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Esclarecimento 16/10/2013 15:37:51

O Senhor Gleber Bovolon da empresa Latina Motors encaminhou por e-mail os seguintes questionamentos: “ a) No item 5.1
(caracterização da motocicleta), diz que “... Deverá ser originalmente na cor AMARELA – MB 1340, padrão das Unidades de
Policiamento de Trânsito da PMDF, não sendo admitida pintura fora do padrão do fabricante, sendo que o fornecedor deverá
se informar qual a cor padrão PMDF...” Pergunto: como deve ser respeitada a cor original de fabrica, sendo que nenhum
fabricante possui essa cor para as motocicletas em questão? Fizemos varias pesquisas e nenhum fabricante possui essa cor
para as motos em questão. Desta forma, será admitido a alteração de cor pela própria concessionaria? Se não for permitido,
sera impossível a compra destas motos, do jeito que voces desejam. b) Emplacamento – o edital requer que as motos sejam
entregues emplacadas. Como em momento algum o Edital esta citando, sera permitido a entrega de motos com segundo
emplacamento, mesmo sendo 0km? O segundo emplacamento sera necessario por dois motivos: primeiro, pela alteração da
cor desejada pelo órgão, segundo, se não o permitir, somente irão participar concessionários, o que limitaria por demasiado a
concorrência.
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Resposta 16/10/2013 15:37:51

A Gerência de Material e Patrimônio da Secretaria de Estado de Segurança Pública assim se pronunciou por meio de
despacho: “ Quando requeremos que as motocicletas sejam entregues pintadas na cor amarela MB 1340, estamos
informando que tal cor é correspondente ao padrão utilizado pela Polícia Militar do Distrito Federal – (trânsito). Neste caso, a
pintura deverá seguir o padrão original de fábrica, ou seja, os cuidados, materiais utilizados e profissionais qualificados para
aplicar a cor exigida por nosso edital, sob responsabilidade do licitante vencedor. Mencionamos em nosso Termo de
Referência que o licitante vencedor deverá entregar os veículos emplacados, seguro obrigatório e licenciamentos
devidamente quitados, com as duas primeiras revisões gratuitas, pronto para uso policial. Estamos, dessa maneira,
afirmando que, os veículos deverão ser entregues em nome da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal,
não estamos exigindo que o primeiro emplacamento seja em nome de nossa Secretaria, pois se assim o fizéssemos ,
estaríamos cerceando o direito amplo de participação no certame.”.
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Esclarecimento 21/10/2013 18:26:13

Questionamento da empresa Motorrad Brasil: Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2013 PROCESSO DE COMPRA:
050.000.540/2013. BMW DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia Coronel PM Nelson
Tranchesi – SP 029, nº 1730, Galpão 2, Bloco 28, Bairro Itaqui, Município/UF Itapevi/SP, CEP 06696-110, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 00.882.430/0007-70, por seu representante devidamente constituído, com a intenção de participar do certame com
a motocicleta Marca BMW, Modelo BMW F 800 R, ampliando assim a competitividade, solicita esclarecimentos quanto ao teor
do instrumento convocatório, fazendo-o conforme as razões de fato e de direito a seguir expostas: 1. ESPECIFICAÇÃO ANEXO
I – Termo de Referencia Especificação do Termo de Referência Especificação da Fabricante - BMW F 800 R Pneus mistos Pneus
de uso urbano (compatíveis com o produto ofertado) Considerando que a motocicleta por nós ofertada, BMW F 800 R, possui
pneus adequados ao estilo da motocicleta solicitada no edital e atenderá o mesmo fim a que se destina o objeto da licitação,
solicitamos informar se podemos apresentá-la com a especificação descrita, da motocicleta proposta. Caso não seja aceita as
especificações propostas, solicitamos justificar tecnicamente o motivo da exigência do edital quanto as medidas solicitadas.
Termos em que, P. deferimento. BMW DO BRASIL LTDA
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Resposta 21/10/2013 18:26:13

Por tratar-se de aquisição de veículos que serão utilizados como batedores da Polícia Militar do Distrito Federal, os quais
poderão ser empregados em vias pavimentadas, gramados e vias sem pavimentação, conforme requer a função de batedor
para cumprimento de sua missão durante realização de seus serviços. Por estes motivos optou-se para aquisição de veículos
com pneus mistos adequados a atividade de patrulhamento (batedores) e ao porte do veículo. Atenciosamente, Brasília/DF,
21 de outubro de 2013. WALMIR JOSÉ GOMES Chefe do Núcleo de Aquisição
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