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

 

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

 

O Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Serviços Compartilhados - CSC, da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG,  realizou no dia 30/07/2019, em
sessão aberta aos interessados a  Audiência Pública para o  recebimento de manifestações e
discussões acerca do Edital e do Termo de Referência do Planejamento para Registro de
Preços nº 152/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PLACAS DE
IDENTIFICAÇÃO VEICULAR ESTAMPADAS.
 

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
participação, 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 30/07/2019.

Ante o exposto,  foi elaborada Ata de Audiência, contendo as manifestações e respostas da
área técnica demandante sobre a análise das considerações recebidas. 

 

CONSIDERAÇÕES DOS FORNECEDORES / MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA 

 

Planejamento de Registro de Preços nº 152/ 2019

Objeto: Aquisição de Veículos e Placas de Identificação AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR ESTAMPADAS.

 

 

PREÂMBULO
 

Considerando o recebimento das solicitações de pedidos de esclarecimentos, sugestões e
demais ponderações apresentadas pelas empresas acerca do Edital e Anexos do processo
supracitado, foi submetido à análise pela área demandante para manifestação quanto as
considerações apresentadas pelos participantes.

Vale ressaltar que, no tocante ao aspecto técnico, em especial às especificações dos itens que
compõem os lotes do processo, condições de participação e aceitação de propostas, bem
como todas as condições de fornecimento do objeto foram definidas pela área competente, não
cabendo a esta Diretoria de Compras posicionar sobre os critérios estabelecidos no Termo de
Referência.

 

As respostas prestadas abaixo foram extraídas da Nota Técnica
nº18/SEPLAG/DCGL/2019, evento SEI Nº 6507194
 

"RESPOSTA DA
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AUDIÊNCIA
PÚBLICA"

"Nota Técnica de Saneamento da Audiência Pública referente ao Planejamento Nº
152/2019."

"Nota técnica de saneamento cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição
de Veículos Viaturas zero quilômetro e Placas de Identificação Veicular
estampadas, mediante contrato, para Órgãos e Entidades da Administração Pública
do Estado de Minas Gerais, conforme especificações dos itens previstos no Termo
de Referência. A partir da Audiência Pública ocorrida em 30/07/2019, os Licitantes
apresentaram diversas sugestões que foram formalizadas à Secretaria de
Planejamento e Gestão - SEPLAG. As demandas foram encaminhadas aos órgãos
que participam do certame e que são competentes para avaliar e responder as
questões. Algumas dúvidas foram esclarecidas pela Diretoria Central de Gestão
Logística - DCLG/CSC/SEPLAG, que gerencia o processo. Para as questões que
foram acatadas, o objetivo considerado é de proporcionar a ampliação da
concorrência entre os Licitantes e, por outro lado, o não acatamento dos pedidos visa
adquirir automóveis que atendam às peculiaridades das atividades a que se
destinam. Por necessidade administrativa um dos lotes foi suprimido, portanto,
o Termo de Referência atual conta com 29 (vinte e nove) lotes, tendo sido eliminado
o item de código 1392484 - Viatura motocicleta estilo OFF ROAD, que estava no lote
1(um). Desta forma os questionamentos fazem menção a subitem que não mais
condizem com o atual Termo de Referência , porém as respostas contem referências
aos  lotes e subitens."

 

 

1 - Empresa: JAAC Intermediação de Negócios Ltda.
(mensagem recebida em 23/07/2019);

 

1 - QUESTIONAMENTO: Lote 6
- Falta a especificação da cela.

 

RESPOSTA:
"Conforme a PMMG, para melhor detalhamento, a especificação da cela, foi
incluída na especificação da viatura, Item 3.6.44."

 

2 - QUESTIONAMENTO: Lote 12
- Após consultar as especificações longas no site www.compras.mg.gov.br é informado que o
código SIAD 1707655 “não existem registro”, peço informar o código correto.
 

3 - QUESTIONAMENTO: Lote 15
- Após consultar as especificações longas no site www.compras.mg.gov.br é informado que o
código SIAD 1705911 “não existem registro”, peço informar o código correto.
 

4 - QUESTIONAMENTO: Lote 16
- Após consultar as especificações longas no site www.compras.mg.gov.br é informado que o
código SIAD 1705920 “não existem registro”, peço informar o código correto
 

5 - QUESTIONAMENTO: Lote 25
- Após consultar as especificações longas no site www.compras.mg.gov.br é informado que o
código SIAD 1706020 “não existem registro”, peço informar o código correto.
 

Para os questionamentos 02 a 05 as respostas estão contempladas abaixo : 
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"RESPOSTA: Para sanar dúvidas apresentadas para os lotes 12,15,16 e 25:
Para consultar especificações de novos itens no Portal de Compras deve-se
seguir o seguinte caminho:
 

         https://www1.compras.mg.gov.br/n/catalogo/itemmaterialouservico
         Selecionar o Tipo de Item;
         Digitar o código do item desejado e quando for exibido pelo sistema,
clicar sobre o mesmo;
         Clicar no comando Buscar;
         Clicar sobre o número do item apresentado;
         Clicar na Aba Característica para acessar o arquivo da especificação
longa do item.

 

Adianto que conforme consta no item 2.2, do Edital a especificação que deve
ser considerada é a que conta no referido documento"

”2.2 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras
e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I,  o licitante deverá
obedecer a este último.”

 

________________________________________________________________

2 - Empresa: JUPITER LICITAÇÕES LTDA�. (mensagem recebida em 29/07/2019);

A JUPITER LICITAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
19.523.829/0001-05, situada à Rua José Flora, n° 70, Bairro: Leticia, BH/MG,
vem solicitar esclarecimentos ao edital da licitação em epígrafe, conforme
descreve:

1 - QUESTIONAMENTO: Balanço Patrimonial
"Na cláusula 9.5.7 o edital permite que as empresas que apresentarem
índices financeiros menores do que 1 (conforme regra estipulada na
cláusula 9.5.6) comprovem sua qualificação econômico-financeira
através do valor do patrimônio líquido."

"Questionamento: Porém, necessitamos que essa análise também possa ser realizada
através do montante do capital social, conforme expressamente estipulado no §3º do Art.
31 da Lei Federal nº 8.666/93."
"Conforme doutrina, as palavras de Mestre Marçal Justen Filho, que em sua consagrada
obra, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12. ª edição, Editora
Dialética, São Paulo, 2008, fls. 455, diz"

"A orientação restritiva do TCU – O TCU vem manifestando
orientação no sentido de evitar a consagração de exigências
amplas, no tocante à qualificação econômico-financeira. Assim, há
decisão no sentido que apenas quando os índices do balanço
patrimonial não forem iguais ou inferiores a 1, é que a licitante
deverá comprovar que possui capital social ou patrimônio liquido
mínimo igual ou superior a 10% do valor da contratação."

"Ainda, percebe-se que em se tratando de índices contábeis, a análise isolada não traz
segurança jurídica, conforme explanado acima. No mesmo sentido da jurisprudência é a
Lei sendo que a Instrução Normativa MARE-GM nº 05 de 21 de julho de 1995, prevê em
seu item 7.2 que:

"7.2. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do
que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no inciso V, quando
de suas habilitações deverão comprovar, considerados os riscos
para administração e, a critério da autoridade competente, o
capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§
2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, como exigência
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2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, como exigência
imprescindível para sua Classificação podendo, ainda, ser
solicitada prestação de garantia na forma do §1º, do artigo 56, do
mesmo diploma legal, para fins de contratação."

"Inquestionavelmente, a IN MARE-GM nº 05/95 demonstra que o sentido da Lei de
Licitações é o de ampliar o universo dos licitantes, ao admitir às empresas que não
tiverem índices de liquidez ou de solvência superior a 1,0 (um) a possibilidade de
apresentarem capital social mínimo ou patrimônio liquido, nos termos do art. 31 da
Lei 8.666/93."
"Frisa-se que esta instrução se aplica para fins de cadastro no SICAF que é utilizado
nas maiores licitações do país. Portanto, deve-se ampliar as possibilidades
habilitatórias sendo um beneficio ao procedimento licitatório, que logrará a obtenção de
um maior número de propostas e, consequentemente, uma maior possibilidade de
obtenção da melhor oferta."
"Pergunta: Neste sentindo, corroborando com os entendimentos acima expostos,
gostaríamos de solicitar a alteração da cláusula referente a qualificação econômica
financeira, afim de que seja flexibilizado o edital no tocante a possibilidade de exigir
comprovação do valor do patrimônio líquido ou capital social mínimo de 1% (um por
cento) sobre o valor do lance vencedor."
"Ressaltamos que, a alteração desta cláusula, conforme sugerido acima, é muito
importante para as montadoras, bem como a participação dos demais licitantes. Ao que
pese por ser a competitividade um dos princípios basilares da licitação publica,
compondo a própria essência dela, não cabe a Administração restringir os critérios de
comprovação de sua capacidade econômico-financeira. Quanto mais empresas
participarem da concorrência, maiores são as chances de se aferir proposta mais
vantajosa e cabe a Administração fomentar essa disputa.�"

RESPOSTA: Nesse caso, a administração decide por acatar a sugestão de redução do valor
percentual exigido no subitem  9.5.7., referente a comprovação do patrimônio liquido, alterando
de 5% (cinco por cento) para 1% (um por cento).

Ressalteando que as demais condições do item 9.5 que trata da "QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA" permanecem inalteradas. 

 

 

2 - QUESTIONAMENTO: Plano de Amostragem – Protótipo:
"22.2.1. Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo
Estado, a empresa vencedora deverá apresentar um protótipo do
veículo, com as transformações previstas neste Termo."

"Questionamento: Gostaríamos de esclarecer se o prazo oficial de entrega dos veículos será
considerado a partir da data de aprovação do protótipo?"
RESPOSTA: 

"Conforme a PMMG, o  prazo de entrega dos bens sempre terá início na data
em que o fornecedor recebe a “nota de empenho” conforme item 18.1. Os
prazos de entrega foram expandidos para 120 (cento e vinte dias), conforme
item 18.2. Conforme item 24.2.2, o prazo para apresentação do protótipo
encontra-se dentro do prazo de entrega geral das viaturas."

 

3 - QUESTIONAMENTO: Condições Gerais – Emplacamento:
"23.5 Após o emplacamento virtual o número de placa gerado será
repassado ao Contratante e este repassará ao contratado para que
sejam providenciadas as placas de identificação veicular estampadas
(dianteira/traseira);"

"Questionamento: Apenas para fins de esclarecer, gostaríamos de esclarecer se além das
placas de identificação veicular estampadas (dianteira e traseira) deverá estar incluso o
pagamento do licenciamento e DPVAT por parte do fornecedor?"
RESPOSTA:

"De acordo com a SEPLAG, o Licitante vencedor dos lotes de placas devem
fornecer apenas os objetos solicitados não sendo objeto da licitação o
pagamento de taxa de DPVAT."

Ata de Audiência Pública SEPLAG/CECOMP 6507194         SEI 1500.01.0020116/2019-23 / pg. 4



"Ainda, o órgão possui isenção de IPVA?"
RESPOSTA: "Conforme a SEPLAG, todo veículo oficial possui isenção de IPVA."
 

 

4 - QUESTIONAMENTO: Lote 06: VIATURA UTILITÁRIO - TIPO: PEQUENO PORTE
"4X2, 4X4 e 4X4 reduzida"

"Questionamento: Gostaríamos de esclarecer se podemos considerar para este veículo
tração 4x2 e 4x4?"
RESPOSTA:

"...,  o veículo poderá ser entregue com Tração 4x2 e 4x4, ou com Tração 4X2,
4X4 e 4x4 reduzida, Lote 5."

 

 

5 - QUESTIONAMENTO: Lote 06: VIATURA UTILITÁRIO - TIPO: PEQUENO PORTE
"3.7.23. Bateria: mínimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de
produção, com alternador compatível."

"Questionamento: A bateria original de fábrica do veículo que pretendemos ofertar é de 52
Ah dimensionada para o veículo original. Gostaríamos de esclarecer se poderá ser substituída
ou adicionada outra bateria para atender a necessidade da adaptação?"
RESPOSTA:

"Visando ampliar a concorrência conforme a PMMG, caso a bateria do veículo
não tenha a amperagem mínima exigida, a contratada deverá substituir 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 compatível para as duas baterias, conforme item
3.6.23"

 

6 - QUESTIONAMENTO: Lote 07: VIATURA CAMINHONETE – CARROCERIA: ABERTA
"Bateria: mínimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de
produção, com alternador compatível."

"Questionamento: A bateria original de fábrica do veículo que pretendemos ofertar é de 75 Ah
dimensionada para o veículo original. Gostaríamos de esclarecer se poderá ser substituída ou
adicionada outra bateria para atender a necessidade da adaptação?"
RESPOSTA:

"Visando ampliar a concorrência conforme a PMMG, caso a bateria do veículo
não tenha a amperagem mínima exigida, a contratada deverá substituir 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 compatível para as duas baterias, conforme item
3.7.25."

 

7 - QUESTIONAMENTO: Lote 07: VIATURA CAMINHONETE – CARROCERIA: ABERTA
"3.8.45. GPS/AVL localizador, conforme anexo;"

"Questionamento: Veículo que pretendemos ofertar não possui GPS. Desta forma,
gostaríamos de esclarecer se será requerido navegador GPS original de fábrica ou deverá ser
instalado um dispositivo localizador GPS para localizar as viaturas, assim como a instalação
do AVS?"
RESPOSTA:

"A PMMG informa que o dispositivo GPS exigido não é do tipo GPS
NAVEGADOR, não sendo relevante se o modelo ofertado possui ou não
sistema de navegação original.  A contratada deverá fornecer GPS localizador
conforme especificação contida em anexo próprio do edital, conforme item 9."
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8 - QUESTIONAMENTO: Lote 08: VIATURA BASICA - CARROCERIA: HATCH;
"3.9.28. Bateria: mínimo de 60 ampères, da mesma marca da linha de
produção, com alternador compatível."

"Questionamento: A bateria original de fábrica do veículo que pretendemos ofertar é de 52
Ah dimensionada para o veículo original. Gostaríamos de esclarecer se poderá ser substituída
ou adicionada outra bateria para atender a necessidade da adaptação?"
RESPOSTA:

"Visando ampliar a concorrência conforme a PMMG, caso a bateria do veículo
não tenha a amperagem mínima exigida, a contratada deverá substituir 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 compatível para as duas baterias, conforme item
3.8.27."

 

9 - QUESTIONAMENTO: Lote 08: VIATURA BASICA - CARROCERIA: HATCH;
"3.9.46. GPS localizador, conforme Edital."

"Questionamento: Veículo que pretendemos participar no certame possui Sync 2.5 com
conectividade com Car Play e Android Auto (não tem GPS integrado. Desta forma,
gostaríamos de esclarecer se para este item será requerido navegador GPS original de
fábrica ou deverá ser instalado um dispositivo localizador GPS para localizar as viaturas?"
RESPOSTA:

"A PMMG informa que o dispositivo GPS exigido não é do tipo GPS
NAVEGADOR, não sendo relevante se o modelo ofertado possui ou não
sistema de navegação original. A contratada deverá fornecer GPS localizador
conforme especificação contida em anexo próprio do edital, conforme item 9."

 

10 - QUESTIONAMENTO: Lote 09: VIATURA COM CELA – TIPO: UTILITÁRIO (SUV)
"3.10.29. Bateria: mínimo de 70 amperes, com a mesma marca da linha
de produção e alternador compatível;"

"Questionamento: A bateria original de fábrica do veículo que pretendemos ofertar é de 52
Ah dimensionada para o veículo original. Gostaríamos de esclarecer se poderá ser substituída
ou adicionada outra bateria para atender a necessidade da adaptação?"
RESPOSTA:

"Visando ampliar a concorrência conforme a SEJUSP, caso a bateria do veículo
não tenha a amperagem mínima exigida, a contratada deverá substituir 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 compatível para as duas baterias, conforme item
3.9.29."

 

11 - QUESTIONAMENTO: Lote 10: VIATURA BASICA - CARROCERIA: HATCH; NUMERO
DE LUGARES

"3.11.6. Motor de 4 (quatro) cilindros;"
"Questionamento: Gostaríamos de esclarecer se podemos considerar para este item motor
de 3 cilindros, visto que o veículo continuará a atender a potência solicitada no edital."
RESPOSTA:

"Considerando que os veículos em questão são para atendimento
administrativo, informamos que a mudança da faixa potência solicitada pelo
fornecedor em questão é superior à demanda desta Secretaria de Estado.
Considerando ainda que os veículos com menor potência tem a vantagem de
consumir menos combustível, informamos ainda que aderimos ao item em
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questão por ser um veículo de menor potência, uma vez que o mesmo circulará
rotineiramente em perímetro urbano, não havendo necessidade de um veículo
de maior potência.
Sendo assim não acatamos a solicitação do fornecedor por considerarmos que
as especificações técnicas do veículo descrito no item 1434713 lote 9, atende a
estas Secretarias (PCMG/SEJUSP) nos objetivos propostos."

 

12 - QUESTIONAMENTO: Lote 10: VIATURA BASICA - CARROCERIA: HATCH; NUMERO
DE LUGARES

"3.11.12. Bateria com 60 ah no minimo, da mesma marca da linha de
produção, com alternador compatível;"

"Questionamento: A bateria original de fábrica do veículo que pretendemos ofertar é de 52
Ah dimensionada para o veículo original. Gostaríamos de esclarecer se poderá ser substituída
ou adicionada outra bateria para atender a necessidade da adaptação?"
RESPOSTA:

" Visando ampliar a concorrência conforme a PCMG e a SEJUSP, caso a
bateria do veículo não tenha a amperagem mínima exigida, a contratada deverá
substituir 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 compatível para as duas baterias,
conforme item 3.10.12."

 

13 - QUESTIONAMENTO: Lote 11: VIATURA CAMINHONETE – CARROCERIA: FECHADA
3.12.22. Dimensões da caçamba:
3.12.23. Largura externa mínima: 1580 mm;
3.12.24. Comprimento externo mínimo: 1500 mm;

Questionamento: Gostaríamos de solicitar veículo que possuam caçamba com largura
externa mínima de 1.560mm e comprimento externo mínimo 1.489mm. Esclarecemos que,
as alterações tratam-se de diferenças mínimas que não irão afetar a finalidade pretendida,
mas tão somente irá aumentar a competitividade.
RESPOSTA:

"A PCMG, entende  que diferenças mínimas no comprimento e largura da
caçamba não irá afetar o conforto e segurança no transporte dos cães
farejadores. Dessa forma, acatamos o pedido do fornecedor, conforme item
3.11.24."

 

14 - QUESTIONAMENTO: Lote 13: VIATURA BASICA - CARROCERIA: SEDAN
3.17.14. FLEX (gasolina e etanol).

"Questionamento: Gostaríamos de esclarecer se podemos ofertar veículos flex?
Ressaltamos que o veículo atende todos os demais itens solicitados, inclusive com relação a
potência e cilindrada, sendo assim aceitando veículo no flex em nada irá alterar o
desempenho, tão somente aumentar a competitividade"
RESPOSTA:

"Houve erro do fornecedor ao citar o item. Conforme descrito no item 3.14.39,
do Termo de Referência esclarecemos que exige-se ofertar veículos flex
(gasolina e etanol) (CBMMG)."

 

15 - QUESTIONAMENTO: Lote 13: VIATURA BASICA - CARROCERIA: SEDAN
"3.17.30. Mínimo de 90 amperes, com a mesma marca da linha de
produção e alternador compatível, ou duas de 70 amperes sendo uma a
original do veículo, e a segunda auxiliar, conectada ao sistema de carga
do veículo, da mesma marca da linha de produção."

"Questionamento: A bateria original de fábrica do veículo que pretendemos ofertar é de 75
Ah dimensionada para o veículo original. Gostaríamos de esclarecer se poderá ser substituída
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ou adicionada outra bateria para atender a necessidade da adaptação?"
RESPOSTA:

"Visando ampliar a concorrência conforme a PMMG, caso a bateria do veículo
não tenha a amperagem mínima exigida, a contratada deverá substituir 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 compatível para as duas baterias, conforme item
3.16.30."

 

 

__________________________________________________________________

2.1  - Empresa: JUPITER LICITAÇÕES LTDA�. (mensagem recebida em 29/07/2019);

 

1 -  QUESTIONAMENTO:
"Questionamento 01. Edital – Item 8.3 – Do Julgamento – Subitem 8.3.9, diz: "

 

"8.3.9. O sistema identificará o licitante detentor da melhor oferta que deverá
comprovar sua habilitação no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, após a
solicitação do pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da documentação de
habilitação e da proposta comercial atualizada com os valores obtidos no pregão,
por meio do e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. "

"Questionamento: Visando uma maior segurança aos participantes dos certames e,
tendo em vista aos argumentos apresentados pelos fornecedores, reforçamos a
necessidade de alteração de comprovação de habilitação no prazo máximo de 60
(sessenta) minutos para no mínimo 24 (vinte quatro horas) após o fim da sessão pública."

RESPOSTA: Nesse ponto o Edital manterá a previsão estabelecida no subitem 8.3.9. 

 

2 - QUESTIONAMENTO: 
"Questionamento 02. Edital – Item 16 – Do Pagamento – Subitem 16.1, diz:"
 

"16.1. Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do
Estado de Minas Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema
Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem
bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em
um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos
da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. Para os demais
participantes, o pagamento será realizado a crédito do beneficiário em um dos
bancos que o fornecedor indicar, de acordo com normativo próprio a que se
sujeita, mantendo-se os prazos e condições estabelecidas no edital e seus
anexos."

"Como é do conhecimento de todos, o Estado de Minas Gerais encontra dificuldade para
pagamento dos seus fornecedores dentro dos prazos contratados. Segundo consta no
item 16.1 do edital o pagamento na contratação dos veículos irá ocorrer dentro do de 30
(trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo."
"Por assim ser, algumas montadoras pretendem declinar a participação no certame, caso
não tenham uma garantia com referência ao pagamento, o que poderá ocasionar itens
desertos e com preços elevados devido a falta de competitividade."
"Questionamento: Desta forma, gostaríamos de esclarecer se o estado poderá fornecer
alguma garantia de pagamento, conforme prazo previsto em edital, a fim de fornecer uma
maior segurança e, consequentemente permitir a participação das montadoras e demais
licitantes, ampliando assim a competividade. Se a resposta for sim, qual tipo de garantia
de pagamento será fornecido ao fornecedor que participará do certame? "
"Perguntamos ainda se existe a possibilidade, em caso de inadimplemento no tocante ao
pagamento por parte do estado, que seja adotada a compensação tomando-se por base,
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os impostos devidos pelas montadoras que faturam seus veículos para os
concessionários sediados no estado de Minas Gerais."

RESPOSTA: O subitem 16.1. será mantido na forma apresentada no Edital.

 

3 - QUESTIONAMENTO:
"Questionamento 03. Termo de Referência de Aquisição de Viaturas – Item 3 –
Informações Complementares do Objeto – Lote 10, diz:�"

'Potencia: mínima de 85cv e máxima de 111cv "
"Pretendemos ofertar neste lote veículo 1.5, com faturamento diretamente de fábrica, o
qual possui potência máxima de 136cv, valor superior ao exigido inicialmente em edital. "
"Ainda, para este veículo solicita-se cilindrada mínima de 1.332cc e máxima de 1.598cc."
"Questionamento: Sendo assim, considerando que o veículo que pretendemos ofertar
possui motorização 1.5, porém com potencia superior ao exigido, gostaríamos de solicitar
que estendam o limite da potência máxima à até 136cv, permitindo assim a participação
de todos e, consequentemente ampliando a competitividade? "

"3.11.6. Motor de 4 (quatro) cilindros; "
"Ainda, conforme apresentado em audiência pública, reiteramos o pedido com relação à
cilindrada mínima exigida neste lote, isto é, que seja considerado também veículos que
apresentem motor de 3 cilindros."

 

RESPOSTA :
"Considerando que os veículos em questão são para atendimento
administrativo, informamos que a mudança da faixa potência solicitada pelo
fornecedor em questão é superior à demanda desta Secretaria de Estado.
Considerando ainda que os veículos com menor potência tem a vantagem de
consumir menos combustível, informamos ainda que aderimos ao item em
questão por ser um veículo de menor potência, uma vez que o mesmo circulará
rotineiramente em perímetro urbano, não havendo necessidade de um veículo
de maior potência.
Sendo assim não acatamos a solicitação do fornecedor por considerarmos que
as especificações técnicas do veículo descrito no item 1434713 lote 9, atende a
estas Secretarias (PCMG/SEJUSP) nos objetivos propostos."

 

4 - QUESTIONAMENTO: 
"Questionamento 04. Termo de Referência de Aquisição de Viaturas – Item 14 – Dos
órgãos não particpantes – Item 14.1, diz:" 

 

"14.1. Não é será permitida a participação de "carona" para demais órgãos,
uma vez que o objetivo é suprir a demanda apenas daqueles que fazem parte
do Sistema de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e estes fizeram
a adesão para atender suas necessidades."

"O que se convencionou, na rotina da Administração, a se chamar de efeito “carona” é a
possibilidade, segundo o Art.8 do Decreto 3.931/2001, de um órgão distinto do que
realizou o registro de preços se utilizar desse registro."
"O raciocínio que transparece do regulamento é de fácil compreensão. Se já houve a
cotação de preços através da realização de procedimento licitatório pela Administração
Pública, não é porque se trata de um outro órgão, ou entidade desta, que o registro não
pode ser utilizado."
"Neste sentido, busca-se evitar a repetição de procedimento licitatório quando já houve,
no âmbito da Administração, a licitação para contratação futura o mesmo bem ou serviço,
bastando somente a demonstração de vantagem por parte de outro ente Administrativo
para este aderir ao registro."
"Em analise ao edital, constatamos que não será permitida a participação de "carona"
para demais órgãos, porém entendemos que observado procedimento licitatório e
demonstrada a vantagem, não há incompatibilidade do efeito “carona”, no registro de
preços, com a sistemática jurídica nacional de licitação."
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"Ressaltamos que, em relação à adesão ao registro feito por órgãos de entes federados
diversos, cabe apontar que esta possibilidade dependerá das regulamentações feitas
pelos diversos entes federais, por decreto, especialmente no que diz respeito à
imposição de limites a esta prática. Sendo razoável que tal possibilidade somente
prevaleça quando o efeito for “admitido” tanto pelo ente federado que realizou o registro
de preços, como pelo ente federado aderente."
"Além disso, tendo em vista que o registro em que se “toma carona” decorre de licitação,
a aceitação, em tese, da “carona” não implica, necessariamente, em contrariedade ao
princípio da isonomia, da competitividade, entre outros pertinentes, mas apenas implica
numa mitigação desses em nome da necessidade de se prestigiar a eficiência."
"Questionamento: Por ser assim, gostaríamos de solicitar que seja permitida a
participação de “carona” para demais órgãos, visto que esta modalidade não atenta
contra os princípios constitucionais que envolvem a licitação, inclusive traz maior
celeridade às futuras contratações, bem como torna o processo mais competitivo.
"Neste sentido é à observação do Procurador da República Sergio Ricardo Costa Caribé,
cujo parecer se encontra às fls. 38/42 dos autos em que o Tribunal de Contas da União –
TCU proferiu o acórdão 1487/2007. Transcreve-se:"

"Nesse contexto, o fato de um órgão ou entidade poder aderir à ata
de registro de preços, ou seja, poder pegar „carona�, é um dos
fatores que concorrem para que o SRP confira celeridade e
economia aos processos de aquisição e contratação. [...] (Tribunal
de Contas da União. AC-1487-32/07-P. Relator Ministro Valmir
Campelo, 03.08.2007.)"

 

RESPOSTA: Nesse caso,, considerando a especificidade do objeto, por decisão
administrativa optou-se pela não permissão da adesão de outros órgão não participantes do
Planejamento nº152/2019, na condição de "carona". Isto posto, foi decidido pela manutenção
das condições de participação conforme estabelecida no Edital em Tela.  

 

5 - QUESTIONAMENTO:
"Questionamento 05. Termo de Referência de Aquisição de Viaturas – Item 36 –
Proposta Comercia – Item 36.3.2, diz:

"36.3. DETALHAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 36.3.1.
O Contratado deverá informar todas as revisões previstas no manual do
Automóvel com o valor unitário e valor total. 36.3.2. Devem ser informadas, no
mínimo, três revisões;"

"Conforme explicitado em Audiência Pública as revisões são valores que compõe o
preço do veículo, podendo aumenta-lo de forma exorbitante."
"Nos casos dos veículos do certame é exigida a assistência técnica durante todo o
período de garantia:"

"20.1. Durante o período de garantia, a Contratada deverá oferecer assistência
técnica em todo o Estado de Minas Gerais, referente aos vícios, defeitos ou
incorreções, conforme item 19, sendo que, em cada Região Integrada de
Segurança Pública de Minas Gerais, deverá ter, no mínimo, uma
concessionária e/ou oficina com assistência técnica autorizada para os
veículos adquiridos, ou no máximo a uma distância máxima de 100 km da
sede da região, conforme item 38, admitida uma variação de até 20%,
devidamente justificada ao Órgão Contratante. "

"Questionamento: Neste sentido, considerando que a garantia dos veículos limita até
100km rodados e, tendo em vista que alguns veículos possuem muita rotatividade e,
outra pouca rotatividade, de forma a variar a quantidade de revisões durante o período de
garantia, gostaríamos de orientar que seja definida a quantidade de revisões exatas que
será pretendida para cada veículo, visto que é imprescindível para composição de preços
da proposta."

 

RESPOSTA:
"Conforme a SEPLAG, não serão exigidas revisões custeadas pela contratada.
Item excluído do Termo de Referência."
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_________________________________________________________________

3 - Empresa: Strada Veículos e Peças Ltda�.
(mensagem recebida em 29/07/2019);

 

"ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR PREGOEIRO ADILSON PEREIRA DE CARVALHO
PREGÃO ELETRONICO: N° 152/2019.
OBJETO: “Registro de preço para aquisição de Veículos zero quilometro e placas de
identificação veicular estampadas, mediante contrato, para Órgãos e entidades da
Administração Pública do Estado de Minas Gerais, conforme especificações dos itens
previstos no Termo de Referência – Anexo I.
                                         Sr (a). Pregoeiro (a),
                                A Strada Veículos e Peças Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
01.654.749/0001-15, com endereço na Rua Major Delfino de Paula n°1090 bairro São
Francisco na cidade de Belo horizonte estado de Minas Gerais CEP31255170, por seu
procurador infra-assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar
seu PEDIDO DE ESCLARECEMINTOS AO EDITAL referência, nos seguintes termos:
 

                      I. INTRODUÇÃO
                    A Strada Veículos e Peças Ltda. teve acesso ao Edital e vem através deste pedir
esclarecimentos acerca do lote 12 conforme dispositivos das Leis nº 10.520/02 e 8.666/93, as
quais tem aplicação subsidiária à modalidade de Pregão. Tal vício do Edital, se não corrigido
tempestivamente, poderá comprometer o custo oneroso ao órgão sem necessidade para isto.
A Strada pede vênia para sustentar abaixo as razões que fundamentam o presente
esclarecimento.
                      II. TEMPESTIVIDADE
                       A licitação em epígrafe tem uma audiência Pública agendada para o dia 30 de
julho de 2019 as 14:00, sendo o prazo e as normas para esclarecimento na mesma data:
                       Levando-se em conta o prazo estabelecido, bem como considerando que a data
fixada para esclarecimentos dos itens, deve ser a presente considerada, nestes termos,
plenamente tempestiva
 

1 - QUESTIONAMENTO:    III. DAS CLÁUSULAS DO ESCLARECIMENTOS
DO PNEUS MISTO PARA O LOTE - 12.

                  "É texto do edital item 3.13.28 Roda e Pneus: 3.13.29 Rodas conforme linha de
produção com no mínimo aro 15. Pneus de uso misto, no mínimo, aro 15."
                  " Ocorre que a recorrente vem alertar ao uso do pneu misto, além de ser em
média 50% mais caro que o pneu comum, o uso dele em asfalto aumenta a piora em
consumo de combustível e aumenta o ruído em velocidades mais elevadas. Outro vilão e
o desgaste dele que em uso constante em asfalto se desgasta mais rapidamente que o
tradicional."

RESPOSTA: 
"De acordo com a PMMG, onde se lê pneus de uso misto aro 15, leia-se pneus conforme
linha de produção, aro 15. Item 3.12.28"
 

                  "Outrossim, para o Lote 12 não foi solicitada a certificação obrigatória conforme
portaria do Denatran 190, de 29 de junho de 2009 CAT (Certificado de adequação a
legislação de Transito) e CCT (Certificado de Capacidade Técnica) emitido pelo Denatran."

IV. DOS REQUERIMENTOS
 Por todo o exposto, requer-se:
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a) O recebimento do presente esclarecimento, tendo em vista sua tempestividade;
b) A alteração dos Pneus Aro 15 uso misto, para pneus Aro 15 para o lote 12.
c) A inclusão do CAT (Certificado de adequação a legislação de Transito) e CCT
(Certificado de Capacidade Técnica) conforme portaria 190, de 29 de junho de
2009 do Denatran, para o lote 12.

              Por fim, aguardando pelas providências cabíveis, incluindo-se as alterações
solicitadas (artigo 21, § 4º da Lei nº 8.666/93), coloca-se à disposição para esclarecimentos
complementares que eventualmente entenderem necessários, por meio do endereço
eletrônico alon.costa@strada.com.br ou telefone (31) 3048-7924. "
 

RESPOSTA:

"A SEJUSP informa que não foi explicitado a condição de apresentação dos
documentos, entretanto no termo de referência no item que trata da
subcontratação há referência à adequação do veículo à legislação DEPEN e a
também a informação nas especificações longas do mesmo que deveria estar
em conformidade ao Código de Trânsito Brasileiro O QUAL PREVÊ QUE AS
ADEQUAÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES DOS ACESSÓRIOS PARA
TRANSFORMAÇÃO DO VEÍCULO EM VIATURA CELA DEVERÃO OBEDECER
A LEGISLAÇÃO DEPEN, BEM COMO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO”. Segundo o CONTRAN RESOLUÇÃO
Nº 626, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016, a viatura policial não recebe o mesmo
tratamento que uma viatura de transporte de presos inseridos no sistema.
Desta forma, o Estado deverá, no momento oportuno apresentar o veículo,
com suas alterações técnicas necessárias, junto ao DENATRAN, o qual irá
emitir, uma vez que sejam atendidas todas as exigências desse órgão, o CAT
com a classificação de "transporte de presos". Já em relação a que fase a
documentação deverá ser apresentada, nos modelos de edital que verificamos
normalmente apresentação da documentação é efetuada no ato da habilitação,
entretanto entendemos que como o veículo em questão é um veículo que até o
momento que licitamos não havia no mercado, sendo um projeto inovador para
atender as legislações vigentes, poderíamos condicionar a apresentação do
CAT no ato da entrega dos veículos possibilitando a ampla concorrência do
processo."

 

____________________________________________________________ 

4 - Empresa: DEVA VEÍCULOS LTDA�. (mensagem recebida em 31/07/2019);

 

"Solicitação de alteração referente ao Pregão Eletrônico 152/2019
                                                                                                                         BETIM, 31 de Julho de
2019
AO.
ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - MG
Central de Compras
Prezado Senhores,
                 "A DEVA VEÍCULOS LTDA , pessoa jurídica devidamente estabelecida na Rua
Teonilio Niquini, 32- Distrito Industrial, Bairro Jardim Piemont Cidade de Betim, inscrita no
CNPJ 23.762.552/0003-02, neste ato Representado legalmente pela Sra. Camilla Prinsk
Guedes Pereira Maciel, brasileira, casada, CPF: 089.420.426-27,Consultora de Negócios,
Vendas ao Governo, que no final assina, vem com o devido respeito perante de Vossa
Senhoria, pedir alteração AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇO Nº 152/2019, PLANEJAMENTO SIRP Nº 152/2019"

   "A Secretaria do Estado de Planejamento por meio de EDITAL DE
CONVOCAÇÃO acima em epígrafe, como manda o artigo 4º, da Lei nº
10.520/2002, lançou convite para apresentação dos questionamentos."

 

I – DOS FATOS
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DO VÍCIO DO EDITAL
                " De acordo com as Especificações Técnica Sucinta do Objeto de convocação do
referido pleito padece de defeitos e dúvidas que carecem de sua reforma, merecendo ser
retificada, em face à incongruência com a Lei das Licitações e aos Princípios que as regem a
Administração Pública em geral:"
 

1 - QUESTIONAMENTO:Referente ao Lote 14:
 

"Código: Encontra- se localizado dento do quadro Especificações técnica sucinta do objeto:"
Onde se lê: 
"TRAÇÃO: TRAÇÃO DIANTEIRA "
"Obs. Gentileza esclarecer se veículos que possuem tração traseira será de entendimento da
Seplag como veículo superior. "
 

"Justificativa: Há solicitação se da em virtude do nosso produto Iveco Modelo Daily City
Furgão 30s13, possuir o sistema de tração na traseira."
RESPOSTA: 

"Visando ampliar a concorrência conforme SEJUSP, foi alterado para
“TRAÇÃO CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO” conforme item 3.15.16."

 

 

2 - QUESTIONAMENTO:

 Onde se lê:
"Código 3.15.19: O veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas,
barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica"
"Leia – se: Conforme linha de produção "
Justificativa: Vale ressaltar que a devida alteração se da em função de cada fabricante
possui sua linha de produção de acordo com a engenharia de cada veículo."
 

RESPOSTA:
"Visando ampliar a concorrência conforme SEJUSP, foi alterado para “
CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO” conforme item 3.15.19."

 

___________________________________________________________________

5 - Empresa: REV BRAZIL ADAPTAÇÃO VEICULAR LTDA�.
(mensagem recebida em 31/07/2019);

 

REF: AUDIÊNCIA PÚBLICA
A empresa REV BRAZIL ADAPTACAO VEICULAR LTDA ., pessoa jurídica de direito
privado, sediada na Rodovia Raposo Tavares, KM 105 + 240, Bairro Parque Reserva fazenda
Imperial, CEP 18.052-775, Sorocaba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob no
23.363.535/0001-22, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, lhes apresentar
nossas “contribuições”
Para os itens 1,2 e 3, Viatura Motocicleta, esta ilustre Secretaria cita sinalizadores porém os
mesmos não são especificados, devido a isto, nossa empresa vem, mui respeitosamente,
lhes indicar o descritivo anexo**, inclusive, descritivo este já utilizado por diversas
corporações no pais, sendo elas PMESP, PMERJ, PMBA, PMCE entre outras. O Arquivo
contendo o descritivo está denominado como ANEXO I."
 

** O citado descritivo foi submetido à área técnica para análise e a manifestação quanto a
fundamentação do solicitado.
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1 - QUESTIONAMENTO: "Ressalta-se que este descritivo contém solicitações de
certificações internacionais que atestam a qualidade dos objetos a serem adquiridos, gerando
assim uma maior segurança à esta douta Secretaria sem que se restrinja a participação de
demais concorrentes, mantendo assim o Princípio da Isonomia entre os participantes e
Economicidade para a Secretaria."
"Mais adiante, em seu item 5 “5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SINALIZADOR
ACÚSTICO-VISUAL PARA VEÍCULOS DA PMMG”. Notamos a ausência de um descritivo
de luzes auxiliares, luzes estas que recomendamos a adição do descritivo abaixo, no final do
desta douta Secretaria;"
"5.3.6 .Luzes auxiliares Estrobo: Sinalizador estroboscópio com LEDs montado sobre carcaça
de alta resistência mecânica e a prova de intempéries, dotado de lente colimadora e/ou
difusora translúcida em plástico de engenharia com alta resistência mecânica e proteção UV.
Base de borracha ou similar e acabamento na cor preta ou cromada, selado e resistente a
intempéries, sincronizados face a face. Composto por no mínimo 03 LEDs de 1W de potência
cada . Deverá ser instalado sobreposto às superfícies externas do veículo, sendo 2 lanternas
redondas/circulares brancas, na grade frontal e 2 lanternas retangulares/lineares vermelhas
na parte traseira do veículo.”
RESPOSTA:

"De acordo com a PMMG, para melhor detalhar o item, a especificação técnica
do sinalizador acústico visual para veículos foi atualizada - item 5."

Concomitantemente, solicitamos também a adição da solicitação das normas SAE, normas
estas que trariam maior segurança a esta douta administração, quanto aos equipamentos que
lhes serão entregues, solicitação esta que recomendamos o texto que segue;"
 

CERTIFICAÇÕES:
·       A barra deve possuir Certificação SAE (Society of Automotive Engineers), atendendo as
normas e testes especificados abaixo, cuja comprovação se dará por meio de apresentação,
no momento de aprovação do Protótipo, de Laudo emitido por entidade acreditada na
AMECA (Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency) para as seguintes
normas:
·       SAE J595_201403 Revised Classe 1/Red – Front/Rear direction, Flash Mode FP Single
Pulse (All) - Ponto HV mínimo de 500 Cd e 12.000 Cd-Seg/Min;
·       SAE J575_201508 Revised – Chemical Resistance (4.14 Chemical Resistance
Exposure), Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.9 H2O, 4.11 Dust, 4.12 NaCl);
·       SAE J845_2013 Classe 1/Red – 180° Hemispherical Coverage All FPs;
·       SAE J578_201603 – Color Test;
·       SAE J1113-11_201201- Electromagnetic Compatibility Test.
RESPOSTA:

"De acordo com a PMMG, Não acatar no momento a sugestão. Pesquisas
pormenorizadas serão feitas posteriormente quanto a viabilidade, sobretudo
por envolver certificações internacionais."

 

2 - QUESTIONAMENTO:  "Para o item 6, “6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO
SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL PARA VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DE MINAS GERAIS”, Notamos a ausência de um descritivo de luzes auxiliares, luzes estas
que recomendamos a adição do descritivo abaixo, no final do desta douta Secretaria;"

 

"5.3.6 .Luzes auxiliares Estrobo: Sinalizador estroboscópio com LEDs montado sobre carcaça
de alta resistência mecânica e a prova de intempéries, dotado de lente colimadora e/ou
difusora translúcida em plástico de engenharia com alta resistência mecânica e proteção UV.
Base de borracha ou similar e acabamento na cor preta ou cromada, selado e resistente a
intempéries, sincronizados face a face. Composto por no mínimo 03 LEDs de 1W de potência
cada . Deverá ser instalado sobreposto às superfícies externas do veículo, sendo 2 lanternas
redondas/circulares brancas, na grade frontal e 2 lanternas retangulares/lineares vermelhas
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na parte traseira do veículo.”
RESPOSTA:

"Para melhor detalhar o item, a especificação Técnica do sinalizador acústico
visual para veículos foi atualizada - item 5."

 

"Concomitantemente, solicitamos também a adição da solicitação das normas SAE, normas
estas que trariam maior segurança a esta douta administração, quanto aos equipamentos que
lhes serão entregues, solicitação esta que recomendamos o texto que segue;"
CERTIFICAÇÕES:

A barra deve possuir Certificação SAE (Society of Automotive Engineers), atendendo as
normas e testes especificados abaixo, cuja comprovação se dará por meio de
apresentação, no momento de aprovação do Protótipo, de Laudo emitido por entidade
acreditada na AMECA (Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency) para
as seguintes normas:
SAE J595_201403 Revised Classe 1/Red – Front/Rear direction, Flash Mode FP Single
Pulse (All) - Ponto HV mínimo de 500 Cd e 12.000 Cd-Seg/Min;
SAE J575_201508 Revised – Chemical Resistance (4.14 Chemical Resistance
Exposure), Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.9 H2O, 4.11 Dust, 4.12
NaCl);
 SAE J845_2013 Classe 1/Red – 180° Hemispherical Coverage All FPs;
SAE J578_201603 – Color Test;
SAE J1113-11_201201- Electromagnetic Compatibility Test.

RESPOSTA:
"De acordo com a PMMG, não acatar no momento a sugestão. Pesquisas
pormenorizadas serão feitas posteriormente quanto a viabilidade, sobretudo
por envolver certificações internacionais."

 

 

3 - QUESTIONAMENTO: "Para o item 7, “7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO
SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA”, solicitamos
apenas a exclusão do nome dos equipamentos (QUASAR STROBE OU EXTREME) pois
trata-se de direcionamento a um fabricante, visto que são nomes de modelos de equipamento
de um fabricante específico, cerceando assim o direito dos demais fabricantes em participar e
ferindo os ditames legais."
'Concomitantemente, solicitamos também a adição da solicitação das normas SAE, normas
estas que trariam maior segurança a esta douta administração, quanto aos equipamentos que
lhes serão entregues, solicitação esta que recomendamos o texto que segue;"
"CERTIFICAÇÕES:
"·       A barra deve possuir Certificação SAE (Society of Automotive Engineers), atendendo as
normas e testes especificados abaixo, cuja comprovação se dará por meio de apresentação,
no momento de aprovação do Protótipo, de Laudo emitido por entidade acreditada na
AMECA (Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency) para as seguintes
normas:
·       SAE J595_201403 Revised Classe 1/Red – Front/Rear direction, Flash Mode FP Single
Pulse (All) - Ponto HV mínimo de 500 Cd e 12.000 Cd-Seg/Min;
·       SAE J575_201508 Revised – Chemical Resistance (4.14 Chemical Resistance
Exposure), Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.9 H2O, 4.11 Dust, 4.12 NaCl);"
 

"Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para sanar eventuais dúvidas."
 

RESPOSTA:
"De acordo com a PMMG, não acatar no momento a sugestão. Pesquisas
pormenorizadas serão feitas posteriormente quanto a viabilidade, sobretudo
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por envolver certificações internacionais."
 

5.QUESTIONAMENTO
A empresa sugeriu as seguintes descrições dos itens que são acessórios:Bauleto: Fabricado
em polipropileno ou plástico injetado, na cor preta, impermeável, com mecanismo do sistema
de fechamento por pressão, permitindo ao condutor, ainda que não realize o travamento, nos
casos de saídas emergenciais, o fechamento através de simples pressão entre a parte fixa do
baú e parte móvel. Dotado de chave única para abertura da tampa e, ao mesmo tempo, para
remoção do acessório de sua base (rack). O baú deverá possuir formato arredondado,
capacidade volumétrica não inferior a 25 (vinte e cinco) litros e dimensões não inferiores a 200
mm de altura X 300 mm de largura e 250 mm de profundidade, além de capacidade para
suportar o equivalente a 5 (cinco) quilos de equipamentos, a ser adequadamente fixado na parte
posterior da motocicleta, de forma a não comprometer sua utilização. A tampa dessa peça
deverá receber pintura especial nas cores vermelha (no centro) e cinza (nas laterais), seguindo
o padrão do grafismo adotado pela Polícia Militar;
 

RESPOSTA:
"Tendo em vista que tais alterações resultariam em necessidade de alterar
especificações longas no Catálogo de Materiais serão mantidas as descrições
atuais (PMMG)."

 

A empresa sugeriu as seguintes descrições dos itens que são acessórios:

Porta cassetete: Confeccionado em material metálico ou plástico de alta resistência, a ser
fixado no bagageiro da motocicleta, a fim de permitir o transporte do cassetete portado pelo
policial. A peça que suportará a extremidade final do cassetete deverá ser fechada e a que fixar
a região próxima ao cabo deverá ser vazada e possuir uma trava para o cordão do cassetete, a
fim de evitar o extravio;
 

RESPOSTA:
"Tendo em vista que tais alterações resultariam em necessidade de alterar
especificações longas no Catálogo de Materiais serão mantidas as descrições
atuais (PMMG)."

 

Antena contra linha de pipa: Constituído de duas vareta telescópica, com cerca de 1.000 mm,
confeccionado de material resistente e flexível, com sistema que permita o corte de linha, a ser
instalada no centro do guidão ou da carenagem da motocicleta, próximo à base do espelho
retrovisor, de sorte a não causar ferimentos ao piloto em caso de choque ou colisão dianteira do
veículo. Deverá ter comprovada eficiência em sua finalidade de evitar que linhas de pipa
(cortantes), eventualmente distendidas ao longo da via, atinjam o corpo do piloto por ocasião da
passagem da viatura.A empresa sugeriu as seguintes descrições dos itens que são acessórios:

 

RESPOSTA:
"Tendo em vista que tais alterações resultariam em necessidade de alterar
especificações longas no Catálogo de Materiais serão mantidas as descrições
atuais (PMMG)."

 

A empresa sugeriu as seguintes descrições dos itens que são acessórios:

Protetor de mão: do tipo aberto, a ser instalada na moto, confeccionado em material plástico
resistente e flexível, que forneça proteção contra pedras, pancadas e condições adversas do
tempo, sendo vedado a instalação de protetores com alma de alumínio.

 

RESPOSTA: 
"Tendo em vista que tais alterações resultariam em necessidade de alterar
especificações longas no Catálogo de Materiais serão mantidas as descrições
atuais (PMMG)."
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_________________________________________________________________

6 - EMPRESA: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. 

 

- 1. ESPECIFICAÇÃO
ITEM 9 – VIATURA COM CELA – TIPO: UTILITÁRIO (SUV), COM CELA, PEQUENO
PORTE
 

1 - QUESTIONAMENTO: 3.10.15. Número de Marchas
3.10.16. Mínimo de 5 (cinco) à frente: Conforme linha de produção;
- "Será aceito cambio automático do tipo CVT com modo sportivo de 6 marchas a frente?"
 

RESPOSTA:
" Conforme a PMMG se o sistema possui no mínimo de 5 (cinco) marchas a
frente e está conforme linha de produção será aceito."

 

2 - QUESTIONAMENTO: 3.10.28. Sistema elétrico
3.10.29. Bateria: mínimo de 70 amperes, com a mesma marca da linha de produção e
alternador compatível;
- "A bateria original do veículo de 65Ah esta dimencionada para suportar a demanda elétrica
do veículo e com folga suficiente para suportar as adaptações, será aceito?"
 

RESPOSTA:
"Visando ampliar a concorrência conforme a PCMG  e SEJUSP, caso a bateria
do veículo não tenha a amperagem mínima exigida, a contratada deverá
substituir 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 compatível para as duas baterias,
conforme item 3.9.29."

 

3- QUESTIONAMENTO: 3.10.35. Caso o estepe venha alojado dentro do compartimento do
porta malas, deverá será analisado de acordo com as características do veículo, se o mesmo
deverá ser reposicionado na divisória, com acesso pelas portas laterais traseiras ou se o
revestimento do piso deverá ser basculante.
- "Para otimizar o espaço destinado ao habitaculo, o estepe pode ser removido e o carro
utilizará pneus RUN FLAT (não terá pneu estepe); será aceito?"
 

RESPOSTA: 
" De acordo com a PMMG, não acatar a utilização do pneu RUN FLAT. Dada a
natureza de emergência/urgência das atividades da PMMG quando uma viatura
tem algum de seus pneus danificados, promove-se a substituição pelo estepe e
a viatura continua empregada no policiamento, sendo que a manutenção
estepe é feita posteriormente. Assim, o pneu RUN FLAT não fornece a
segurança para tal, vez que são destinados apenas ao socorro momentâneo e
seu uso é recomendado para deslocamentos com distância e velocidades
reduzidas, o que não atende a PMMG. Item 3.9.35"

 

4 - QUESTIONAMENTO: 3.10.36. Porta de aço acoplada ao revestimento interno,
estruturadas por tubos quadrados de 20mm e mínimo 1,2mm de espessura, com tranca
apropriada para cadeado, com pino das dobradiços ponteados com solda, para proteção da
quinta porta traseira, com abertura pela lateral.
Para otimizar o espaço interno, o ideal é protejer a 5a porta juntamente com o vidro vigia,
eliminando assim a necessidade de uma porta exclusiva para cela, será aceito?
 

RESPOSTA:
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"De acordo com a PMMG não acatar. A exigência de cela dotada de porta
acoplada visa fornecer maior segurança aos militares, tendo em vista que
impede que o conduzido tenha acesso direto aos militares quando da abertura
da tampa traseira, o que não é propiciado pela proteção acoplada a tampa
traseira e vidro vigia (PMMG). Item 3.9.36"

 

- 2. ESPECIFICAÇÃO
ITEM 11 – VIATURA CAMIONETA - CARROCERIA: FECHADA ADAPTADA PARA
TRANSPORTE DE CAES;
5 - QUESTIONAMENTO: VIATURA CAMIONETA - CARROCERIA: FECHADA ADAPTADA
PARA TRANSPORTE DE CAES;
O restante do edital refere-se à uma camionete, acreditamos que houve um erro de digitação
neste item. Está correto nosso entendimento?
 

RESPOSTA:
"Está correto! Foi alterada a informação para "Camionete".

 

6 - QUESTIONAMENTO: Tração traseira 4X2, sistema de tração 4X4, com travamento
automático das rodas ou diferencial traseiro blocante controle interno de mudança da
tração, inclusive com opção de marcha reduzida 4x4;
Entendemos que não será obrigatório (diferencial traseiro blocante controle interno de
mudança da tração). Esta correto nosso entendimento?
 

RESPOSTA: 
" Errado. Será obrigatório conforme PCMG."

 

7 - QUESTIONAMENTO: 3.12.56. A capota deverá receber tratamento anticorrosivo, ser
resistente a água e impactos, composta em estrutura metálica de aço de no mínimo 3
(três) mm e revestimento de PRFV (plástico reforçado de fibra de vidro), e aletas laterais
para a ventilação do compartimento, revestimento das laterais (LD e LE) também em
PRFV;
A capota inteira deve ser de metal e apenas revestida em PRFV? A idealização do projeto
consistiria em criar um compartimento metálico protegido para os cães e capota em fibra
com reforços pontuais de metal, será aceito desta maneira?
 

RESPOSTA:
"Conforme a PCMG, o entendimento do fornecedor está correto".

 

 

3 - ESPECIFICAÇÃO
ITEM 16 – VIATURA COM CELA - TIPO: CAMINHONETE CABINE DUPLA;
8 - QUESTIONAMENTO: NUMERO DE PORTAS: 6 PORTAS;
Logo abaixo o edital especifica 4 portas, acreditamos ser um erro de digitação, está certo
nosso entendimento? Se não, é possível considerar a tampa da caçamba e da capota como
portas a fim de atender o edital?
 

RESPOSTA:
"De acordo com a PMMG, sim, pode-se considerar a tampa da caçamba e da
capota como portas a fim de atender o edital o quantitativo de 06 portas do
Edital."

 

9 - QUESTIONAMENTO: COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL);
DIESEL
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RESPOSTA:
"De acordo com a PMMG, a alteração proposta pelo fornecedor foi acatada uma
vez que também nunca houve aquisição para o item de material, conforme item
3.16.14."

 

10 - QUESTIONAMENTO: 3.17.40. As laterais com revestimento interno de borracha até a
altura da caçamba. Instalação de no mínimo 06(seis) aletas em cada lateral da capota,
para aumento da troca térmica no interior da caçamba;
Sera aceito Instalação de 03 (três) aletas em cada lateral da capota, cada uma com 2
furos?
 

RESPOSTA:
"Conforme a PMMG, a sugestão será acatada, desde que demonstrado
claramente na avaliação do protótipo, que a performance do equipamento
proposto atenderá o objetivo de climatização do compartimento a que se
destina. Item 3.16.40"

 

11 -  QUESTIONAMENTO: 3.17.41. Sistema de ventilação/exaustão através de 02(dois)
ventiladores e 02(dois) exaustores instalados no teto do compartimento com grade de
proteção interna e acionamento na cabine do motorista, tendo 9,5 w de potência cada
ventilador/exaustor e 0,013m2 de área livre da hélice para cada ventilador/exaustor;
Sera aceito Sistema de ventilação/exaustão através de 1(um) ventilador e 1(um) exaustor
instalados no teto do compartimento com grade de proteção interna e acionamento na
cabine do motorista, tendo cada ventilador/exaustor no mínimo: 25W de potência, vazão
de 350m³/h, e área útil de ventilação de 0,0203m², sendo suficiente para climatização de
todo compartimento de detidos?
 

RESPOSTA:
"De acordo com a PMMG, a sugestão será acatada, desde que demonstrado
claramente na avaliação do protótipo, que a performance do equipamento
proposto atenderá o objetivo de climatização do compartimento a que se
destina.

 

12 - QUESTIONAMENTO:  3.17.67. Suporte central de armamento longo, entre os bancos
dianteiros, para acondicionamento de 03 (três) armas longas, com bocal em nylon
medindo 47,4 mm cada, com pegamão fixado na barra lateral da viatura, sem prejudicar o
ajuste dos bancos dianteiros em todas as posições;
 O Suporte de armamento deve ser fixado nas colunas? Se sim, é impossível fazer com
que ele não prejudique o reclinamento do banco. Há duas alternativas:
(i) remover o trecho “sem prejudicar o ajuste dos bancos”
ou (ii) aplicar um suporte central de armamentos convencional removendo o trecho
“pegamão fixado na barra lateral da viatura”.
 

RESPOSTA:
"De acordo com a PMMG, não acatar, visto que a posição central é crucial para
a modalidade policial a que se destina a viatura.
Há duas alternativas: (i) remover o trecho “sem prejudicar o ajuste dos
bancos” Resposta: Não acatar, pois o suporte é crucial ao desempenho da
atividade policial -item 3.16.67;
(ii) aplicar um suporte central de armamentos convencional removendo o
trecho “pegamão fixado na barra lateral da viatura”. Resposta: Deve-se manter
o requisito do suporte e do pegamão visto serem cruciais na forma especificada
no sentido de resguardar a atividade policial e a segurança (pelo pegamão)
especialmente em movimentos bruscos da viatura na atividade policial."
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13 - QUESTIONAMENTO: 2. PRAZO DE ENTREGA
Consta no Termo de Referência do Edital:
16. PRAZO DE ENTREGA DOS VEÍCULOS
16.2.2. até 90 dias corridos para os lotes: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 16;
22.2. Apresentação de protótipo
22.2.1. Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa
vencedora deverá apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas neste
Termo.
22.2.1.1. O protótipo deverá ser apresentado somente após a formalização do contrato e da
emissão da autorização de fornecimento e/ou nota de empenho.
22.2.2. A apresentação do protótipo deve acontecer dentro do prazo de entrega previsto no
Termo de Referência e não implica em suspensão e/ou não observância do tempo decorrido
entre a assinatura do Empenho e a entrega do bem.
Entretanto, considerando a logística de entrega de CATALÃO-GO até aos municípios de
entrega, Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves em Minas Gerais, instalação de
acessórios opcionais e demais procedimentos necessários, solicitamos reavaliação do prazo
de entrega dos veículos dos Itens 7, 9, 11 e 16 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 protótipo de 60 (sessenta) dias para melhor
adequação e atendimento ao d. órgão.
Solicitamos informar, ainda, se a contagem do prazo de entrega poderá iniciar a partir da
formalização do contrato e do recebimento da autorização de fornecimento e/ou Nota de
Empenho, tendo em vista que não temos controle sob sua emissão.
 

RESPOSTA:
"De acordo com a PMMG não acata, o prazo de entrega de veículos deve ser de
até 120 (cento e vinte) dias ocorridos para os lotes:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,20,21, e 22, conforme item 18.2.1. O prazo
de entrega dos bens SEMPRE terá início na data em que o fornecedor recebe a
“nota de empenho”. O item 18.2.6 trata da prorrogação contratual de prazo de
entrega."

 

14 - QUESTIONAMENTO:  3. LICENCIAMENTO/FATURAMENTO
Entendemos que os dados (CNPJ/Localidade) do CONTRATANTE, será o mesmo para
FATURAMENTO, LICENCIAMENTO e entrega. Perguntamos: Está correto o nosso
entendimento?
RESPOSTA: 
 

 

15 - QUESTIONAMENTO: 4. ISENÇÃO DE IPI
Considerando que não haverá divisão de lotes a serem fornecidos exclusivamente para
um ou outro participante, dentre os listados abaixo:
3.2.1.1. 1250 - POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
3.2.1.2. 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
3.2.1.3. 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL
3.2.1.4. 1510 - POLÍCIA CIVIL DE ESTADO DE MINAS GERAIS
3.2.1.5. 1690 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Inicialmente cabe esclarecer que a isenção do IPI na aquisição de veículos por órgão da
Segurança Pública para patrulhamento policial está disposta na Lei nº 9.493/1997 e
regulamentada pelo Decreto nº7.212/2010 (RIPI), e Instrução Normativa nº112/2001, e
para ter direito ao benefício resumimos abaixo as condições necessárias e cumulativas
para o órgão auferir o benefício:
1. Aquisição por órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito
Federal;
2. Destinado para patrulhamento policial, sendo considerado patrulhamento:
2.1. para utilização no policiamento ostensivo, preventivo ou repressivo, exercido em
vias públicas, com vistas à manutenção da ordem e da segurança públicas;
2.2. portadores de características externas que permitam sua pronta identificação como
de emprego na atividade.
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Diante do exposto, solicitamos esclarecer:
A. O órgão que está adquirindo, inclusive os participantes são de segurança pública da
União, dos Estados e do Distrito Federal? Caso essa atribuição seja diferente da
Constituição federal a resposta deverá ser enviada juntamente com o ato legal que
atribuiu.
B. O veículo será utilizado para patrulhamento nos moldes do item 2, 2.1 e 2.2
cumulativamente, como disposto acima?
 

Base legal para auxílio:
“LEI Nº 9.493, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997.
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de
apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as microempresas e
empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na saída de bebidas
alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos estabelecimentos produtores e
dos estabelecimentos equiparados a industrial.
(...)
 

Art. 12. Ficam isentos do IPI, quando adquiridos pelos órgãos de segurança pública
da União, dos Estados e do Distrito Federal:
I - os aparelhos transmissores e receptores de radiotelefonia e radiotelegrafia;
II - os veículos para patrulhamento policial;
Ill - as armas e munições.”

“DECRETO Nº 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010 (RIPI)
Regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI.
(...)
Art. 54. São isentos do imposto:
(...)
XXVIII - os aparelhos transmissores e receptores de radiotelefonia e radiotelegrafia,
os veículos para patrulhamento policial, as armas e munições, quando adquiridos
pelos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal (Lei
nº 9.493, de 1997, art. 12).”

“INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 112, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2001
(...)
DAS AQUISIÇÕES COM ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS DE APARELHOS TRANSMISSORES E RECEPTORES DE
RADIOTELEFONIA E RADIOTELEGRAFIA, VEÍCULOS PARA
PATRULHAMENTO POLICIAL E ARMAS E MUNIÇÕES, PELOS ÓRGÃOS DE
SEGURANÇA PÚBLICA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
 

Art. 13. As aquisições com isenção do IPI de aparelhos transmissores e receptores
de radiotelefonia e radiotelegrafia, veículos para patrulhamento policial e armas e
munições, pelos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito
Federal, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 9.493, de 10 de setembro de 1997, e
regulamentado pelo inciso XXX, do art. 48 do Ripi, só poderão ser realizadas
diretamente pelos órgãos mencionados nos dispositivos concessivos, para
incorporação ao patrimônio público e uso privativo dos integrantes dos referidos
órgãos.
§ 1º Para os fins da isenção de que trata o caput deste artigo, consideram-se
destinados a patrulhamento policial os veículos:
I - adquiridos diretamente do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
para utilização no policiamento ostensivo, preventivo ou repressivo, exercido em
vias públicas, com vistas à manutenção da ordem e da segurança públicas;
II - portadores de características externas que permitam sua pronta identificação
como de emprego na atividade a que se refere o inciso anterior.
§ 2º Sem prejuízo dos elementos exigidos no Ripi, a nota fiscal emitida pelo
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, quando da saída do veículo
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com o benefício de que se trata, deverá conter a seguinte observação: “ISENTO DO
IPI - LEI N.º 9.493, de 1997”.
Constituição da República Federativa do Brasil
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em
carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas
públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual
ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando
e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas
respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira,
destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira,
destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem,
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração
de infrações penais, exceto as militares.
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei,
incumbe a execução de atividades de defesa civil.
§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e
reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis
pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
 

5. LOCAIS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Está previsto no Termo de Referência do Edital:
20.1. Durante o período de garantia, a Contratada deverá oferecer assistência
técnica em todo o Estado de Minas Gerais, referente aos vícios, defeitos ou
incorreções, conforme item 19, sendo que, em cada Região Integrada de
Segurança Pública de Minas Gerais, deverá ter, no mínimo, uma concessionária
e/ou oficina com assistência técnica autorizada para os veículos adquiridos, ou no
máximo a uma distância máxima de 100 km da sede da região, conforme item 38,
admitida uma variação de até 20%, devidamente justificada ao Órgão Contratante.
20.2. A Contratada poderá indicar concessionária e/ou oficina autorizada em outro
Estado, mediante concordância da Contratante, obedecida a exigência concernente
ao deslocamento máximo constante no item 20.1.

Informamos que possuímos concessionários autorizados a prestar assistência
técnica em diversas localidades do território nacional, inclusive no Estado de Minas
Gerais, conforme dados abaixo:
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Perguntamos:
1. Os locais de assistência técnica acima atenderão as necessidades deste d. órgão?
RESPOSTA:

"De acordo com a PMMG,  exigência de distância máxima de 100 quilômetros
entre a assistência técnica e as sedes de região da Polícia Miliar NÃO SERÁ
aplicada para os veículos a diesel, mas somente para os veículos de lotes cujo
combustível exigido seja gasolina/álcool/flex."

2. Caso a empresa participante não atenda por completo as regiões superando o limite de
uma distância máxima de 100 km da sede da região e a variação de até 20%, conforme item
38 do Termo de Referencia do Edital, a Administração aceitará como alternativa o transporte
gratuito por conta da Contratada para fazer a assistência técnica do veículo na revenda mais
próximas, durante o período de garantia, independente de quilometragem de onde o veículo
se encontrar?
 

RESPOSTA:
"Caso a empresa participante não atenda o requisito por completo, casos em
que a concessionária supere 100 km de distância da sede da Região detentora
da viatura, poderá utilizar-se de sistema móvel (volante) de manutenção com
equipe avançada. Nesse caso, mediante agendamento com a Unidade
detentora da viatura, a contratada deslocará equipe técnica em veículo
equipado com materiais e ferramental para manutenção preventiva da viatura, a
ocorrer nas dependências da contratante, conforme endereço indicado pela
contratante."

 

 

 

______________________________________________________________________

7 - Empresa: RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA�.
(mensagem recebida em 01/08/2019);

 

Prezada Comissão de Licitação, bom dia.
Em relação à Audiência Pública realizada em 30/07/19, a Rontan Eletro Metalúrgica Ltda.,
empresa interessada em participar do processo licitatório que ocorrerá, com o intuito de
colaborar com esta respeitável instituição, vem por este, apresentar os seguintes
apontamentos, com segue:
 

1 - QUESTIONAMENTO: Lotes 1, 2 e 3
"Exige-se baú em plástico (bauleto), porém não descreve a capacidade que estes
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devem possuir. Quantos litros esses baús devem possuir?"
RESPOSTA:

"De acordo com a PMMG, para melhor detalhamento da especificação, o baú
deverá ter a capacidade mínima de 27 litros - item 3.2.34 e 3.3.33."

 

"Nos descritivos, solicitam que as motos sejam equipadas com sirene, porém, foi detectado a
falta de sinalizadores visuais, equipamentos estes comuns para estes tipos de veículos.
Seguem uma sugestão para inclusão de sinalizadores visuais para motos:"

"Sistema de sinalização visual composto por mini sinalizadores de 3 led’s de alta
potência de 1W, selados ou vedados contra água, nas cores rubi e cristal, dotado de
lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta
visibilidade, sincronizados face a face, alimentados nominalmente com tensão de 12 a
14,7 VCC.

Sinalizador patrulheiro frontal superior: sendo 02 (duas) unidades na cor vermelho
rubi, fixados nas hastes dos retrovisores com base em borracha e com aro de
acabamento na cor cromada ou preta.
Sinalizador patrulheiro frontal inferior: no formato circular, sendo 02 (duas)
unidades na cor cristal, fixadas próximo às lanternas indicadoras de direção com
base em borracha e com aro de acabamento na cor cromada ou preta. 
Sinalizador patrulheiro frontal lateral: no formato linear ou circular, sendo 02 (duas)
unidades, (uma em cada lateral) na cor vermelho-rubi, fixados próximos às
lanternas indicadoras de direção com base em borracha e com aro de
acabamento na cor cromada ou preta.
Sinalizador patrulheiro traseiro: no formato linear, sendo 02 (duas) unidades, (uma
em cada lateral) na cor vermelho-rubi, fixados ambos na parte traseira do
bagageiro com base em borracha e com aro de acabamento na cor cromada ou
preta.
Sinalizador patrulheiro traseiro lateral: no formato linear, sendo 02 (duas)
unidades, (uma em cada lateral) na cor vermelho-rubi, fixados um de cada lado do
bagageiro com base em borracha e com aro de acabamento na cor cromada ou
preta.

Cada LED deverá obedecer à especificação a seguir transcrita:
a) Cor predominante, vermelho: 

a.1) Comprimento de onda: de 620 a 630 nm;
a.2) Categoria: AlInGap;
a.3) Intensidade luminosa de cada LED: não inferior a 40 lm (lumens); 

b) Cor predominante, cristal, na cor branca:
b.1) Temperatura de cor: 6.500K típico; 
b.2) Categoria: InGaN;
b.3) Intensidade luminosa de cada LED: não inferior a 70 lm (lumens); ]

Características gerais do sistema: os sinalizadores luminosos deverão ser
controlados por módulo de controle eletrônico microcontrolado que permitam a
geração de lampejos luminosos de alta freqüência com ciclos não inferior a 270
FPM. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada aos LED’s
através de PWM (Pulse Width Modulator) garantindo a intensidade luminosa
mesmo que a motocicleta esteja com o motor desligado ou em baixa rotação,
garantindo a eficiência luminosa e vida útil do LED; O sistema deve possuir no
mínimo três padrões de flashes distintos: sinalização de emergência (motocicleta
em movimento), sinalização patrulha (motocicleta em movimento) e sinalização
vigia (motocicleta parada e/ou desligada);"

RESPOSTA:
"De acordo com a PMMG, para melhor detalhamento, a especificação Técnica
do sinalizador acústico visual para motocicletas foi incluída no Termo de
Referência, conforme item 8"
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2 - QUESTIONAMENTO: Lote 4
"Foi detectado também a falta da descrição do sinalizador visual. Neste caso, recomenda-se
seguir a mesma sugestão do apresentado acima."
RESPOSTA:

"O Corpo de Bombeiros Militar esclarece que a descrição do sinalizador visual
consta no subitem 3.4.39 ao subitem 3.4.49, dessa forma, não acatamos a
sugestão apresentada. Para os veículos da PMMG, deverão ser instalados
sinalizadores visuais (luminosos), conforme item 8."

 

3 - QUESTIONAMENTO: Lote 08
"O descritivo informa que trata-se de veículo descaracterizado, porém, no subitem 3.8.5,
solicita GRAFISMO. Realmente o veículo terá grafismo?"
RESPOSTA:

"Trata-se de veículo descaracterizado, portanto foi suprimida a informação de
grafismo da especificação (PMMG)."

 

 - QUESTIONAMENTO: Lote 13
"Apesar da descrição do veículo não informar se é um veículo ostensivo ou velado, em razão
dos acessórios solicitados, entende-se que é um veículo ostensivo. Correto o entendimento?"
RESPOSTA:

"Conforme a PMMG, entendimento está correto. Trata-se de um veículo
ostensivo, caracterizado."

 

_____________________________________________________________________________

8 - Empresa: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA�.
(mensagem recebida em 01/08/2019);

1 - QUESTIONAMENTO: 
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RESPOSTA: Nesse caso, a administração decide pela manutenção do sigilo dos preços
de referência apurados para os lotes constantes do processo em tela.
 

 

2 - QUESTIONAMENTO: 
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RESPOSTA: Os critérios estabelecidos no Edital estão em consonância com o bom
andamento das Sessões de Pregões Eletrônicos, portanto, os subitens 8.3.9 e 8.3.9.1
serão mantidos na forma em que estão previstas no Edital. 
 

3 - QUESTIONAMENTO: 

RESPOSTA: No tocante às sanções administrativas, o subitem 17.1.2 será mantido na
forma já estabelecida no Edital. 
4 - QUESTIONAMENTO: 
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- Lote 5
Questionamento: "SERÁ POSICIONADO O RÁDIO TRANSCEPTOR NO
CONSOLE (EMBAIXO OU EM CIMA) E INFORMAR QUAIS OS MODELOS DE
RÁDIO E AS PRÉ- DISPOSIÇÕES A SEREM UTILIZADOS."
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"RESPOSTA: Conforme a PMMG Não é possível informar previamente o local
adequado em que será instalado o rádio tendo em vista que somente após a
licitação será definida marca/modelo do veículo a ser ofertado. A predisposição
e o suporte do rádio deverão suportar os rádios rádios Motorola: modelo APX
2500 ou modelo DGM8500 ou o rádio TAIT modelo TN 9400, a depender do
órgão Contratante e conforme item 24.4.2."

- Lote 6 
Questionamento: "INFORMAR ONDE SERÁ POSICIONADO O  RÁDIO
TRANSCEPTOR NO CONSOLE (EMBAIXO OU EM CIMA) E INFORMAR QUAIS
OS MODELOS DE RÁDIO E AS PRÉ- DISPOSIÇÕES A SEREM UTILIZADOS;"
RESPOSTA: "Conforme a PMMG, não é possível informar previamente o local
adequado em que será instalado o rádio tendo em vista que somente após a
licitação será definida marca/modelo do veículo a ser ofertado.A predisposição
e o suporte do rádio deverão suportar os rádios rádios Motorola: modelo APX
2500 ou modelo DGM8500 ou o rádio TAIT modelo TN 9400, a depender do
orgão Contratante e conforme item 24.4.2."
"FALTA A ESPECIFICAÇÃO DA CELA; “ITEM 3,7,12 "
"RESPOSTA: Conforme a PMMG, Para melhor detalhamento, a especificação
da cela, foi incluída na especificação da viatura, Item 3.6.44."
"ITEM 3.7.23 ALTERAR A TRAÇÃO PARA: (4X2), (4X4) OU - (4X4) REDUZIDA"
"RESPOSTA:  De acordo com a PMMG, o veículo poderá ser entregue com
Tração 4x2 e 4x4, ou com Tração 4X2, 4X4 e 4x4 reduzida, Lote 5."
"TROCAR NO EDITAL: “BATERIA MÍNIMO DE | 90A OU DUAS BATERIAS, UMA
ORIGINAL DO VEÍCULO (DE 704) E A SEGUNDA NA MESMA MACA E
AMPERAGEM DA ORIGINAL”
"RESPOSTA: Visando ampliar a concorrência conforme a PMMG, caso a
bateria do veículo não tenha a amperagem mínima exigida, a contratada deverá
substituir 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 compatível para as duas baterias,
conforme item 3.6.23."

- Lote 7 

Questionamento: "INFORMAR ONDE SERÁ POSICIONADO O  RÁDIO
TRANSCEPTOR NO CONSOLE (EMBAIXO OU EM CIMA) E INFORMAR QUAIS
OS MODELOS DE RÁDIO E AS PRÉ- DISPOSIÇÕES A SEREM UTILIZADOS."
"RESPOSTA: Conforme a PMMG, não é possível informar previamente o local
adequado em que será instalado o rádio tendo em vista que somente após a
licitação será definida marca/modelo do veículo a ser ofertado. A predisposição
e o suporte do rádio deverão suportar os rádios rádios Motorola: modelo APX
2500 ou modelo DGM8500 ou o rádio TAIT modelo TN 9400, a depender do
orgão Contratante e conforme o item 24.4.2."
"TROCAR NO EDITAL: “BATERIA MÍNIMO DE | 90A OU DUAS BATERIAS, UMA
ORIGINAL DO VEÍCULO (DE 704) E A SEGUNDA NA MESMA MACA E
AMPERAGEM DA ORIGINAL”.
"RESPOSTA: Visando ampliar a concorrência conforme a PMMG, caso a
bateria do veículo não tenha a amperagem mínima exigida, a contratada deverá
substituir 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 compatível para as duas baterias,
conforme item 3.7.25."

-  Lote 8
Questionamento: "INFORMAR ONDE SERÁ POSICIONADO O  RÁDIO
TRANSCEPTOR NO CONSOLE (EMBAIXO OU EM CIMA) E INFORMAR QUAIS
OS MODELOS DE RÁDIO E AS PRÉ- DISPOSIÇÕES A SEREM UTILIZADOS."
"RESPOSTA: Conforme a PMMG, não é possível informar previamente o local
adequado em que será instalado o rádio tendo em vista que somente após a
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licitação será definida marca/modelo do veículo a ser ofertado. A predisposição
e o suporte do rádio deverão suportar os rádios rádios Motorola: modelo APX
2500 ou modelo DGM8500 ou o rádio TAIT modelo TN 9400, a depender do
orgão Contratante e conforme o item 24.4.2."

- Lote 10
Questionamento: "INFORMAR ONDE SERÁ POSICIONADO O  RÁDIO
TRANSCEPTOR NO CONSOLE (EMBAIXO OU EM CIMA) E INFORMAR QUAIS
OS MODELOS DE RÁDIO E AS PRÉ- DISPOSIÇÕES A SEREM UTILIZADOS."
"RESPOSTA: Conforme a PMMG, não é possível informar previamente o local
adequado em que será instalado o rádio tendo em vista que somente após a
licitação será definida marca/modelo do veículo a ser ofertado. A predisposição
e o suporte do rádio deverão suportar os rádios rádios Motorola: modelo APX
2500 ou modelo DGM8500 ou o rádio TAIT modelo TN 9400, a depender do
orgão Contratante e conforme o item 24.4.2."

- Lote 14
Questionamento: "INFORMAR ONDE SERÁ POSICIONADO O  RÁDIO
TRANSCEPTOR NO CONSOLE (EMBAIXO OU EM CIMA) E INFORMAR QUAIS
OS MODELOS DE RÁDIO E AS PRÉ- DISPOSIÇÕES A SEREM UTILIZADOS."
"RESPOSTA: Conforme a SEJUSP não é possível informar previamente o local
adequado em que será instalado o rádio tendo em vista que somente após a
licitação será definida marca/modelo do veículo a ser ofertado. A predisposição
e o suporte do rádio deverão suportar os rádios rádios Motorola: modelo APX
2500 ou modelo DGM8500 ou o rádio TAIT modelo TN 9400, a depender do
orgão Contratante e conforme o item 24.4.2. "
EDITAL EXIGE: CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1.500KG ; PEDIR
ALTERAÇÃO PARA NO MÍNIMO 1.200KG
RESPOSTA: A SEJUSP não acata tal solicitação de alteração de capacidade de
carga minima do veículo.

- Lote 15
Questionamento: "INFORMAR ONDE SERÁ POSICIONADO O  RÁDIO
TRANSCEPTOR NO CONSOLE (EMBAIXO OU EM CIMA) E INFORMAR QUAIS
OS MODELOS DE RÁDIO E AS PRÉ- DISPOSIÇÕES A SEREM UTILIZADOS."
"RESPOSTA: De acordo com a PMMG não é possível informar previamente o
local adequado em que será instalado o rádio tendo em vista que somente após
a licitação será definida marca/modelo do veículo a ser ofertado. A
predisposição e o suporte do rádio deverão suportar os rádios rádios Motorola:
modelo APX 2500 ou modelo DGM8500 ou o rádio TAIT modelo TN 9400, a
depender do orgão Contratante e conforme o item 24.4.2."

- Lote 17
Questionamento: "INFORMAR ONDE SERÁ POSICIONADO O  RÁDIO
TRANSCEPTOR NO CONSOLE (EMBAIXO OU EM CIMA) E INFORMAR QUAIS
OS MODELOS DE RÁDIO E AS PRÉ- DISPOSIÇÕES A SEREM UTILIZADOS."
"RESPOSTA: De acordo com a PMMG não é possível informar previamente o
local adequado em que será instalado o rádio tendo em vista que somente após
a licitação será definida marca/modelo do veículo a ser ofertado. A
predisposição e o suporte do rádio deverão suportar os rádios rádios Motorola:
modelo APX 2500 ou modelo DGM8500 ou o rádio TAIT modelo TN 9400, a
depender do orgão Contratante e conforme o item 24.4.2.

 

-  Lote 23
Questionamento: "INFORMAR ONDE SERÁ POSICIONADO O  RÁDIO
TRANSCEPTOR NO CONSOLE (EMBAIXO OU EM CIMA) E INFORMAR QUAIS
OS MODELOS DE RÁDIO E AS PRÉ- DISPOSIÇÕES A SEREM UTILIZADOS."
"RESPOSTA: De acordo com a PCMG não é possível informar previamente o
local adequado em que será instalado o rádio tendo em vista que somente após
a licitação será definida marca/modelo do veículo a ser ofertado. A
predisposição e o suporte do rádio deverão suportar os rádios rádios Motorola:
modelo APX 2500 ou modelo DGM8500 ou o rádio TAIT modelo TN 9400, a
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depender do orgão Contratante e conforme o item 24.4.2."
 

- Lote nº25
Questionamento: "INFORMAR ONDE SERÁ POSICIONADO O  RÁDIO
TRANSCEPTOR NO CONSOLE (EMBAIXO OU EM CIMA) E INFORMAR QUAIS
OS MODELOS DE RÁDIO E AS PRÉ- DISPOSIÇÕES A SEREM UTILIZADOS."
"RESPOSTA: Conforme CBMMG no termo de referência consta capacidade de
carga de 1400 kg. Na ficha técnica do veículo extraída do site da fabricante FIAT
consta uma capacidade de 1590 kg, ou seja, superior ao solicitado. Dessa
forma, entendemos que não é necessária a alteração."

 

5 - QUESTIONAMENTO: 

RESPOSTA:
"Conforme SEPLAG, por se tratar de objetos distintos, os lotes foram
cadastrados separadamente visando ampliar a concorrência. Desta forma
pretende-se que Licitantes habilitados para fornecer as placas estampadas
participem do certame. "

 

6 - QUESTIONAMENTO: 

RESPOSTA:
"Conforme a SEPLAG, não serão exigidas revisões custeadas pela contratada.
Item excluído do Termo de Referência."

 

7 - QUESTIONAMENTO: 
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RESPOSTA: 
"Conforme PMMG, os itens não serão suprimidos. A exigência de distância
máxima de 100 quilômetros entre a assistência técnica e as sedes de região da
Polícia Militar NÃO SERÁ aplicada para os veículos a diesel, mas somente para
os veículos de lotes cujo combustível exigido seja gasolina/álcool/flex,
conforme o item 22.1."

 

 

8 - QUESTIONAMENTO: 

 

RESPOSTA:
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"A vedação de subcontratação refere-se apenas ao fornecimento dos veículos
e não impede a subcontratação dos implementos, conforme item 31.1."

 

 

9 - QUESTIONAMENTO: 
 

RESPOSTA:
"A proposta deve ser preenchida com todos os valores correspondentes aos
itens elencados."

 

___________________________________________________________________

9 - Empresa: VPV Representações Ltda�. (mensagem recebida em 01/08/2019);

1 - QUESTIONAMENTO:  LOTE 05
"Onde  se lê somente Perua (Station Wagon), incluir monovolume para habilitarmos o Chevrolet
Spin ficando Perua ou Monovolume"
RESPOSTA:

"De acordo com a PMMG, não acatar, os veículos monovolume possuem
características de maior dimensão estrutural, altura, distância entre eixos e
largura entre rodas, tornando inviáveis para o patrulhamento em aglomerados,
cujas, vielas possuem pequenas passagens e acessos."

 

 

2 - QUESTIONAMENTO: Lotes 7 e  11 
"Viatura motor Diesel, liberar Flex ou Diesel para modelos S10"
RESPOSTA:

"De acordo com a PMMG, rejeitar, existem lotes para veículos flex. Ademais, a
escolha do combustível baseia-se em critérios de conveniência e oportunidade
da administração tendo em vista o uso dos veículos e a disponibilidade de
combustível no Estado. A opção mercadológica da montadora em comercializar
veículos Flex não pode vincular a administração a contratar veículos diesel,
haja vista existir variedade de fornecedores que garantam ampla concorrência
ao certame (PMMG)."

 

 

3 - QUESTIONAMENTO: Lote 12
"Alterar potencia de mínimo 120cv para mínimo 111cv para habilitar modelos Spin"
RESPOSTA:

"A SEJUSP informa que não acata a solicitação uma vez que o veículo de faixa
cilindrada 111cv o qual a empresa VPV Representações solicita alterações no
TR para habilitar, não atende as especificações técnicas para transporte de
presos. O veículo que a empresa em questão deseja concorrer ao certame não
atende às exigências das normativas para transporte de presos que têm uma
especificidade diferenciada dos veículos que atendem à outros órgãos de
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Segurança Pública, ou seja, há uma diferença entre viatura policial com
compartimento cela e veículos para transporte de presos que adentraram o
sistema prisional, sendo assim entendemos que o veículo o qual a empresa em
questão vislumbra a participação no processo não atenderia às exigências das
normativas especificas para transporte de presos."

 

4 - QUESTIONAMENTO: "Ainda gostaríamos de acrescentar que o prazo de entrega dos
itens acima deveriam ser de 120 dias em função das adaptações exigidas"
RESPOSTA:

"O prazo de entrega de veículos deve ser de até 120 (cento e vinte) dias
ocorridos para os lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,20,21, e 22,
conforme item 18.2.1 (PMMG). "

 

 

___________________________________________________________________

10 - Empresa: ENGESIG ADAPTADORA �. (mensagem recebida em 02/08/2019)

 

 

1 - QUESTIONAMENTO: Sobre o seguinte item.
O revestimento do assoalho de  Cela em fibra de vidro.
Exemplo do item 1652001.
3.6.39. Revestimento do assoalho da cela em fibra de vidro, se estendendo pelas suas
laterais
Sugestão.
"Hoje as Policias do estado de São Paulo e Parana, já optam pela utilização do ABS, para
revestir os assoalhos motivos."
1►Menor custo matéria prima e montagem.
2►Melhor repetibilidade de processos.
3►Maior segurança em colisões.
4►Menos pesado.
"Pelos motivos listados acima , gostaríamos de sugerir a inclusão da  opção assoalho de cela
em ABS."
 

RESPOSTA:
"Visando ampliar a concorrência, foi acatada pela PMMG a sugestão do
fornecedor. Portanto, o revestimento da cela pode ser em fibra de vidro ou
plástico ABS, conforme item 3.5.39."

 

___________________________________________________________________

11 - Empresa: Eurolaf Veículos Especiais. (mensagem recebida em 01/08/2019)

 

1 - QUESTIONAMENTO:  "Primeiro Assunto: SINALIZADORES DE MOTOCICLETAS EM
FORMATO ‘TRIANGULAR’."
 

Lote ‘02’ – subitem ‘3.3.38.’;
Lote ‘03’ – subitem ‘3.4.37.’ e
Lote ‘04’ – subitem ‘3.5.47. Duas unidades, na cor vermelho rubi, selados em formato
triangular (grifo nosso), fixados próximos às lanternas indicadoras de direção com aro
de acabamento na cor preta.’
"Nosso pedido: Para esses três itens de motocicletas, as quais serão equipadas com
sinalizadores de emergência, pedidos que aceitem também sinalizadores visuais em
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sinalizadores de emergência, pedidos que aceitem também sinalizadores visuais em
formato ‘LINEAR’, tendo em vista que, o sinalizador especificado no Termo de Referência
está somente em formato ‘TRIANGULAR’. Conforme explicado presencialmente, o
formato triangular é muito antigo, e hoje todas as fabricantes desse tipo de sinalização
fabricam em formato linear. Não estamos pedindo para excluir o formato triangular.
Estamos pedindo para aceitarem o formato linear também, já que, nesse mesmo TR, os
sinalizadores traseiros para as motocicletas já estão especificados em formato linear.
Assim, ficariam todos os sinalizadores de motocicletas uniformes e mais harmoniosos,
sendo todos em um mesmo formato."

 

RESPOSTA:
" Com a intenção de ampliar a concorrência a sugestão foi acatada pela PMMG
e CBMMG. O formato pode ser triangular ou linear conforme item 7,  do Termo
de Referência. "

 

2 - QUESTIONAMENTO:  "Segundo Assunto: REVESTIMENTO DE CELA EM FIBRA DE
VIDRO."

Lote ‘05’– subitem ‘3.6.39. Revestimento do assoalho da cela em fibra de vidro’.
Lote ‘09’ – subitem ‘3.10.37. ’;
Lote ‘11’ – subitem ‘3.12.57. ’;
Lote ‘12’ – subitem ‘3.13.36. ’ e
Lote ‘16’ – subitem ‘3.17.33. ’.
"Nosso pedido: Conforme solicitado presencialmente, solicitamos a substituição de
revestimento de cela para ‘PLÁSTICO MOLDADO EM ABS’. O plástico em ABS, além de
ser mais leve, é mais resistente comparado a fibra de vidro, com aplicação mais
uniforme, proporcionando acabamento mais harmonioso, e sem a possibilidade de
desprendimento de placas, o que pode ocorrer na fibra de vidro, comprometendo
inclusive – e de forma severa – a assepsia da cela. E, apesar de todas essas vantagens
mencionadas, não custa mais caro do que a fibra de vidro."

 

RESPOSTA:
"Visando ampliar a concorrência, foi acatada pela PMMG e SEJUSP a sugestão
do fornecedor. Portanto o revestimento da cela pode ser em fibra de vidro ou
plástico ABS. Conforme os subitens 3.5.39; 3.9.36; 3.11.56; 3.12.36 e 3.16.33."

 

3 - QUESTIONAMENTO: "Terceiro Assunto : LUZES e/ou SINALIZADORES AUXILIARES
(ESTROBOS)"

Lote ‘12’ – subitem ‘3.13.97.’ ;
Lote ‘18’ – subitem ‘3.19.89.’ ;
Lote ‘18’ – subitem ‘3.20.75.’ ;
"Nosso pedido: Conforme informado presencialmente, solicitamos que se determine a
potência em Watts dos LED’s que comporão as luzes dos sinalizadores auxiliares do tipo
‘ESTROBO’ dos lotes listados acima. O Termo de Referência não cita, mas o ideal é que
esses LED’s sejam de no mínimo 03 Watts de potência, para que tenham efeito visual
perfeito e seguro. E a exigência de 03 Watts não exclui nenhuma fabricante de
sinalizadores. Assim sendo, solicitamos que para todas as luzes em LED citadas no
Edital sejam com potência mínima de 03 Watts, inclusive para aquelas que compõem os
sinalizadores principais que serão instalados no teto das viaturas."

 

RESPOSTA: 
"Para melhor detalhamento da especificação conforme PMMG e SEJUSP, Será
aceito o LED com potência mínima de 3 W."

- Lote 24
 

Lote ‘24’ – subitem ‘3.25.351.’ 
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"Nosso pedido: Conforme informado presencialmente, solicitamos que se
determine a potência em Watts dos LED’s que comporão as luzes dos sinalizadores
auxiliares do tipo ‘ESTROBO’ dos lotes listados acima. O Termo de Referência não
cita, mas o ideal é que esses LED’s sejam de no mínimo 03 Watts de potência, para
que tenham efeito visual perfeito e seguro. E a exigência de 03 Watts não exclui
nenhuma fabricante de sinalizadores. Assim sendo, solicitamos que para todas as
luzes em LED citadas no Edital sejam com potência mínima de 03 Watts, inclusive
para aquelas que compõem os sinalizadores principais que serão instalados no teto
das viaturas."
 

"RESPOSTA: Não acatamos a sugestão do fornecedor conforme
BMMG.  Informamos que no item 3.24.362 da especificação longa do item no
Termo de Referência, consta a potência mínima das lâmpadas de LED. "

- Lote 26
Lote ‘26’ – subitem ‘7.2.2.’.
"Nosso pedido: Conforme informado presencialmente, solicitamos que se determine
a potência em Watts dos LED’s que comporão as luzes dos sinalizadores auxiliares
do tipo ‘ESTROBO’ dos lotes listados acima. O Termo de Referência não cita, mas o
ideal é que esses LED’s sejam de no mínimo 03 Watts de potência, para que tenham
efeito visual perfeito e seguro. E a exigência de 03 Watts não exclui nenhuma
fabricante de sinalizadores. Assim sendo, solicitamos que para todas as luzes em
LED citadas no Edital sejam com potência mínima de 03 Watts, inclusive para
aquelas que compõem os sinalizadores principais que serão instalados no teto das
viaturas."

"RESPOSTA: Não acatamos a sugestão do fornecedor conforme
BMMG. Informamos que no item 3.26.79 da especificação longa do item no
Termo de Referência, consta a potência mínima das lâmpadas de LED."

 

4 - QUESTIONAMENTO: Quarto Assunto: BATERIAS E SUAS RESPECTIVAS
AMPERAGENS (Ah)

Lote ‘05’ – subitem ‘3.6.34.’;
Lote ‘06’ – subitem ‘3.7.23.’;
Lote ‘08’ – subitem ‘3.9.28.’;
Lote ‘09’ – subitem ‘3.10.29.’;
Lote ‘10’ – subitem ‘3.11.11.’;
Lote ‘11’ – subitem ‘3.12.30.’;
Lote ‘12’ – subitem ‘3.13.31.’;
Lote ‘13’ – subitem ‘3.14.24.’ e
Lote ‘17’ – subitem ‘3.18.27.’;
Nosso pedido: Conforme informado presencialmente, para todos os Lotes que não estão
sendo exigidos ‘SEGUNDA BATERIA’, e, estão determinando variadas potências em
Amperagens (Ah), pedidos que excluam as medidas de Amperagens, e adotem a
seguinte especificação:
...’Para todas as viaturas que serão dotadas de sinalizadores acústico/visual e rádios
de comunicação, a bateria deverá ser a original e de linha de montagem do veículo, e
deverá ser instalada uma segunda bateria com a mesma especificação, com sistema
eletrônico de gerenciamento de carga para as duas baterias’...

 

RESPOSTA: 
"Visando ampliar a concorrência conforme PMMG e SEJUSP, caso a bateria do
veículo não tenha a amperagem mínima exigida, a contratada deverá substituir
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 compatível para as duas baterias, conforme itens:
3.5.34; 3.6.23; 3.8.28; 3.9.29; 3.10.11; 3.11.30; 3.12.31; 3.13.24; 3.17.27."
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5 - QUESTIONAMENTO: Quinto Assunto:  LAUDOS DOS SINALIZADORES EMITIDOS
POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS

"Nosso pedido: Assunto abordado presencialmente, e conforme falei, a exigência
de LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS é a única garantia
de qualidade e segurança que o Estado pode ter, ao adquirir esse tipo de material,
e ao exigir esses parâmetros de qualidade, a SEPLAG/MG não está – em absoluto
– direcionando para uma ou outra empresa específica. Todas as grandes empresas
transformadoras e fornecedoras de sinalizadores automotivos de emergência,
detêm Certificações emitidas por Laboratórios Acreditados. São as Certificações
Acreditadas elaboradas e concedidas pela SAE - Society of Automotive
Engineers, traduzindo: Sociedade de Engenheiros Automotivos. A SAE
International (SAE), antigamente Society of Automobile Engineers (Sociedade de
Engenheiros de Automóveis), é uma organização responsável pelos estudos em
engenharia automobilística, e indústrias montadoras de automóveis. No Brasil é
denominada de Sociedade de Engenheiros da Mobilidade. É essa Sociedade que
determina os parâmetros de materiais, qualidade construtiva, ensaios/testes e
certificações de sinalizadores automotivos. Definitivamente, em não se exigir
parâmetros de qualidade – e a única maneira é a exigência de Certificações
Acreditadas –, o Estado corre sérios riscos de adquirir equipamentos de pouco – ou
quase nenhuma – eficácia/eficiência, robustez e durabilidade, além de, se
resguardar de rede de manutenção com reposição de peças originais/genuínas."
 Para melhor elucidar, abaixo transcrevemos as principais normas utilizadas, e suas
respectivas aplicações.
NORMA SAE J575 – Elucida os testes necessários para comprovar que o produto
possui características mecânicas adequadas, como resistência a vibrações,
exposição à poeira, corrosão, impacto, calor, deformação, unidade, jato d’água,
névoa salina, etc.
NORMA SAE J595 – Elucida os valores de eficiência da luminosidade do bloco
ótico. Valida a quantidade de luz mínima de cada (individualmente) bloco de LED
que forma o produto completo.
NORMA SAE J845 – Elucida os valores de eficiência da luminosidade do
sinalizador de emergência. Valida a quantidade de luz mínima do produto
completo.
Assim sendo, sugerimos a seguinte redação:
Os sinalizadores principais (barra sinalizadora sobre o teto da viatura) devem
possuir Certificac�a�o SAE, atendendo as normas e testes especificados abaixo,
cuja comprovac�a�o se dara� por meio de apresentac�a�o, no momento de
aprovac�a�o do Proto�tipo, de Laudo emitido por entidade acreditada na AMECA
e/ou A2LA para as seguintes normas:
SAE J595_201403 - Fotometria atingindo Classe 1;
SAE J575_201508 - Testes mecânicos de vibração (4.2),
empenamento/deformação (4.5), umidade (4.10), poeira (4.12) e corrosão (4.13);
SAE J845_2013 - Fotometria Classe 1/Red – cobertura em 180 graus;
As luzes auxiliares (a serem instaladas na grade frontal e/ou traseira do veículo)
devem possuir Certificac�a�o SAE, atendendo as normas e testes especificados
abaixo, cuja comprovac�a�o se dara� por meio de apresentac�a�o, no momento de
aprovac�a�o do Proto�tipo, de Laudo emitido por entidade acreditada na AMECA
e/ou A2LA para as seguintes normas:
SAE J595_201403 - Fotometria atingindo Classe 1;
SAE J575_201508 - Testes mecânicos de vibração (4.2), impacto (4.3),
empenamento/deformação (4.5), umidade (4.10), poeira (4.12) e corrosão (4.13);

RESPOSTA: 
"Para este certame, não exigir. A não exigência não implicará em restrição da
concorrência conforme PMMG."
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