
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ata - Central de Compras - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

ATA DA CONSULTA PÚBLICA – VEÍCULOS VIATURAS
 

 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de veículos viaturas zero quilômetro, mediante
contrato, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais. Ao
3° dia do mês  de junho do ano de 2019, foi publicado prazo, para que todos interessados ao
objeto em questão apresentassem manifestações/questionamentos  via e- mail, para a Central
de Compras desta Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.Enviaram manifestações
através de seus representantes as seguintes empresas: VPN REPRESENTAÇÕES , JAAC
NEGÓCIOS, JÚPITER, REVGROUP,  IVECO/DEVA e VEMINAS,  os quais levantaram os
seguintes apontamentos:

 

1. EMPRESA VPN REPRESENTAÇÕES

 

QUESTIONAMENTO 1, LOTE 5:  Onde se lê Perua (Station Wagon), incluir monovolume para
habilitarmos o Chevrolet Spin e altura do solo mínimo 134mm

RESPOTA: Não alterar, manter texto original visto que, pela especificidade do
serviço policial militar e respectivo emprego das viaturas no patrulhamento que
envolve tomadas de ações de emergência, há, muitas vezes, necessidade de
transposição de obstáculos como canteiros, meios fios dentre outros, em que
134mm como distância livre do solo é insuficiente.

QUESTIONAMENTO 2, LOTE 7:  Viatura motor Diesel, liberar Flex ou Diesel para modelos
S10

RESPSOTA: Não alterar, manter texto original visto que, o planejamento das
viaturas é compatível com o planejamento de combustíveis. Ademais, o preço do
diesel é menor e o rendimento é aproximadamente 20% superior ao da gasolina.

QUESTIONAMENTO 3, LOTE 11: Viatura motor Diesel, liberar Flex ou Diesel para modelos
S10

RESPOSTA: Não alterar, manter texto original visto que, o planejamento das
viaturas é compatível com o planejamento de combustíveis. Ademais, o preço do
diesel é menor e o rendimento é aproximadamente 20% superior ao da gasolina.
Também o motor a diesel potencializa maior torque, o que é necessário às viaturas
em questão.

QUESTIONAMENTO 4, LOTE 12: Alterar potência de mínimo 120cv para mínimo 111cv para
habilitar modelos Spin.

RESPOSTA: Não alterar, manter texto original, haja vista que a quantidade de cv
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está associado à capacidade de tomada e retomada de velocidade. Assim, dadas
as características de emprego a que se destinam as viaturas (patrulheira) é
indispensável o requisito de no mínimo 120cv, sobretudo para afastar possíveis
comprometimentos no desempenho das viaturas em momentos de maior
necessidade na execução do serviço policial militar.

 

2. EMPRESA JAAC NEGÓCIOS

 

QUESTIONAMENTO 1, Item 18.1.9: Normalmente as revisões dos veículos são feitas a cada
10.000 km, para atender a este item é necessário que a SEPLAG nos informe quantas revisões
deseja contratar, pois só assim teremos como calcular o valor das revisões.

R E S P O S TA: Trata-se exatamente das revisões previstas conforme
"quilometragens" e períodos previstos no manual do fabricante do veículo a ser
fornecido, não há como balizarmos uma quantidade destas manutenções pois
variam de acordo com cada fabricante e os parâmetros de engenharia do veículo
automotor.

QUESTIONAMENTO 2: O quantitativo pretendido de revisões é no mínimo 3 (três)?

RESPOSTA: Sugerimos manter o quantitativo mínimo de 3 (três) revisões
fundamentadas no seguinte: Do ponto de vista técnico, mesmo havendo diferentes
regras entre montadoras, é desejável que as revisões nas viaturas ocorram pelo
menos a cada 10.000 km rodados ou a cada 6 meses, o que é favorável ao
funcionamento de todo veículo automotor.

1. A maioria dos veículos automotores possui 3 (três) revisões de "garantia", fato que
leva a licitante a manter os parâmetros contidos nos itens 34.2 e 34.3 do edital.

2. Caso alguma montadora tenha por praxe ofertar apenas 2 (duas) revisões de
"garantia", não há óbice técnico ou legal em acrescentar uma terceira constando
descrição e valores nos quadros do 34.2 e 34.3 citados.

QUESTIONAMENTO 3, item 34: Conforme quadro constante do TR subitem 34. Referente ao
preenchimento dos valores das revisões devem ser desconsiderados? E, deste modo, os
valores das revisões não serão preenchidos? Demonstrando que os preços estão inclusos na
composição do valor total do veículo?         

RESPOSTA: Não, devem ser considerados. Sim, serão preenchidos na linha 2 de
forma que, a título de exemplo, para uma unidade do veículo constará quantidade 3
revisões e valores unitário e total para as três, para 1000 unidades do veículo constará a
quantidade de 3000 revisões e valores unitário e total para as 3000 unidades, assim
sucessivamente. Sim, uma vez que na linha 1 deve-se constar quantidade e valores dos
veículos apenas, na linha 2 constar quantidades e valores das revisões apenas, e na
linha subsequente deve-se constar a soma de ambos

QUESTIONAMENTO 4: Somente para efeito de pesquisa de mercado, os valores dos serviços
de revisão deverão compor o orçamento?

RESPOSTA:  Sim, deverão.

 

3. EMPRESA JÚPITER
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�QUESTIONAMENTO 1, LOTE 5: Gostaríamos de verificar a possibilidade de alteração da
potência máxima para 137cv. Ainda, para fins de esclarecimento, quanto tratar-se de veículos
flex, devemos considerar o mínimo em relação ao abastecimento com gasolina ou etanol?

RESPOSTA: Sim, pode ser aumentado sem prejuízo à especificação do veículo.
Veículo flex deve ser considerado aquele que pode ser abastecido tanto a álcool
quanto a gasolina em qualquer proporção.

QUESTIONAMENTO 2, LOTE 5: Gostaríamos de verificar a possibilidade de alteração da
cilindrada mínima para 1497cm³.

RESPOSTA: Não acatar, a alteração enseja prejuízo à performance do veículo
(capacidade de torque etc) implicando comprometimento à atividade policial a que se
destina.

QUESTIONAMENTO 3, LOTE 5: Gostaríamos de esclarecer se podemos considerar volume
do porta-malas mínimo 362L? Caso negativo, qual o volume do porta -alas devemos considerar
para este veículo?

RESPOSTA: Não acatar, deve-se considerar as dimensões mínimas "96 x 82 x 50"
que resultam 393,6 litros como mínimo para volume do porta-malas.

QUESTIONAMENTO 4, LOTE 6: Gostaríamos de esclarecer se podemos ofertar veículos flex?

RESPOSTA: Não acatar, deve-se considerar para o lote em questão somente
veículos com motor diesel, sobretudo em função da atividade policial a que se
destinam, e em conta do planejamento de aquisição de combustíveis da PMMG que
leva em consideração a quantidade de veículos pretendidos por tipo de combustível.

QUESTIONAMENTO 5, LOTE 8: Gostaríamos de verificar a possibilidade de alteração da
cilindrada mínima para 997cm³.

RESPOSTA: Não acatar, a alteração enseja prejuízo à performance do veículo
(capacidade de torque etc) implicando comprometimento à atividade policial a que se
destina.

QUESTIONAMENTO 6, LOTE 10: Gostaríamos de verificar a possibilidade de alteração da
potência mínima 79cv (gasolina) / 82cv (etanol).

RESPOSTA: Não acatar, a alteração enseja prejuízo ao desempenho/agilidade do
veículo e implica comprometimento à atividade policial a que se destina.

QUESTIONAMENTO 7, LOTE 10: Gostaríamos de verificar a possibilidade de alteração da
cilindrada mínima de 997cm³

RESPOSTA: Não acatar, a alteração enseja prejuízo à performance do veículo
(capacidade de torque etc) implicando comprometimento à atividade policial a que se
destina.

QUESTIONAMENTO 8, LOTE 12: Gostaríamos de verificar a possibilidade de alteração da
potência mínima 115cv.

RESPOSTA: Não acatar, a alteração enseja prejuízo ao desempenho/agilidade do
veículo e implica comprometimento à atividade policial a que se destina.

QUESTIONAMENTO 9, LOTE 13: Gostaríamos de verificar a possibilidade de alteração da
potência mínima 136cv abastecido com álcool e 128cv abastecido com gasolina. Ainda, para
fins de esclarecimento, quanto tratar-se de veículos flex, devemos considerar o mínimo em
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relação ao abastecimento com gasolina ou etanol?

RESPOSTA: Acatar parcialmente, de sorte que fique mantida a potência mínima
92cv e a máxima seja alterada para 200cv. Veículo flex deve ser considerado aquele
que pode ser abastecido tanto a álcool quanto a gasolina em qualquer proporção.

QUESTIONAMENTO 10, LOTE 13: Gostaríamos de verificar a possibilidade de alteração
porta malas no mínimo 445 litros.

RESPOSTA: Não acatar, redução de litragem considerada relevante e inviável.

QUESTIONAMENTO 11, LOTE14: Gostaríamos de verificar a possibilidade de alteração
cilindrada mínima de 1997cm³.

RESPOSTA: Acatar, com vistas a favorecer competitividade e atender maior
número de participantes.

QUESTIONAMENTO 12, LOTE 14: Gostaríamos de verificar a possibilidade de alteração da
capacidade mínima de carga para 1433kg.

RESPOSTA: Não acatar, redução considerada relevante e inviável.

QUESTIONAMENTO 13, LOTE 15: Gostaríamos de verificar a possibilidade de alteração da
cilindrada mínima para 1997cm³.

RESPOSTA: Não acatar, a alteração enseja prejuízo à performance do veículo
(capacidade de torque etc) implicando comprometimento à atividade policial a que
se destina.

QUESTIONAMENTO 14, LOTE 16: Gostaríamos de esclarecer se para este item poderemos
ofertar veículo abastecido com combustível Diesel.

RESPOSTA: Não acatar, deve-se considerar para o lote em questão somente
veículos com motor flex, sobretudo em função da atividade policial a que se
destinam, e em conta do planejamento de aquisição de combustíveis da PMMG que
leva em consideração a quantidade de veículos pretendidos por tipo de combustível.

QUESTIONAMENTO 15: No descritivo dos veículos solicita-se extintor de incêndio, com
validade de 05 (cinco) anos. Em determinação recente, o uso do extintor de incêndio em carros,
caminhonetes, camionetas e triciclos de cabine fechadas passou a ser opcional, ou seja, a falta
do equipamento não mais será considerada infração nem resultará em multa. O equipamento
continuou sendo exigido no país apenas para caminhões, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus
e veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis. Pergunta: Tendo em vista esta
nova realidade, gostaríamos de verificar se devemos considerar a exigência do extintor de
incêndio ou podemos não ofertá-lo conforme discriminado acima?

RESPOSTA: Não acatar, em face a resolução do Contran que tornou opcional o
uso do extintor, a opção no caso concreto é pelo uso e fica mantido o requisito.

�

4. EMPRESA REVGROUP

QUESTIONAMENTO 1: Acrescentar no TR, especificações técnicas para o sinalizador
Acústico -Visual para motocicletas item 7.

QUESTIONAMENTO 2: Sugeriu acrescentar "em formato linear" no item 4.1.1

QUESTIONAMENTO 3: Sugeriu acrescentar as "CERTIFICAÇÕES" no item 4
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QUESTIONAMENTO 4: Sugeriu acrescentar "em formato linear" no item 5.1

QUESTIONAMENTO 5: Sugeriu acrescentar as "CERTIFICAÇÕES" no item 5

RESPOSTA PARA TODOS OS QUESTIONAMENTOS: Somos de parecer por não
acatar, no momento, as sugestões propostas pela REV.  Pesquisas pormenorizadas
serão feitas posteriormente quanto à viabilidade sobretudo por envolver
certificações internacionais.

 

5. EMPRESA IVECO/DEVA

 

QUESTIONAMENTO 1, LOTE 7: Redução da bateria (de mínimo 90 amperes) para 80
amperes.

RESPOSTA: Não acatar, a redução enseja prejuízo à alimentação do veículo e
componentes elétricos agregados.

QUESTIONAMENTO 2, LOTE 10: Alteração da cilindrada mínima (1368) para 1332

RESPOSTA: Acatar, com vistas a favorecer competitividade e atender maior
número de participantes.

QUESTIONAMENTO 3, LOTE 11: Acréscimo de "ou diferencial convencional".

RESPOSTA: Não acatar, a especificação formulada é exatamente a que a PMMG
necessita.

QUESTIONAMENTO 4, LOTE 13: Redução no tork e na cilindrada.

RESPOSTA:  Não acatar, as alterações ensejam prejuízo à performance do veículo
implicando comprometimento à atividade policial a que se destina.

QUESTIONAMENTO 5, LOTE 14: Redução do conjunto do sistema elétrico (de no mínimo 150
Ah) para no mínimo 140 Ah

RESPOSTA: Não acatar, a redução enseja prejuízo ao funcionamento do conjunto
de dispositivos e componentes elétricos agregados.

QUESTIONAMENTO 6, LOTE 16: Combustível flex (gasolina e etanol): no caso de ofertarmos
veículo á diesel entende – se como veículo superior? Porta traseira em duas folhas (metade
inferior conforme linha de produção, aproveitando a tampa original do veículo e metade superior
com abertura para cima) ou abertura das portas laterais.

RESPOSTA1: Não se trata de entender o "veículo a díesel como superior",  deve-se
sim considerar para o lote em questão somente veículos com motor flex, sobretudo
em função da atividade policial a que se destinam, e em conta do planejamento de
aquisição de combustíveis da PMMG que leva em consideração a quantidade de
veículos pretendidos por tipo de combustível.
RESPOSTA 2: Não acatar o acréscimo de "...ou abertura das portas laterais".

QUESTIONAMENTO 7, LOTE 18: Comprimento total máximo, elevar (de 11500 mm) para
11530 mm.

RESPOSTA: Acatar, com vistas a favorecer competitividade e atender maior
número de participantes.
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QUESTIONAMENTO 8, LOTE19: Redução na quantidade de lugares (de 27) para 20+1 e a
redução na capacidade do tanque (de 150 litros) para 90 litros.

RESPOSTA1: Não acatar, a redução na quantidade de lugares (de 27) para 20+1
enseja prejuízo ao transporte operacional objetivo do veículo
RESPOSTA 2: Não acatar, a redução na capacidade do tanque (de 150 litros) para
90 litros prejudica a autonomia pretendida do veículo.

QUESTIONAMENTO 8, LOTE 22: Redução da capacidade de carga (de 5500 kg) para 5300
kg, elevação da potência (de 189cv) para 190cv, redução do peso bruto total mínimo (de 8500
kg) para 8300 kg e redução do vão livre traseiro (de 180 mm) para 176 mm.

RESPOSTA1: Não acatar, a redução da capacidade de carga (de 5500 kg) para 5300
kg é relevante e prejudica o objetivo do veículo.
RESPOSTA 2: Acatar, elevação da potência (de 189cv) para 190cv não traz prejuízo.
RESPOSTA 3:  Não acatar, a redução do peso bruto total mínimo (de 8500 kg) para
8300 kg é relevante e prejudica o objetivo do veículo.
RESPOSTA 4:  Acatar, redução do vão livre traseiro (de 180 mm) para 176 mm é
razoável com vistas a favorecer competitividade e atender maior número de
participantes.

QUESTIONAMENTO 9, LOTE 25: Alterar a capacidade mínima de 140 ah do alternador

RESPOSTA: Não acatamos a solicitação da DEVA, uma vez que em pesquisa
realizada, inclusive com o fabricante, verificamos que há opção do alternador de
150Ah. Essa característica é de extrema importância, considerando o grande
consumo do veículo pela condição que é demandado.

QUESTIONAMENTO 10, LOTE 26: Acréscimo do termo "+ implemento" associado à
capacidade de carga mínima do veículo

RESPOSTA: Acatar, com vistas a favorecer competitividade e atender maior
número de participantes.

 

6. EMPRESA VEMINAS

QUESTIONAMENTO 1, LOTE 19, ITEM 2.19.29: Bitola dianteira do chassi: Alterar para: 
MINIMO DE 1700mm

QUESTIONAMENTO 2, LOTE 19, ITEM 2.19.33: Distância entre eixos: Alterar Para:  MINIMO
DE 3900mm

QUESTIONAMENTO 3, LOTE 22, ITEM 2.22.16: Alterar Para:  MINIMO DE 8.500 kg

QUESTIONAMENTO 3, LOTE 22, ITEM 2.22.39: Alterar Para: MINIMO DE 188mm

QUESTIONAMENTO 4, LOTE 22, ITEM 2.22.40: Alterar Para: MINIMO DE 173mm

RESPOSTA PARA TODOS OS QUESTIONAMENTOS:  Tendo em vista
questionamento da empresa, somos de parecer pela procedência das alterações no
intuito de promover maior concorrência ao certame.

Cabe registar que todos os questionamentos e respostas ora elencados foram devidamente
compilados e respondidos pela área demandante conforme evento n° 5705334, bem como
enviados para todos os interessados através de e- mail aos seus respectivos representantes,
conforme demonstrado nos autos através das
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ocorrências: 5704205/5704312/5704368/5704447/5704546/5704642.Nada a mais  a ser
apresentado lavro e assino juntamente com a autoridade superior a presente Ata.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Samara de Oliveira Moreira Areal,
Servidor(a) Público(a), em 24/06/2019, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5698686 e o código CRC AC70D292.

Referência: Processo nº 1500.01.0020116/2019-23 SEI nº 5698686
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