedido, o que mais uma vez demonstra cabalmente a necessidade
de um prazo adequado para entrega, atendendo aos requisitos de qualidade, eficiência, para atender o
Órgão em suas necessidades. 
Desta forma salientamos que nosso intuito é a de atender da melhor forma a Administração, e lhe ofertar um
produto propício, solicitando um maior prazo se atentando esta Administração aos princípios da
razoabilidade/proporcionalidade e o princípio da finalidade. Ademais o prazo estabelecido pode ser
susce�vel de alterações, permi�ndo que as empresas possam apresentar pedidos de prorrogação do prazo
de entrega, proporcionando dilação de prazo em caso de inconvenientes que podem suceder no momento
da execução. 
Pergunta: Diante de todo exposto, requeremos que esse órgão licitante efetue a dilação de prazo para no
mínimo 150 (cento e cinquenta) dias para entrega dos veículos, com o propósito de que a aquisição seja
sa�sfatória, e bem sucedida, conquistando um produto de qualidade com custo adequado, além de ser a
execução do contrato.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
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ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para o cofre Público da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão dos lotes 5 (cinco), 33 (trinta e três) e 42 (quarenta e dois), ocorreu então a
renumeração dos itens do TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48,
passam a constar nos Lotes 12, 17, 21, 37, 38, 39, 42, 43, 44 e 45, respec�vamente.

 

13 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Conforme item 10.5.2 para aos veículos des�nados ao
CBMMG os veículos deverão ser fornecidos na cor Vermelha Monte Carlo ou outra tonalidade similar. 
A Renault possui em seu catálogo a cor Vermelho Vivo. Pergunta: Gen�leza esclarecer se a cor que o Renault
possui em seu catálogo (Vermelho Vivo) atende a solicitação do CBMMG, considerando que pode ser
considerada similar a cor MONTE CARLO solicitada?

 

RESPOSTA: A iden�dade visual de uma Ins�tuição é essencial para a formação e o fortalecimento de sua
marca. Essa ferramenta é a primeira comunicação com o público externo e sua aplicação de maneira
eficiente faz com que a própria imagem da Corporação exceda a seus serviços e/ou produtos. Ela é um
recurso que deve ser claro e bem desenvolvido, pois cons�tui um elemento importante e estratégico
que deve estar alinhado em todos os setores de uma organização, de forma a proporcionar
reconhecimento, posicionamento (pelas cores e símbolos), vínculo, permanência e confiança, de
maneira padronizada. Assim sendo, para a aprovação da tonalidade das cores sugeridas deverá ser
apresentada uma amostra para análise e aceite por parte do CBMMG. Caso seja verificado que a ma�z
não corresponda ou não seja análoga à cor indicada o veículo deverá ser pintado no tom padrão da
Corporação.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL : Esclarecimento prestado.

 

14 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Condições de entrega do veículo
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No edital solicita que os veículos da Policia Civil sejam entregues na cor preta, conforme verifica-se no item
10.5.3. 
Pergunta: Gen�leza esclarecer se os veículos podem ser fornecidos na cor preta metálica?

 

RESPOSTA DA PCMG: A cor preta u�lizada pela PCMG, segundo a Assessoria de Comunicação Social da
PCMG, responsável pelo grafismo das viaturas, é o PRETO PADRÃO X09.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL : Esclarecimento prestado.

 

 

15 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Da assistência técnica durante o período de garan�a

Diante desta cláusula, bem como a dificuldade de atendimento por parte das montadoras em atender a
exigência de prestação de assistência técnica em uma distância máxima de 150 km dos municípios por
Região Integrada de Segurança Pública – RISP, constante no item 29 deste Termo de Referência a montadora
Renault realizou um levantamento para verificar o atendimento. 
Trata-se de um número expressivo de municípios que fazem parte dessa lista. Em consulta a rede de
concessionárias da Renault disponíveis em Minas Gerais, verifica-se que existem municípios que irão contar
com a concessionária mais próxima para prestar atendimento de assistência técnica com quilometragem
média de até 500 km, somente de ida.

Situação está que foi explanada não somente pela Renault na Audiência Pública como também por outras
montadoras, inclusive a FIAT que possui fábrica no próprio Estado. Ressaltamos que, o não atendimento
deste item gera fato impedi�vo por trazer insegurança jurídica devido ao descumprimento do
edital/contrato. 
Neste sen�do, visando permi�r a par�cipação não só da montadora Renault, como também dos demais
fornecedores solicitamos que seja re�rada a exigência de km máxima, bem como seja re�rada o sistema de
manutenção volante.

 

RESPOSTA DA PMMG: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma
concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a
uma distância de 150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes
deslocamentos para realização de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DA PCMG: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma concessionária
e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a uma distância de
150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes deslocamentos para realização
de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DA SEJUSP: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma
concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a
uma distância de 150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes
deslocamentos para realização de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DO CBMMG:  Texto que consta nos lotes especificados pelo CBMMG: "A contratada deverá
oferecer assistência técnica para os veículos adaptados, em todo o Estado de Minas Gerais." Não
estabelecemos quilometragem máxima.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Mantem-se a assistência técnica no raio de 150 km, porém o CBMMG
não faz tal exigência.
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16 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Revisões

Para a elaboração da proposta adequada ao valor de mercado necessário que sejam informados todos os
custos que cons�tuem o fornecimento. 
Pergunta: Diante disto, gostaríamos de esclarecer quantas revisões serão solicitadas pelos órgãos?

 

RESPOSTA DA PMMG: Pela PMMG, não estamos contratando revisões.

RESPOSTA DA PCMG: O mínimo previsto pelo fabricante durante o período de garan�a do veículo.
Exceto se houver necessidade de recall.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Os custos das revisões de todos os veículos estão a cargo da
Contratante, exceto para os veículos de códigos: 1669850 (Lote 22); 1767275(Lotes 23), 1767208 (Lote
24); 1705989 (Lote 25);1767402 (lote 26) 1773836 (Lote 27), 1773852 (lote 28) e 1706080 (Lote 29),
que deverão ser fornecidos com os custos de revisões programadas no manual do fabricante no
período de garan�a dos veículos a cargo da Contratada. Deve-se atentar ao fato de que, com a
supressão dos lotes 5 (cinco), 33 (trinta e três) e 42 (quarenta e dois), ocorreu a renumeração do TR
e estes itens citados acima passam a constar nos lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Destaca-se que houve equívoco da área técnica ao responder este ques�onamento durante a audiência,
tendo em vista que alguns lotes preveem revisão pelo contratado e outros com revisão sendo de
responsabilidade do contratante.

 

17 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Das Garan�as

Pergunta: Ainda, tendo em vista a garan�a ser sem limite de quilometragem, gen�leza nos esclarecer qual a
média mensal de rodagem dos veículos a serem contratados?

 

RESPOSTA DA PMMG: A garan�a solicitada é de, no mínimo, 12 meses e sem limite de quilometragem.
Assim, a quilometragem média mensal não influi nesse quesito. No mais, pelas caracterís�cas regionais
e de uso das viaturas, trata-se de um dado com bastante variação.

RESPOSTA DA PCMG: A garan�a solicitada é de, no mínimo, 12 meses e sem limite de quilometragem.
Assim, a quilometragem média mensal não influi nesse quesito. No mais, pelas caracterís�cas regionais
e de uso das viaturas, trata-se de um dado com bastante variação.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL : Esclarecimento prestado.

 

 

18 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Dotação orçamentária

Pergunta: Sabemos que trata-se de um registro de preços, modalidade em que é permi�da a não divulgação
antecipada da dotação orçamentária. 
Ainda, a cláusula 23.1 esclarece que as despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação
orçamentária própria de cada órgão par�cipante e por recursos de convênios a serem informados quando da
solicitação de compras dos itens registrados. 
Porém, sabemos que os órgãos já possuem um planejamento para as futuras aquisições, bem como possuem
uma prévia das verbas que irão ser liberadas ao decorrer do ano. 
Com o decretado no Estado de Minas Gerais situação de calamidade financeira há uma insegurança por
parte dos fornecedores, principalmente montadoras, na par�cipação dos certames em se tratando de verba
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estadual. Este fato pode ser verificado com a reincidência de processos desertos. Além disso, trata-se de um
número expressivo de veículos a serem adquiridos.

No caso, por exemplo, da montadora Renault somente estão autorizados a par�ciparem dos processos
licitatórios no estado de Minas Gerais em que a verba seja federal, isto é, verba garan�da. 
Pergunta: Diante disto, para que a montadora Renault tenha a possibilidade de par�cipar do certame e, em
contrapar�da, que o órgão tenha maior compe��vidade e consequentemente melhores preços, gostaríamos
de pedir que sejam separados os itens/lotes de acordo com o �po de verba que serão adquiridos, dando
publicidade as par�cipantes a respeito desta informação. 
Ressaltamos ainda que a separação por lotes trará maior segurança aos fornecedores. 
Por fim, sugerimos ainda que, sendo possível, caso um determinado item já tenha uma quan�dade certa de
compra por parte de algum órgão par�cipante, em temos de quan�ta�vo e convênio federal já definido, seja
realizado um pregão para compra e não realizar um registro de preços.

 

RESPOSTA DO CBMMG:  Não acatamos as sugestões apresentadas.

A separação dos lotes por dotação orçamentária limita a execução da despesa, com a devida adequação
aos recursos disponíveis, de acordo com o planejamento e necessidades de cada órgão.

O sistema de registro de preços possibilita inúmeras contratações esporádicas e seguidas, por um único
processo, sem a necessidade de nova licitação de um mesmo objeto. Outrossim, no momento de
formalização da ata, entre as partes envolvidas, não há a necessidade de ter o recurso disponível. Fator
que beneficia a contratação, sem o risco de não atendimento, por exemplo, aos prazos de validade de
propostas, por tramitação de liberação crédito financeiro, nos casos de transferências voluntárias.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. 

 

19 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 02 – Potência

Pergunta: Neste item, gen�leza nos esclarecer se a potência deve ser medida em gasolina ou etanol? 
Isto porque, a Renault pretende par�cipar ofertando o modelo Kwid, o qual apresente potência de 66 cv na
gasolina e 70 cv no etanol (edital pede no mínimo 70 cv).

 

RESPOSTA DO CBMMG: Contudo, entendemos que o veículo proposto atende ao edital, uma vez que a
especificação técnica não define, separadamente, a potência para cada �po de combus�vel.

RESPOSTA DA PCMG: Conforme determinado na especificação do Código CATMAS no Catálogo do
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais (Lote 02 – Código 1761242), a faixa de potência mínima
da viatura foi determinada como sendo 70 CV, mo�vo pelo qual esclarecemos que aludida potência
deve ser verificada tanto com o combus�vel gasolina quanto com álcool.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Só será admi�do veículo cuja informação registrada na Base de Índice
Nacional - BIN, seja para automóvel de potência de 70 CV ou mais.

 

EMPRESA: FLASH

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : LOTES 04 E 05

Solicitamos que para os LOTES 04 e 05, sejam fornecidas as especificações do compar�mento de
equipamentos, visando a correta cotação para a PMMG e atendendo ao que se preceitua o edital em tela;
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 RESPOSTA DA PCMG: Segue informações do item: Compar�mento de equipamento,  localizado entre a
cabine do veículo e o compar�mento de cela, com portas munidas de chave, com aberturas para cada
lado da caçamba. Dimensões aproximadas de : 1,50x60, com porta com 90 cm.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.5.39, do
Termo de Referência. Informamos que o item do Lote 05 foi suprimido em função do reagrupamento de
item.

 

 

2 -QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : LOTES 04 E 05

Solicitamos que sejam enviadas as especificações em relação as luzes auxiliares Estrobos, pois fica inviável a
cotação sem ao menos um descri�vo com as especificações para o direcionamento da cotação;

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: Para o lote 04 aderido pela PCMG, a especificação do sinalizador acús�co
visual encontra-se no item 9, do Anexo I,16991110, do Termo de Referência. Informamos que o item do
Lote 05 foi suprimido em função do reagrupamento de item.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lotes 13 e 18

Solicitamos que seja disponibilizada as especificações em relação ao sistema de sinalização para as motos,
descritas nos lotes 13 e 18;

 

RESPOSTA DA SEPLAG/DCGL:                                        

Para PMMG, a especificação do sinalizador acús�co visual encontra-se no item 3 do  anexo II,
24940570, do Termo de Referência; 

Para CBMMG, a especificação do sinalizador acús�co visual encontra-se no subitem 1.7 do  anexo
III, 24508076, Termo de Referência;   

Para SEJUSP, a especificação do sinalizador acús�co visual encontra-se no item 5 do  anexo
IV, 25094876, do Termo de Referência.   

Com a renumeração do TR, estes itens passam a constar nos Lotes 12 e 17.

 

EMPRESA: HPE

 

 1 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  Lote 10

Entendemos que a L200 se enquadra dentro das pick-ups leves de médio porte. Está correto nosso
entendimento?

 

RESPOSTA DA PMMG: A L200 se enquadra no conceito de pick-up leve de médio porte, devendo
observar as exigências específicas.

RESPOSTA DO  CBMMG:  Sim.
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CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 09.

 

 

2 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  Lote 15

Estamos considerando apenas um aparelho GPS e não a inclusão de um mul�mídia. Está correto nosso
entendimento?

 

RESPOSTA DA PMMG: O GPS solicitado não é uma tela de navegação, mas sim disposi�vo de localização
e rastreamento com caracterís�cas próprias conforme edital. Em relação ao kit mul�mídia, caso este
seja do modelo ofertado deverá ser man�do.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 14.

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 16

A alça de segurança que estamos considerando é para o motorista, nosso entendimento está correto?

 

RESPOSTA DA PMMG: Deverá ser considerada alça retrá�l em todos assentos e não somente para o
motorista. O entendimento da empresa está equivocado.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.16.72, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item está no lote 15.

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 16

A lanterna central ao ser acionada ilumina toda a região interna da cabine, porém não é direcional. Será
aceito? Podemos inclusive oferecer uma lampada de led de alto brilho.

 

RESPOSTA DA PMMG: Será aceito

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 15.

 

 

5 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 17

As cilindradas de um motor não interfere no desempenho do veículo, não deveria ser u�lizado como fator
eliminatório, em um edital, o an�go motor da L200 Triton possuía 3200cc, com 38kgfm de torque e 180cv.
Com a evolução na construção dos motores, a fim de melhorar a eficiência e atender as normas ambientais,
o novo motor da L200 Triton, apesar de possuir apenas 2442cc consegue gerar 43,9kgfm e 190cv, portanto,
pedimos para desconsiderar este ou alterar para mínima de 2440cc e máxima de 3200cc. 

 

RESPOSTA DA PMMG - Será aceita cilindrada ofertada de 2442cc.
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RESPOSTA DO CBMMG:   FAIXA CILINDRADA: MINIMA 2485 CC E MAXIMA 3200 CC - As cilindradas de
um motor não interfere no desempenho do veículo, não deveria ser u�lizado como fator eliminatório,
em um edital, o an�go motor da L200 Triton possuía 3200cc, com 38kgfm de torque e 180cv. Com a
evolução na construção dos motores, a fim de melhorar a eficiência e atender as normas ambientais, o
novo motor da L200 Triton, apesar de possuir apenas 2442cc consegue gerar 43,9kgfm e 190cv,
portanto, pedimos para desconsiderar este item ou alterar para mínima de 2440cc e máxima de 3200cc
No que tange ao CBMMG, não há restrições quanto à solicitação apresentada. No entanto, é necessário
manifestação do órgão responsável sobre atendimento das necessidades, bem como se esse item é
objeto de convênio. 
CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.17.9, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item está no lote 16.

 

 

6 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 17

A alça de segurança que estamos considerando é para o motorista, nosso entendimento está correto?

 

RESPOSTA DA PMMG: Deverá ser considerada alça retrá�l em todos assentos e não somente para o
motorista. O entendimento da empresa está equivocado.

RESPOSTA DO CBMMG: A alça de segurança é o acessório de segurança instalado no teto dos veículos
próximo às portas dos passageiros, conhecido também como "alça de teto" e "pegamão".

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.16.72, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item passa a constar no lote 16.

 "2.16.72 Alça de segurança interna (teto), retrá�l e disponível para todos os assentos;"

 

7 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 17

A lanterna central ao ser acionada ilumina toda a região interna da cabine, porém não é direcional. Será
aceito? Podemos inclusive oferecer uma lâmpada de led de alto brilho.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Conforme consta no descri�vo técnico do item, a exigência para a lanterna
direcional se aplica aos casos em que essa caracterís�ca não for da linha de produção normal. Assim, se
a lanterna não direcional for objeto da linha de produção, será aceita.

RESPOSTA DA PMMG: Será aceito

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 16.

 

 

8 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 23

O veículo que pretendemos ofertar possui 190 cv de potência, 7% acima do especificado no edital. Será
aceito?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Sim. Só não serão aceitos veículos com potência máxima inferior a exigida.
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CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 22.

 

 

9 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 23

Película transparente/incolor no para brisas e fumê nos laterais e vigia. Nosso entendimento está correto?

 

RESPOSTA DO CBMMG: SIM

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 22.

 

10 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 24

O veículo que pretendemos ofertar possui 190 cv de potência, 7% acima do especificado no edital. Será
aceito?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Sim. Só não serão aceitos veículos com potência máxima inferior à exigida.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 23.

 

 

11 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 24

Película transparente/incolor no para brisas e fumê nos laterais e vigia. Nosso entendimento está correto?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Sim

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 23.

 

 

12 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 32

O veículo que pretendemos ofertar possui vidros elétricos, será aceito?

 

RESPOSTA DA SEJUSP: Irá permanecer “controle de vidros manual nas portas, que deverão abaixar por
completo” e “controle de retrovisores manual”.

No entanto, poderá ser oferecido veículos com vidro elétrico, que deverão abaixar por completo e com
controle elétrico dos retrovisores, considerando que apresenta qualidade superior ao previsto no
edital,  atendendo ao princípio da economicidade e da eficiência, desde que o valor não seja superior ao
que seria ofertado para o veículo com vidros manual nas portas, que  deverão  abaixar e com controle de
retrovisores manual.
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Ademais o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode afastar o princípio da
economicidade.

Não se deve interpretar as regras editalícias de forma restri�va, uma vez que não prejudique a
Administração Pública. E não fere os princípios da isonomia e da vinculação ao edital a oferta de
produto que possua qualidade superior à mínima exigida, desde que o gênero do bem licitado
permaneça inalterado e seja atendido o requisito do menor preço.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 31.

 

13 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 32

O veículo que pretendemos ofertar possui controle elétrico dos retrovisores. Será aceito?

 

RESPOSTA DA SEJUSP:  Irá permanecer “controle de vidros manual nas portas, que deverão abaixar por
completo” e “controle de retrovisores manual”.

No entanto, poderá ser oferecido veículos com vidro elétrico, que deverão abaixar por completo e com
controle elétrico dos retrovisores, considerando que apresenta qualidade superior ao previsto no
edital,  atendendo ao princípio da economicidade e da eficiência, desde que o valor não seja superior ao
que seria ofertado para o veículo com vidros manual nas portas, que  deverão  abaixar e com controle de
retrovisores manual.

Ademais o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode afastar o princípio da
economicidade.

Não se deve interpretar as regras editalícias de forma restri�va, uma vez que não prejudique a
Administração Pública. E não fere os princípios da isonomia e da vinculação ao edital a oferta de
produto que possua qualidade superior à mínima exigida, desde que o gênero do bem licitado
permaneça inalterado e seja atendido o requisito do menor preço.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 31.

 

 

14 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 32

O veículo que pretendemos ofertar possui largura de 1820 mm. Será aceito? Sugerimos a inclusão de um
percentual de variação para que possamos par�cipar do edital.

 

RESPOSTA DA SEJUSP: Irá permanecer a "Largura mínima 1.850mm", haja vista que estas especificações
foram aprovadas previamente por esta Secretaria visando assegurar condições dignas ao transporte de
pessoas presas durante o período de deslocamento, não cabendo alterações nas especificações do
veículo.

Ademais, as especificações visam atender às normas estabelecidas na Lei nº 8.653 de 10/05/1993  que
dispõe sobre o transporte de presos e dá outras providências, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012,
do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e da Resolução nº 626 de 19/10/2016
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 31.
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15 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 32

Estamos considerando uma camada de película de segurança. Sobre as especificações, solicitamos valores
mínimos e máximos, evitando valores absolutos.

 

RESPOSTA DA SEJUSP: As instalações das películas deverão obedecer ao previsto no ar�go 3º da
Resolução Contran nº 254 de 26/10/2007 que "Estabelece requisitos para os vidros de segurança e
critérios para aplicação de inscrições, pictogramas e películas nas áreas envidraçadas dos veículos
automotores, de acordo com o inciso III, do ar�go 111 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB."

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 31.

 

 

16 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Prazo de entrega

Entretanto, considerando a logís�ca de entrega de CATALÃO-GO até aos municípios de entrega, instalação de
acessórios opcionais e demais procedimentos necessários, solicitamos reavaliação do prazo de entrega dos
veículos dos Itens 4, 5, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 32, 38 e 40 para 150 (cento e cinquenta) dias contados
da formalização do Contrato e do recebimento da Autorização de Fornecimento e/ou Nota de Empenho,
bem como o prazo de apresentação do protó�po de 60 (sessenta) dias para melhor adequação e
atendimento ao órgão.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
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terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão dos lotes 5 (cinco), 33 (trinta e três) e 42 (quarenta e dois), ocorreu então a
renumeração dos itens do TR,  portanto os itens dos Lotes 13,18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48,
passam a constar nos Lotes 12, 17, 21, 37, 38, 39, 42, 43, 44 e 45, respec�vamente.

 

17 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Licenciamento

Entendemos que os dados (CNPJ/Localidade) do CONTRATANTE, será o mesmo para FATURAMENTO,
LICENCIAMENTO e entrega. Perguntamos: Está correto o nosso entendimento?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Os dados para faturamento/licenciamento é o mesmo do órgão contratante. O
endereço de entrega deverá ser o da Unidade responsável por cada respec�vo órgão, conforme edital.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. 

 

 

18 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : IPI

O órgão que está adquirindo, inclusive os par�cipantes são de segurança pública da União, dos Estados e do
Distrito Federal? Caso essa atribuição seja diferente da Cons�tuição federal a resposta deverá ser enviada
juntamente com o ato legal que atribuiu. O veículo será u�lizado para patrulhamento nos moldes do item 2,
2.1 e 2.2 cumula�vamente, como disposto acima?

 

RESPOSTA DA PMMG: A PMMG está isenta do pagamento de IPI (Imposto sobre
Produto Industrializado) dos bens descritos no art. 12, inc. II da Lei nº 9.493/97.

RESPOSTA DO CBMMG:  Esclarecemos que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é órgão
cons�tuinte da segurança pública. A Lei nº 8.058, de 02 de julho de 1990, isenta do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI as saídas de veículos automotores de qualquer natureza, máquinas,
equipamentos, bem como de suas partes e peças separadas, quando des�nados à u�lização nas
a�vidades dos Corpos de Bombeiros, em todo o território nacional.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Foi incluído no Termo de Referência o item
2.48.2, que trata da isenção do IPI para os órgãos de segurança.

"2.48.2 Isenção de IPI
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2.48.2.1 Os órgãos de segurança têm isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, conforme Lei Nº 9.493, de 10 de setembro 1997 e  Lei nº 8.058, de 02 de julho de
1990."

 

19 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Locais de assistência técnica

 

Razão Social Endereço CEP Cidade UF

Mitcar Minas Ltda. Av. Presidente Carlos Luz, n° 561 – Caiçara 31230-
000

Belo
Horizonte MG

Via Jap Comércio Ltda. Av. Raja Gabaglia, nº 3091 – São Bento 30350-
563

Belo
Horizonte MG

Div Comércio de Veículos
Autopeças e Serviços Ltda.

Rua Santa Rita de Cassia, 314, Loja 4 e 5, III
Prolongamento do Bairro Bom Pastor

35502-
085 Divinópolis MG

Trivel Automóveis Comércio de
Veículos Ltda. Av. J. K., 1243, Vila Bretas 35030-

970
Governador
Valadares MG

Trivel Automóveis Comércio de
Veículos Ltda. Av. Pedro Linhares, nº 6000 – B.Industria 35160-

291 Ipa�nga MG

Comercial de Veículos Salvaterra
Ltda

Av. Dr. Deusdedith Salgado, nº 4395, Área 2A –
Teixeiras

36033-
000 Juiz de Fora MG

SGP Comércio de Veículos,
Autopeças e Serviços Ltda

Av. Mestra Fininha, 3300 A, Térreo Subsolo - B
Augusta Mota

39403-
431

Montes
Claros MG

Ligalima Comércio de Veículos e
Peças Ltda. Rod. MG-050, 555, Nossa Senhora das Graças 37902-

538 Passos MG

Ditrasa S/A. Av.Juscelino Kubitscheck de Oliveira , n°. 1001 – Jd.
dos Andrades

38706-
002

Patos de
Minas MG

Kisaki Comércio de Veícuos Eireli Av. Prefeito Tuany Toledo, nº 246 - Bairro Fá�ma I 37550-
000 Pouso Alegre MG

SGP Comércio de Veículos,
Autopeças e Serviços Ltda Av. Castelo Branco, nº 3000 - Santo Antonio 35701-

242 Sete Lagoas MG

Maqnelson Veículos Ltda. Av. Edílson Lamar�ne Mendes, 1070 – São Benedito 38045-
000 Uberaba MG

Maqnelson Veículos Ltda. Av. Rondon Pacheco, 1001, Loja 02 - Bairro Lidice 38400-
050 Uberlândia MG

Nara Veículos Ltda. SIA Sul - Trecho 1, Lote 1220/ 1230/ 1240/ 1250/
1260

71200-
010 Brasília DF

 

Os locais de assistência técnica acima atenderão as necessidades deste do órgão?

 

RESPOSTA DO CBMMG: Sim. 

RESPOSTA DA PMMG: A relação apresentada atende a PMMG. 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. 

 

20 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Revisões

Pedimos informar a média anual de km rodados, para fins de cálculos das revisões.
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RESPOSTA DO CBMMG: Média anual de 19.870 km rodados, alusiva aos veículos do �po caminhonete.

RESPOSTA DA PMMG: A PMMG não exige revisões.

CONSIDERAÇÕES  SEPLAG/DCGL: Os custos das revisões de todos os veículos estão a cargo da
Contratante, exceto para os veículos de códigos: os veículos de códigos: 1669850 (Lote 22);
1767275(Lotes 23), 1767208 (Lote 24), 1705989 (Lote 25), 1767402 (lote 26), 1773836 (Lote 27),
1773852 (lote 28) e 1706080 (Lote 29), que deverão ser fornecidos com os custos de revisões
programadas no manual do fabricante no período de garan�a dos veículos a cargo da Contratada.
Deve-se atentar ao fato de que, com a supressão dos lotes 5 (cinco), 33 (trinta e três) e 42 (quarenta e
dois), ocorreu a renumeração do TR e estes itens citados acima passam a constar nos lotes 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27 e 28. 

Destaca-se que houve equívoco da área técnica ao responder este ques�onamento durante a audiência,
tendo em vista que alguns lotes preveem revisão pelo contratado e outros com revisão sendo de
responsabilidade do contratante.

 

 

EMPRESA: MITREN

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 27

Na tabela constante no início das especificações de ambos os Lotes, 27 e 28, consta uma “Especificação
Técnica Sucinta do Objeto”, onde informa, entre outros dados, o seguinte: 
“COMPRIMENTO TOTAL MAXIMO DE 8000 MM” 
Nossa dúvida é se, no comprimento total máximo admi�do, está inclusa a dimensão do guincho elétrico
previsto nas especificações, quando instalado, já que o mesmo deve ser acondicionado em compar�mento
traseiro e somente é instalado quando for operado. 
Caso a dimensão do guincho esteja inclusa no comprimento total máximo admi�do, solicitamos flexibilizar a
dimensão total máxima admi�da, permi�ndo uma variação de até + 5% no comprimento total do veículo.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Esclarecemos que o comprimento total máximo admi�do para o veículo não
inclui o guincho elétrico.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no lote 26.

 

 

EMPRESA: FCA FIAT

 

1 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Cláusula 18 -  Assistência técnica durante o período de
garan�a

É solicitando no item 18.1. “…sendo que, em cada Região Integrada de Segurança Pública de Minas Gerais
deverá exis�r, no mínimo, uma concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos
adquiridos, ou no máximo a uma distância de 150 km da sede da região. A relação dos municípios por Região
Integrada de Segurança Pública - RISP constam no item 29 deste Termo de Referência; 
Excepcionalmente para o LOTE 11 a FCA FIAT não consegue atender, pois as cidades de Lavras, Patos de
Minas, Montes Claros, Curvelo e Unaí não possuem Concessionária JEEP. 
Para os demais lotes temos Concessionária Autorizada FIAT que atende ao solicitado. 
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PEDE-SE: A EXCLUSÃO deste item, pois a comodidade do Órgão em ter uma Concessionária nas cidades
relacionadas, irá gerar com certeza lotes desertos ou a par�cipação de ME / EPP sem a responsabilidade de
checar esta informação.

 

RESPOSTA DA PMMG: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma
concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a
uma distância de 150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes
deslocamentos para realização de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DA PCMG: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma concessionária
e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a uma distância de
150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes deslocamentos para realização
de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DA SEJUSP: Mantem-se também a exigência da existência de, no mínimo, uma
concessionária e/ou oficina com assistência técnica indicada para os veículos adquiridos, no máximo a
uma distância de 150 km da sede da região. Decisão contrária ao previsto, gerará grandes
deslocamentos para realização de manutenções, contrariando ao interesse público.

RESPOSTA DO CBMMG:  Texto que consta nos lotes especificados pelo CBMMG: "A contratada deverá
oferecer assistência técnica para os veículos adaptados, em todo o Estado de Minas Gerais." Não
estabelecemos quilometragem máxima.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Mantem-se a assistência técnica no raio de 150 km, porém o CBMMG
não faz tal exigência.

 

2 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 5

Alteração do texto para: Bateria: mínimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de produção. Caso a
bateria do veículo não tenha a amperagem mínima exigida a contratada deverá subs�tuir a bateria original
por uma bateria com amperagem conforme o mínimo exigido na especificação do veículo para o lote ou
adicionar uma segunda bateria com amperagem igual a original do veículo, conectada ao sistema de carga do
veículo e com alternador compa�vel para as duas baterias;

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: O item 1713051, do Lote 05, foi suprimido do Termo de Referência em função
do reagrupamento de item.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 20

Alteração do texto para: Bateria: mínimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de produção. Caso a
bateria do veículo não tenha a amperagem mínima exigida a contratada deverá subs�tuir a bateria original
por uma bateria com amperagem conforme o mínimo exigido na especificação do veículo para o lote ou
adicionar uma segunda bateria com amperagem igual a original do veículo, conectada ao sistema de carga do
veículo e com alternador compa�vel para as duas baterias;

 

RESPOSTA DA PMMG: Será aceito a sugestão do texto da FCA, desde que mantenha o mínimo de 90
amperes e as baterias sejam da mesma marca da linha de produção do veículo.
CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.20.21, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item está no lote 19.
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4 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Protetor de tanque

PEDE-SE: Os veículos não possui este item desenvolvido não sendo possível o implemento externo (questões
relacionadas a Safety). Sugerimos a re�rada desta exigência em todos os lotes. Diante do exposto, requer-se
que o presente pedido seja recebido, analisado e deliberado, para que ao final seja atendida a solicitação.

 

RESPOSTA DA PMMG:  Manter o protetor de tanque em todos os lotes.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. 

 

 

EMPRESA REV BRASIL

 

1 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  CERTIFICAÇÃO ISO 9001

Do lote 1 ao Lote 45, que são veículos des�nadas as Forças de Segurança Publica (Bombeiro, Policia Civil,
Policia Militar e Sistema Prisional) entendemos que estamos tratando de veículos na sua grande parte
adaptados e customizados para as a�vidades fim que cada Ins�tuição necessita, e que para isso todos os
veículos sofrerão adaptações/Customizações. Como estamos falando em lotes com diversas quan�dades em
serie a serem produzidas, acreditamos ser de suma importância que a empresa adaptadora dos assessórios e
instalação, seja homologada junto aos fabricantes dos veículos bem como exigência, a empresa adaptadora
deverá possuir CERTICAÇÃO IS0 9001 no mínimo, pois esta cer�ficação irá garan�r que a empresa
adaptadora tenha em sua linha de produção uma garan�a na repe�bilidade de seus serviços e produtos
aplicados nos veículos garan�ndo que todo o lote fornecido, seja igual ao veiculo PROTOTIPO com a mesma
qualidade e padrão.

Por tanto, sugerimos que seja incluído a solicitação de apresentação do Laudo de CERTIFICAÇÃO ISO 9001 da
empresa adaptadora para todos os lotes de veículos, como parte de documento de homologação da
empresa par�cipante do certame.

 

 

RESPOSTA DO CBMMG: Primeiramente, é importante inserir um breve resumo sobre os sistemas da
qualidade, no que tange as Normas da série ISO 9000: 
Os Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) têm por escopo a melhoria con�nua dos procedimentos
organizacionais, incluindo o cumprimento de metas, métodos e operações norma�zados. A série ISO
9000 é um conjunto de normas internacionais sobre sistema de gestão da qualidade.

De acordo com a ABNT (2011), a Interna�onal Organiza�on for Standardiza�on (ISO) é uma organização
não governamental e sem fins lucra�vos, fundada oficialmente no ano de 1947. A ISO está dividida em
comitês técnicos que são responsáveis pelo processo de normalização dos diversos segmentos da
economia. Os trabalhos da ISO têm por finalidade o consenso entre as en�dades nacionais de
normalização e a consequente harmonização das normas no plano internacional.

A ISO é a Federação Mundial de Organismos Nacionais de Normalização (ONN) composta por
representante de cada país. Abrange as diferentes áreas da tecnologia e busca “[...] o consenso na
elaboração de normas internacionais por meio da conciliação dos interesses dos fornecedores,
consumidores, governo, comunidade cien�fica e demais representantes da sociedade civil organizada”
(CNI, 2002c, p. 44).
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A ABNT é membro fundador do Brasil na ISO e, no campo da qualidade, par�cipa, a�vamente, da
elaboração das normas da série ISO 9000 através de membros do Comitê Brasileiro15 da Qualidade (CB-
25) que é o setor responsável pela preparação das normas brasileiras NBR ISO 9000, equivalentes às
normas internacionais ISO 9000.

As normas de sistemas de gestão da qualidade possuem foco nos processos e procedimentos da cadeia
de produção e nas diretrizes organizacionais e gerenciais. Assim, a cer�ficação de sistemas da qualidade
não garante o desempenho do produto final. Não se pode afirmar que um produto de uma empresa
com cer�ficação ISO possui qualidade superior e melhor desempenho ao de uma empresa não
cer�ficada.

No entanto, as organizações que primam pelo atendimento às normas de sistemas de gestão tendem a
alcançar resultados sa�sfatórios no campo da qualidade, pois buscam a�ngir a excelência pela
uniformização e aprimoramento dos procedimentos administra�vos e operacionais, visto que possuem
como meta atender as expecta�vas do cliente de forma consciente e repe��va, face aos bens e serviços
por ele especificados.

Nesse sen�do, consideramos os apontamentos acima, acatamos a sugestão apresentada pela empresa
em pauta, no que refere-se a exigência de apresentação da Cer�ficação ISO 9001 da empresa que será
responsável pela adaptação dos veículos.

A cer�ficação é a expressão formal, por meio de um cer�ficado, de que um produto, processo, serviço,
sistema ou pessoal atende a requisitos es�pulados em uma norma, regulamento ou especificações
técnicas. A par�cularidade comum entre esses �pos de cer�ficações é que são realizadas pela terceira
parte, ou seja, por um organismo independente, que atua entre o fornecedor e consumidor, acreditado
pela agência responsável pela gestão da qualidade de cada país.

A cer�ficação de produtos é a garan�a escrita concedida por Organismos de Cer�ficação de Produto
(OCP) de que de que determinado produto está conforme a padrões técnicos específicos. Ela possui
maior aceitação e credibilidade no mercado domés�co e internacional, pois “[...] traduz a garan�a de
terceiros de que determinado produto foi produzido de acordo com uma norma apropriada; de que sua
produção foi supervisionada e controlada; e de que o mesmo foi testado e inspecionado” (SILVEIRA,
2006, p. 29).

Dessa forma, caso haja aquiescência entre os demais órgãos, seria prudente e adequado estender a
exigência em destaque para os demais lotes que têm sinalização óp�ca.

RESPOSTA DA SEJUSP : Estamos de acordo com a resposta do CBMMG.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. No momento a exigência não será acatada
merecendo um estudo mais amplo sobre o tema.

 

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Anexo III do Termo de Referência

No Anexo N° III Do Termo de Referência do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, é solicitado no item
3.19.7. no Subitem a) sinalizadores óp�cos: os componentes deverão atender os requisitos con�dos nas
Normas SAE J 575 e SAE J 595;

Nossa sugestão é que esta solicitação exigida no Termo de Referencia III do Corpo de Bombeiro Militar, sejam
estendidas as demais Ins�tuições nos itens que são exigidos os mesmos equipamentos de Sinalização de
Emergência (PMMG;PCMG e DEPEN) por se tratarem de viaturas de emergência e conter os mesmos
equipamentos de luzes de sinalização de emergência.
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RESPOSTA DO CBMMG:  A cer�ficação é a expressão formal, por meio de um cer�ficado, de que um
produto, processo, serviço, sistema ou pessoal atende a requisitos es�pulados em uma norma,
regulamento ou especificações técnicas. A par�cularidade comum entre esses �pos de cer�ficações é
que são realizadas pela terceira parte, ou seja, por um organismo independente, que atua entre o
fornecedor e consumidor, acreditado pela agência responsável pela gestão da qualidade de cada país.

A cer�ficação de produtos é a garan�a escrita concedida por Organismos de Cer�ficação de Produto
(OCP) de que de que determinado produto está conforme a padrões técnicos específicos. Ela possui
maior aceitação e credibilidade no mercado domés�co e internacional, pois “[...] traduz a garan�a de
terceiros de que determinado produto foi produzido de acordo com uma norma apropriada; de que sua
produção foi supervisionada e controlada; e de que o mesmo foi testado e inspecionado” (SILVEIRA,
2006, p. 29).

Dessa forma, caso haja aquiescência entre os demais órgãos, seria prudente e adequado estender a
exigência em destaque para os demais lotes que têm sinalização óp�ca.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. No momento a exigência não será acatada
merecendo um estudo mais amplo sobre o tema.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Anexo III do Termo de Referência

Ainda no mesmo Anexo N° III Do Termo de Referência do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no
item 5.5. CERTIFICAÇÕES / LAUDOS / DECLARAÇÕES no Sub Item 5.5.3. é solicitado a apresentação do
Cer�ficado que comprove atendimento as técnicas SAE J 575 e SAE J 595.

Nossa recomendação é que este Cer�ficado exigido, seja emi�do por laboratório Acreditado uma vez que se
trata de uma exigência em atendimento a uma norma Internacional a onde existe parâmetros e testes.

Nossa recomendação para a Barra de Luz de sinalização de emergência que compõe os carros das frotas da
PCMG, PMMG, DEPEN e Bombeiro por se tratarem itens de extrema segurança para os policiais, agentes
públicos e também para todos os munícipes, recomendamos que seja exigido também outras normas SAE J
que garantem a qualidade em outros quesitos como vibrações, intemperes, testes mecânicos e de
intensidades de luz e faixo de iluminação conforme descrito abaixo por nós:

A barra deve possuir Cer�ficação SAE, atendendo as normas e testes especificados, cuja comprovação se
dará por meio de apresentação, no momento de aprovação do Protó�po, de Laudo emi�do por en�dade
acreditada para as seguintes normas (i) SAE J595_201403 Revised Classe 1/Red and Blue – Front/Rear
direc�on, Flash Mode FP Single Puls e (All) – A�ngindo no Ponto HV o mínimo de 500 Cd e 12.000 Cd-
Seg/Min; (ii) SAE J575_201508 Revised – Mechanical Tests (4.2 Vibra�on, 4.5 Warpage, 4.9 H2O, 4.11 Dust,
4.12 NaCl); (iii) SAE J845_2013 Classe 1/Red and blue – 180º Hemispherical Coverage All FPs; e (iv) SAE
J578_201603 –

Informamos que esta sugestão citada acima, já é uma prá�ca comum em várias Ins�tuições Estaduais e
Federais a onde vocês poderão comprovar em editais já publicados pelos mesmos.

 

RESPOSTA DO CBMMG: A exigência desse tópico não refere-se à apresentação de Declaração da
Conformidade, que é fornecida pela primeira parte, ou seja, o fornecedor. Mas sim de apresentação de
cer�ficado, de acordo com o texto apresentado, que, conforme Nota CBMMG para a sugestão 2, é
fornecido por um Organismo de Cer�ficação de Produto, ou seja, um organismo acreditado.

Considerando que verificamos que o atendimento ao solicitado não restringe a um único fornecedor,
bem como os esclarecimentos acima sobre a cer�ficação de produtos e seus bene�cios, acatamos a
sugestão proposta.
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CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. No momento a exigência não será acatada
merecendo um estudo mais amplo sobre o tema.

 

 

EMPRESA: TRIEL-HT

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 25

Abrir o �po de acionamento de bomba para PTO (tomada de força).

 

RESPOSTA DO CBMMG: O acionamento da bomba de incêndio poderá ser pelo cardam principal do
veículo por meio de transmissão de potência integral do �po “split-sha�” ou por PTO (tomada de força).
Contudo, se a contratada optar pelo PTO, o acionamento deve ser com o veículo em funcionamento
sendo preferencialmente de mesma marca do cambio, ou original do chassi, caso a tomada de força seja
instalada pelo implementador, deverá o fabricante do chassi ou do cambio declarar e/ou homologar que
a tomada de força é compa�vel para o serviço que está sendo empregada e não afeta garan�as do
chassi ou cambio. É vedado o uso de PTO’s de marcas paralelas.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 24.

 

 

2 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lotes 25, 27 e 28

Ques�onamos se será aceito auto cer�ficação? 
Onde o próprio fabricante atesta a cumprimento da norma, conforme a própria norma prevê.

 

RESPOSTA DO CBMMG:  Será aceita a apresentação de Declaração de Primeira Parte, somente, para a
caixa de transferência e caixa mul�plicadora. A auto cer�ficação não se aplica para a bomba de
incêndio.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. Com a renumeração do TR,
estes itens passam a constar nos Lotes 24, 26 e 27, respec�vamente.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : 3.19. CERTIFICAÇÃO / DECLARAÇÃO / LAUDO

Solicitamos e sugerimos que que a cer�ficação ou atestado de terceira parte emi�do por um laboratório sem
vínculo com a empresa fabricante da bomba e ou implementadora, possa ser entregue no ato da entrega do
protó�po, juntamente com o laudo de bombeamento da viatura. Além de não restringir a compe��vidade o
CBMMG terá a mesma segurança de desempenho. Outra sugestão para comprovação de que a bomba
ofertada já foi testada e entregue em alguma viatura e que esta deu o seu desempenho é a cobrança de um
atestado de capacidade técnica ou uma declaração de alguma corporação que tenha recebido tal
equipamento, informando marca e capacidade, u�lizando a idoneidade do oficial ou pessoa �sica que
assinou o documento. Em resumo solicitamos a flexibilização do item supracitado.
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RESPOSTA DO CBMMG:  Para a bomba de incêndio, deverá ser apresentada cer�ficação ou atestado de
terceira parte, emi�do por um laboratório sem vínculo com a empresa fabricante da bomba e ou
implementadora, conforme consta no descri�vo técnico. Esses documentos poderão ser entregues no
ato do recebimento do protó�po. 

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Esclarecimento prestado. 

 

EMPRESA: YAMAHA

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 9

Sugestão alteração T.R: moto com balança traseira e dois amortecedores.

 

RESPOSTA DA PCMG: Assim, conforme determinado na especificação do Código CATMAS no Catálogo
do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais (Lote 09 – Código 1761250), a suspensão traseira foi
determinada como mono amortecida (tras), mo�vo pelo qual manifestamos pela estrita observância do
edital.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 08.

 

 

EMPRESA: VPV REPRESENTAÇÕES 

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  Prazo de entrega

Na General Motors os prazos de entrega são de 120 dias para veículos sem adaptação e 150 dias para
veículos com qualquer �po de adaptação em Viaturas

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 
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RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;

Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão dos lotes 5 (cinco), 33 (trinta e três) e 42 (quarenta e dois), ocorreu então a
renumeração dos itens do TR,  portanto os itens dos Lotes 13, 18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48,
passam a constar nos Lotes 12, 17, 21, 37, 38, 39, 42, 43, 44 e 45, respec�vamente.

 

2 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO:  Lote 01

Veiculos Hatch 1.3 a 1.6, Potencia 85 a 111cv,  incluir 1.0 desde que seja Turbo ou que tenha potencia
mínima de 100cv, excluir potencia máxima para habilitar Onix 1.0 Turbo 116cv

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. O item não pode ser alterado em função de outros
processos de compras/patrimonialização no qual foi vinculado.

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 30

Veículos Monovolume 1.6, potencia 120cv, favor incluir potencia 111cv para habilitar Spin LS 1.8

 

RESPOSTA DA SEJUSP: Irá permanecer a “potencia 120 cv”, haja vista que estas especificações foram
aprovadas previamente por esta Secretaria visando assegurar condições dignas ao transporte de
pessoas presas durante o período de deslocamento, não cabendo alterações nas especificações do
veículo. Vale ressaltar que trata-se de veículos que serão u�lizados diariamente no atendimento das
demandas das Unidades Prisionais, e irão percorrer vários quilômetros para realização de viagens
intermunicipais e interestaduais para transportes dos detentos, necessários as a�vidades relacionadas à
segurança e à humanização do cumprimento da pena dos custodiados no sistema penitenciário mineiro.
Ademais, as especificações visam atender às normas estabelecidas na Lei nº 8.653 de 10/05/1993  que
dispõe sobre o transporte de presos e dá outras providências, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012,
do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e da Resolução nº 626 de 19/10/2016
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
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CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Com a renumeração do TR, este item passa a constar no Lote 29. 

 

 

4- QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 36

Veículos Sedan 1.5, 101cv potencia, favor incluir 1.0 desde que seja Turbo ou atenda a potencia mínima para
incluir Onix Plus Sedan 1.0 Turbo 116cv

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. O item não pode ser alterado em função de
outros processos de compras/patrimonialização no qual foi vinculado. Com a renumeração do TR, este
item passa a constar no Lote 34.

 

 

5 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 37

Veículos Sedan 1.5 a 1.8, potencia 92 a 200cv, favor passar de 1.0 a 1.8 desde que o motor seja Turbo e a�nja
potencia mínima, Alterar tanque Combus�vel de 45 para 44 Litros e porta malas de 500 para 476 Litros para
habilitar Onix Sedan 1.0 Turbo 116cv.

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. O item não pode ser alterado em função de outros
processos de compras/patrimonialização no qual foi vinculado. Com a renumeração do TR, este item
passa a constar no Lote 35.

 

6- QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 42

Veículos Hatch 1.3, potencia 88cv, favor passar para mínimo 1.0 e potencia mínima 88cv , para habilitar Onix
Hatch 1.0 Turbo, 116cv

 

RESPOSTA SEPLAG/DCGL: O item 1681702, do Lote 42, foi suprimido do Termo de Referência em função
do reagrupamento de item.

 

 

7- QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lote 47

Veículos Hatch, 1.3, potencia 100cv, favor incluir mínimo 1.0, potencia 100cv, para habilitar Onix 1.0 Turbo
116cv

 

RESPOSTA DO IMA: Sobre o pedido para incluir a especificação 1.0 Turbo 116cv, somos contrários. favor
manter as seguintes especificações para o lote 47: POTENCIA MÍNIMA: 100 CV; CILINDRADA MÍNIMA:
1329 CC;

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, este item passa a
constar no Lote 44.

 

 



18/02/2021 SEI/GOVMG - 25574663 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29850773&infra_si… 57/68

EMPRESA: MERCEDES-BENZ

 

1 - QUESTIONAMENTO /SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Conforme instruções repassadas na audiência pública
ocorrida no úl�mo dia 11 (segunda-feira), solicitamos a gen�leza de suprimir a necessidade do “Controle
Eletrônico de Estabilidade – ESP” dos lotes 27 e 28 pelo fato de apenas um fornecedor de caminhões do
mercado nacional, que atenda as demais caracterís�cas técnicas, possui este item no seu catálogo.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Primeiramente, é necessário ressaltar que, algumas inovações tecnológicas
vêm surgindo para contribuir na melhoria do trânsito nas cidades e estradas, a fim de propiciar um
ambiente mais seguro aos motoristas e transeuntes. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais tem como primazia a busca pela qualidade no exercício de sua missão cons�tucional, que,
dentre diversos aspectos, enseja na melhoria de suas ferramentas de trabalho em suas aquisições
(inclui-se nesse contexto a frota), visando a eficácia dos resultados, bem como a segurança de seus
operadores e do usuário dos serviços públicos.

Como é de conhecimento, o controle de estabilidade é um sistema de segurança que possui a função de
garan�r ao condutor o domínio do carro em situações de perigo, como curvas ou desvios oblíquos e
pistas escorregadias, evitando que o veículo saia de sua trajetória original. Condição que proporciona
deslocamentos mais eficientes e seguros, principalmente, em situações de emergência.

Nesse sen�do, vale salientar que o sistema de controle de estabilidade é um disposi�vo de grande
relevância para veículos que são subme�dos a condições severas de uso, como é o caso das viaturas
u�lizadas pela Corporação, que por sua vez devem proporcionar conforto e, acima de tudo,
SEGURANÇA.

No entanto, considerando que a empresa em lide possui o sistema de controle de tração, que  é,
também, um importante item de segurança, por atuar nas rodas, evitando o giro em falso, por meio dos
freios ABS, e ter maior atendimento a esse item entre os fornecedores, iremos considerar, no momento,
apenas o controle de tração.

As viaturas do CBMMG são empregadas no atendimento de urgência/emergência que, na maioria das
vezes, são subme�dos a circunstâncias extremas e em condições desfavoráveis. Assim sendo, não é
coerente desconsiderar um item que agregará segurança aos tripulantes e aos usuários de vias públicas.
Nos úl�mos anos, �vemos registro de acidentes, incluindo tombamentos de caminhões, que depois de
levantamentos internos foi verificado que tais acontecimentos poderiam ter sido evitados caso a viatura
�vesse o recurso de controle de estabilidade. Mo�vo pelo qual é extremamente relevante que nossas
viaturas sejam dotadas desse disposi�vo, com o intuito de evitar esse �po de acidente e auxiliar o
condutor nessas condições.

Dessa forma, esclarecemos que o controle de estabilidade será exigido nos próximos planejamentos. É
um item de extrema relevância para a condução de viaturas empregadas no serviço de urgência e
emergência e para qualquer veículo, tanto que será elemento obrigatório, conforme legislação em vigor.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, estes itens passam
a constar nos Lotes 26 e 27, respec�vamente.

 

 

EMPRESSA: VOLKSWAGEN

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lotes 27 e 28 
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RESPOSTA DO CBMMG: Como forma de obtermos um veículo mais rijo e resistente, a fim de preservar
sua vida ú�l e, consequentemente, reduzir os custos de manutenção, realizamos uma pesquisa para
verificarmos a disponibilidade do mercado para atendimento à demanda da Corporação. A Volkswagem
possui, em seu catálogo, o chassi da linha VOCACIONAIS, cuja proposta é a de veículos sob medida para
aplicação (conforme informações con�das no site da montadora),  modelo CONSTRUCTOR, que possui
eixos reforçados, que possuem capacidades individuais que atendem nossa necessidade, a saber:

eixo dianteiro DANA/13K, com capacidade de carga técnica de 6.500 kg;

eixo traseiro MERITOR/MT-50-168, com capacidade de carga técnica de 12.000 kg, por eixo;

eixo traseiro MERITOR/MT-26-610, com capacidade de carga técnica de 13.000 kg, por eixo; 
O obje�vo é alinhar com os requisitos de viaturas de bombeiros no mundo, onde o peso do conjunto
completo, equipado e carregado, procura não ultrapassar o limite de 80% da capacidade de carga
técnica da viatura. Atualmente, o peso do projeto atual do ABTS de Minas Gerais, totalmente carregado
e equipado, aproxima-se e, em alguns casos, até supera o peso de 15.000 kg. Nesse sen�do, um
caminhão com capacidade técnica de 18.500, teria 80% de sua capacidade de carga es�mada em 14.800
kg. Essa ação, além de alinhar com as viaturas de bombeiros, principalmente, padrão NFPA, visa trazer
componentes (eixos, suspensão, chassis, etc.) mais robustos, uma vez que o ABTS do CBMMG trafega
em condições de trânsito urbano, em trechos de vias não pavimentadas, inclusive fora de estrada,
devendo estar pronto e em condições de operação em qualquer desses terrenos e em qualquer
momento. Por isso, a viatura fica carregada e equipada durante 24 horas por dia 7 dias por semana.
Diante do exposto, fica evidente as condições severas em que a viatura opera, necessitando, portanto,
veículos que ultrapassam o que normalmente é aplicado nas linhas comerciais, aproximando-se, no
caso da Volkswagen o que é oferecido na linha CONSTRUCTOR.
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CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, estes itens passam
a constar nos Lotes 26 e 27, respec�vamente.

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO : Lotes 27 e 28 
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RESPOSTA DO CBMMG: Ressaltamos que, algumas inovações tecnológicas vêm surgindo para contribuir
na melhoria do trânsito nas cidades e estradas, a fim de propiciar um ambiente mais seguro aos
motoristas e transeuntes. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem como
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primazia a busca pela qualidade no exercício de sua missão cons�tucional, que, dentre diversos
aspectos, enseja na melhoria de suas ferramentas de trabalho em suas aquisições (inclui-se nesse
contexto a frota), visando a eficácia dos resultados, bem como a segurança de seus operadores e do
usuário dos serviços públicos. Como é de conhecimento, o controle de estabilidade é um sistema de
segurança que possui a função de garan�r ao condutor o domínio do carro em situações de perigo,
como curvas ou desvios oblíquos e pistas escorregadias, evitando que o veículo saia de sua trajetória
original. Condição que proporciona deslocamentos mais eficientes e seguros, principalmente, em
situações de emergência.

Os itens alusivos ao CBMMG que compõem o planejamento 359/2020, serão empregados no
atendimento de urgência/emergência que, na maioria das vezes, são subme�dos a circunstâncias
extremas e em condições desfavoráveis. Assim sendo, não é coerente desconsiderar um item que
agregará segurança aos tripulantes e aos usuários de vias públicas. Nos úl�mos anos, �vemos registro
de acidentes, incluindo tombamentos de caminhões, que depois de levantamentos internos foi
verificado que tais acontecimentos poderiam ter sido evitados caso a viatura �vesse o recurso de
controle de estabilidade. Mo�vo pelo qual é extremamente relevante que nossas viaturas sejam
dotadas desse disposi�vo, com o intuito de evitar esse �po de acidente e auxiliar o condutor nessas
condições.

Nesse sen�do, vale salientar que o sistema de controle de estabilidade é um disposi�vo de grande
relevância para veículos que são subme�dos a condições severas de uso, como é o caso das viaturas
u�lizadas pela Corporação, que por sua vez devem proporcionar conforto e, acima de tudo,
SEGURANÇA. Ainda considerando questões de seguridade, no que concerne a exigência de freio à disco
nas quatro rodas, será verificada a possibilidade de alteração no descri�vo técnico de freio à disco nas
rodas dianteiras e disco ou tambor nas rodas traseiras.

Por fim, a Administração Pública caminha no sen�do de adotar e adquirir produtos e serviços que
estejam em consonância com as melhores prá�cas do mercado, de forma a atender parâmetros
técnicos mínimos estabelecidos e baseados em critérios obje�vos que atendam a necessidade da
Corporação, sem ferir o caráter compe��vo e a ampla concorrência.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Sugestão não acatada. Com a renumeração do TR, estes itens passam
a constar nos Lotes 26 e 27, respec�vamente.

 

EMPRESA: BMW

 

1 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 13

Alterar a capacidade do tanque: mínima de 11 litros incluindo reserva;

 

RESPOSTA DA PMMG: Em relação a este ponto a equipe técnica é favorável à redução da exigência de
capacidade mínima de 13L para 11L no lote 13.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.13.18, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item está no lote 12.

 

 

2 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Lote 18

Alterar a capacidade do tanque: mínima 15 litros;
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RESPOSTA DA PMMG: Em relação a este ponto a equipe técnica é favorável à redução da exigência de
capacidade mínima de 17L para 15L no item 18, tendo em vista aumento da compe��vidade.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: Alteração efetuada na especificação conforme subitem 2.18.21, do
Termo de Referência. Com a renumeração do TR, este item está no lote 17.

 

 

3 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Prazo de entrega

Entretanto, considerando a logís�ca de entrega até Belo Horizonte/MG, instalação de equipamentos e
demais procedimentos necessários, solicitamos reavaliação do prazo de entrega para os Lotes 13 e 18
conforme os demais lotes de motocicletas (Lotes 8 e 9) de até 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da
data de recebimento da Nota de Empenho (autorização de fornecimento) pela contratada para melhor
adequação e atendimento ao d. órgão.

 

RESPOSTA DO CBMMG: Não obstante o limite estabelecido para o prazo de entrega ser fundamentado
nos orçamentos apresentados pelo fornecedor, há razoabilidade no pedido de ampliação. Em virtude da
pandemia, houve a desmobilização da cadeia produ�va e faltam estoques e insumos no mercado.

RESPOSTA DA PMMG: Para os lotes de motocicleta da PMMG, lotes 13 e 18, deverá ser aumentado o
prazo de entrega para 90 (noventa) dias corridos. Para os demais lotes da PMMG, manter o edital
conforme previsto. 
RESPOSTA DA SEJUSP: O Departamento Penitenciário Nacional possui histórico de licitações bem
sucedidas, especificamente quanto a aquisição de veículos cela para transporte de indivíduos privados
de liberdade, nas quais houve o efe�vo cumprimento da obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias
corridos, sem qualquer percalço.

RESPOSTA DA AGE: Desse modo, afasto a hipótese de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, inciso II
da Lei nº 8666/1993. Por todo o exposto, entendo pela inviabilidade do pedido formulado pelas
empresas, em dilatar o prazo para a entrega do veículo, com vistas a não violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório e/ou princípios dela decorrentes, e por entender que as alegações
apresentadas para requerer a dilação do prazo de entrega não se enquadram na previsão do art. 57,
§1º, inciso II da Lei nº 8666/1993. 

RESPOSTA DO IMA: Julgamos suficiente o prazo de 90 dias previsto no edital (8.2.2. até 90 dias corridos
para os lotes: 39, 40, 41, 42, 45, 47 e 48;).

RESPOSTA DA SEAPA: Venho solicitar através desta Secretaria alteração no prazo de entrega para no
máximo de (120) dias para o lote 46, uma vez que o recurso para a execução é Federal. Informo que
após a Publicação da Ata, temos que enviar ao Ministério da Cidadania o Processo licitatório para
análise e liberação do Recurso para a execução do lote 46, após a análise do Ministério está Secretaria
terá o Prazo de (180) dias corridos para sua execução, se não executamos dentro deste prazo o Recurso
do Convênio volta para os cofres Públicos da União.

CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL:

Somente o CBMMG acatou a dilação de prazos para os lotes nos quais aderiu, portanto foi
incluído no Termo de Referência os subitens 8.2.1.1 e 8.2.2.1 prevendo entrega diferenciada
quando o Contratante for o CBMMG;

A Polícia Militar acatou a sugestão somente para os lotes 13 e 18, cujo prazo de entrega foi
alterado para 90 dias;

A SEAPA solicitou o prazo de 120 dias para o lote 46;
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Os demais órgãos não acataram a sugestão, portanto os prazos permanecem conforme consta no
Termo de Referência.

Com a supressão dos lotes 5 (cinco), 33 (trinta e três) e 42 (quarenta e dois), ocorreu então a
renumeração dos itens do TR,  portanto os itens dos Lotes 13, 18, 22, 39, 40, 41, 45, 46, 47 e 48,
passam a constar nos Lotes 12, 17, 21, 37, 38, 39, 42, 43, 44 e 45, respec�vamente.

 

4 - QUESTIONAMENTO/SUGESTÃO/MANIFESTAÇÃO: Revisões 

A garan�a técnica contra defeitos de fabricação será prestada sem ônus para o órgão. No entanto, as
despesas com revisões periódicas (necessárias para a con�nuidade da garan�a) bem como os serviços de
manutenção normal do veículo são de exclusiva responsabilidade do proprietário dos veículos, não estando
incluso no valor do veículo. Perguntamos: Está correto o nosso entendimento? Considerando o objeto ser
“Motocicleta”, pedimos informar se as concessionárias estabelecidas nas localidades abaixo atenderão as
necessidades deste do órgão para os itens 9,13, 18 e 22 .

 

RESPOSTA DA PMMG: Considerando que a realização das revisões conforme manual é um requisito
para manutenção das garan�as e considerando que motocicletas a�ngem a quilometragem de revisão
muito rapidamente, pela grande rodagem que lhes é empregada, temos que: Para os lotes da PMMG a
assistência apenas nas cidades mencionadas pela empresa BMW poderá ser aceita somente para o item
18, tendo em vista que o emprego de motos de grande porte na PMMG é mais restrito à Capital. Para o
item 13, deverá ser man�da a exigência de assistência conforme cidades sede de RPM, tendo em vista
que a u�lização dessas motos se dá em todo estado de Minas, mostra-se contrário ao interesse público
a necessidade de grandes deslocamentos para realização de manutenção.

 CONSIDERAÇÕES SEPLAG/DCGL: A PMMG acatou a sugestão somente para o item do Lote 18, que com
a renumeração do Termo de Referência passa a constar no Lote 17.

 

3. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO CBMMG

 

Foi incluído no Anexo III (24508076) os subitens 2.1.3 e 2.1.4:

 

2.1.3 SNORKEL

2.1.3.1 Preferencialmente, o Snorkel deve ser projetado especificamente para o veículo ofertado. Essas
peças não só se encaixam perfeitamente no corpo do veículo, como também não exigem modificações
no conjunto interno de admissão do motor;

2.1.3.2 Se possível, o Snorkel deve ser formado por uma única peça;

2.1.3.3 As bordas de todas as aberturas devem ser preparadas de maneira que não enferrujem;

2.1.3.4 É importan�ssimo que todo o trabalho de instalação seja feito, de forma que seja vedada, por
completo, toda e qualquer conexão ou ponto em que possa haver entrada de água;

2.1.3.5 A posição do Snorkel não deverá permi�r a entrada de água pela admissão de ar.

2.1.4 Bancos traseiros: a inclinação do espaldar deverá constar em projeto para análise e aprovação.

2.1.5 Cabine

2.1.5.1  Duplicada: o dimensionamento da cabine deverá obedecer a distância livre medida no plano do
assento, desde a sua face frontal até a face frontal do espaldar do banco à frente para definição da
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inclinação do espaldar dos bancos traseiros, afim de não comprometer a ergonomia. 
2.1.5.2 Dupla original: a inclinação dos bancos traseiros não poderá comprometer a ergonomia. Para
tanto, o dimensionamento da cabine deverá obedecer a distância livre medida no plano do assento,
desde a sua face frontal até a face frontal do espaldar do banco à frente para definição da inclinação do
espaldar dos bancos traseiros.

 

Foi alterado no Termo de Referência (24801989) o Subitem 2.29.61 do item 1706080:

 

2.29.61.  Os bancos devem estar posicionados a uma altura entre 350 mm a 400 mm acima do piso. O
espaldar deve ter uma inclinação de 12° a 18° para trás em relação ao eixo ver�cal.

 

Documento assinado eletronicamente por Viviane Carvalho Leite Caetano, Diretor (a), em 18/02/2021,
às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mario Cesar de Jesus Dias, Servidor(a) Público (a), em
18/02/2021, às 14:16, 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 25574663 e o
código CRC 7BD2BBE0.

Referência: Processo nº 1500.01.0334367/2020-27 SEI nº 25574663

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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


Data/Hora da inscrição Nome E-mail

12/21/2020 9:27:46 Andreia Ramos andreia@jupiterlicitacoes.com.br

12/21/2020 9:49:31 WILSA MAIRA DO NASCIMENTO ROSA wilsa.rosa@bombeiros.mg.gov.br

12/21/2020 10:00:49 Thiago Campos thiago.campos@bombeiros.mg.gov.br

12/22/2020 8:40:03 AILTON CESAR CONÇALVES ailton@jaacnegocios.com.br

12/22/2020 12:19:09 Sgt von Gal hugo.gal@bombeiros.mg.gov.br

12/23/2020 13:27:59 ERICO TIAGO DIAS padovasuprimentos@gmail.com

12/23/2020 13:46:14 LUIZ ERNESTO LIMA luiz@veminas.com.br

12/28/2020 16:55:12 Dr Felix felix.magno@policiacivil.mg.gov.br

12/28/2020 18:14:45 Bernardo Pena Salles bernardo.salles@policiacivil.mg.gov.br

12/29/2020 12:18:56 MICHAEL SOUZA MICHAEL.SOUZA@LOCALIZA.COM

12/29/2020 14:13:03 Cássio Rockenbach cassio@mitren.com.br

1/4/2021 15:21:54 Luís Romerito projetos@dt.pcivil.mg.gov.br

1/4/2021 16:19:06 Cláudia Godinho claudiagodinho@hotmail.com

1/5/2021 9:58:22 Carlos Galery carlos.galery@unicontrols.com.br

1/5/2021 10:24:05 Daniel viaturas@trielht.com.br

5/1/2021 12:58:31 Vinicius de Melo Arantes Vinicius.arantes@volkswagen.com.br

5/1/2021 14:50:39 EDUARDO ALMEIDA E SILVA eduardo@almeidaesilva.com.br

5/1/2021 15:21:29 Ronaldo Adriano Matias ronaldo.matias@seguranca.mg.gov.br

5/1/2021 15:44:17 Francisco Neves de Castro ( Tuca ) tuca@mitcarminas.com.br

5/1/2021 15:56:26 Vivian Gonçalves S. da Cunha vivian.santana@seguranca.mg.gov.br

5/1/2021 18:41:10 Daiane Matos daiane.dematos@ext.mpsa.com

5/1/2021 22:24:22 Virgilio Paulo Vieira virgilio@vpv.com.br

6/1/2021 8:48:22 Luiz Silveira luiz.silveira@bmw.com.br

6/1/2021 10:04:58 LUIS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA luis.oliveira@revgroup.com

6/1/2021 10:46:37 Laíse Sofia de Macedo Rodrigues laise.rodrigues@saude.mg.gov.br

6/1/2021 11:02:53 Maisa Lana da Silva Oliva maisa.oliva@saude.mg.gov.br

6/1/2021 13:39:00 JOSÉ MOISÉS DE FREITAS jose.freitas@bombeiros.mg.gov.br

6/1/2021 13:40:34 EDSON DE PAULA SILVA edson.silva@bombeiros.mg.gov.br

6/1/2021 14:39:30 Pablo Ibarra Gonzalez pablo@mitren.com.br

7/1/2021 8:32:05 Camilla Prinsk Guedes Pereira Maciel camilla.maciel@deva.com.br

7/1/2021 8:45:09 Stefania Mereciana gomes Ferreira stefania.gomes@saude.mg.gov.br

7/1/2021 9:10:58 Paola Alves Ferreira paola.ferreira@saude.mg.gov.br

7/1/2021 11:58:05 Hairine Fernanda Cota Costa analista@jupiterlicitacoes.com.br

7/1/2021 15:14:43 Márcio Luiz Lopes de Mello marciolopes@jupiterlicitacoes.com.br

7/1/2021 16:16:37 Sandra M S Santos sandrasantos@hpeautos.com.br

7/1/2021 17:25:33 Gustavo Rossi Nogueira gustavo.r.nogueira@daimler.com

7/1/2021 17:27:56 Wilson Baptistucci wilson.baptistucci@daimler.com

7/1/2021 17:29:05 Cleber Braga cleber.braga@daimler.com

7/1/2021 17:53:46 Amanda Regina de Moura amanda.moura@deva.com.br

7/1/2021 18:06:45 Sabrina Sá Sabrina.rocha@minasmaquinas.com.br

7/1/2021 18:16:21 Graziela Martins graziela.martins-extern@renault.com

7/1/2021 23:06:00 Marcelo Duarte Borges marcelopmmg1979@gmail.com



Fornecador/Órgão

Jupiter Licitacões Ltda

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

CBMMG

JAAC INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA

CBMMG

Padova Suprimentos e Serviços

VEMINAS CAMINHÕES LTDA

PCMG

PCMG

LOCALIZA ALUGUEL DE CARROS

Mitren Sistemas e Montagens Veiculares Ltda.

PCMG

PMMG

Unicontrols 

Triel-HT

Volkswagen Caminhões e Ônibus

HPE AUTOMOTORES DE BRASIL LTDA

SEJUSP

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL -MITSUBISHI

SEJUSP

PSA GROUPE - Peugeot Citroen Montadora de Veículos

General Motors do Brasil

BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA

REV BRAZIL ADAPTAÇÕES

SES/MG

SES-MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Mitren Sistemas e Montagens Veiculares Ltda.

Deva Veículos Ltda

SEs/Mg

SES/MG Coordenação de Serviços Móveis de Urgência e Emergência

Júpiter Licitações Ltda.

Júpiter Licitações

HPE

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Deva Automóveis Ltda

Minasmáquinas Mercedes Benz

RENAULT DO BRASIL S/A

PMMG


