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Esclarecimento 01/11/2013 14:02:42

A Volkswagen do Brasil Ltda, Indústria de Veículos Automotores Ltda, inscrita no CNPJ n° 59.104.422/0001-50 solicitou por
e-mail os esclarecimentos a seguir transcritos: 1) Solicitamos nos esclarecer, quantos aos emplacamentos: Estamos tendo
vários problemas quanto a essa prática. O DETRAN entende que os veículos faturados em nome de Órgão Públicos, somente
representante ou funcionários podem representar esse Órgão junto ao DETRAN. Também entendemos que se trata de
serviços, portanto estaremos cobrando serviços de despachantes da Secretaria de Segurança Publica. 2) Quanta exigência de
Revisões Gratuitas entendemos que o Edital é para aquisição de veículos, bens, e não para manutenção ou serviços de
mecânica. Com relação a esse fato, há desde Fevereiro no Ministério da Saúde, uma licitação suspensa por conta deste fato.
Há mandado de segurança e o Ministério ainda não conseguiu se justificar quanto à contratação de serviços no mesmo item
de aquisição de bens. O juiz entendeu que neste caso teria que haver dois itens. Também salientamos que, a Secretaria pode
correr o risco de pagar por serviços não realizados, isso sem falar que pagou adiantado esses serviços. 3) Não consegui ver
exigência de nenhum item que possa identificar que serão veículos para policiamento, nem adesivação consegui ver no edital.
Não havendo nenhuma identificação nos veículos que possam identificar veículos para policiamento, os mesmos não podem
obter isenção do IPI.

Fechar



12/08/2019 comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=376278&texto=R

comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=376278&texto=R 1/1

Resposta 01/11/2013 14:02:42

Em resposta a Gerência de Material e Patrimônio desta Secretaria (SSP-DF) se manifestou por meio de despacho nos
seguintes termos: QUESTÃO 01: ´EMPLACAMENTO": Achamos razoável requerermos em nosso termo de referência que a
empresa vencedora do certame entregue todos os veículos emplacados, licenciados, prontos para uso. Outros pregões já
foram realizados nesta Secretaria através de nossa CPL e por meio da Subsecretária de Licitações e Compras do Distrito
Federal, utilizando o mesmo modelo e critério de termo de referência, ou seja, veículos emplacados e licenciados. Não
vislumbramos nenhuma irregularidade legal até o momento que direcione nosso termo de referência de maneira que restrinja
participação do maior número de empresas interessadas. Nossa Secretaria sempre prioriza a transparência em nossos editais
bem como legalidade e a competitividade dos participantes. Nosso objetivo maior é que os veículos no momento da entrega
estejam documentados e prontos para atender todas as demandas de nosso órgão, ou seja, não teríamos que formalizar
posteriormente para entrega dos veículos novo certame para contratar empresa especializada no fornecimento de
emplacamento de veículos bem como contratar empresa para proceder no licenciamento, explicando: os veículos adquiridos
iriam ficar em nosso pátio, inertes, aguardando o trâmite licitatório para finalmente entrarem em uso, além do mais, tais
despesas já estão inclusas junto aos preços dos veículos, segundo propostas dos interessados em participar do certame que
estão adicionadas em nosso processo de aquisição. QUESTÃO 02: "AS DUAS PRIMEIRAS REVISÕES GRATUÍTAS": Outra
medida que torna célere a utilização dos veículos adquiridos, necessidade de nosso Órgão, é a gratuidade nas duas primeiras
revisões, ou seja, devido a burocracia e o trâmite normal dos processos de aquisição e levando-se em conta que os preços
das duas primeiras revisões já estão incluídos nas cotações formalizadas e enviadas pelos licitantes para nossa Secretaria,
poderíamos ficar com considerável quantidade de veículos parados em nosso pátio, aguardando um novo processo para
liberá-los e deixá-los prontos para utilização. Acrescentamos que, tomando todos os cuidados pertinentes e não favorecendo
nenhum licitante, todos eles tiveram acesso ao termo de referência com todas as nossas exigências de participação, as quais
foram, também, requeridas ao longo de vários anos. QUESTÃO 03: "VEÍCULOS PARA POLICIAMENTO": Requeremos em nosso
termo de referência que os veículos deverão possuir isenção do IPI, estamos amparados pela Lei 9.493/1997, que determina
em seu artigo 12, inciso II: Art. 12. Ficam isentos do IPI, quando adquiridos pelos órgãos de segurança pública da União, dos
Estados e do Distrito Federal: II - os veículos para patrulhamento policial; Respondo ao licitante que apesar de nossos
veículos serem descaracterizados não se furtarão em realizar entre outras demandas o patrulhamento policial. As viaturas
desempenharão relevantes trabalhos junto aos órgãos de segurança pública: Secretaria de Estado de Segurança Pública do
distrito Federal e Polícia Civil do Distrito Federal, esta última, por se tratar de polícia judiciária, desempenham importantes
investigações e prisões por trabalharem com seus veículos de maneira velada, explicando melhor: os veículos empregados
para este tipo de trabalho obrigatoriamente devem ser descaracterizados, sem adesivos, objetivando coibir e desvendar
crimes, identificando seus autores bem como a materialidade dos atos criminosos. Para finalizar, nossa resposta é no sentido
de manter inalterada a exigência contida em nosso termo de referência, permanecendo que os veículos deverão ser
entregues emplacados, licenciados, isentos do IPI e gratuidade nas duas primeiras revisões de garantia conforme manual do
fabricante.
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Esclarecimento 06/11/2013 18:01:55

A Volkswagen do Brasil Ltda, Indústria de Veículos Automotores Ltda, inscrita no CNPJ n° 59.104.422/0001-50 encaminhou o
pedido de esclarecimento a seguir transcrito: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO NO EDITAL Volkswagen do
Brasil ltda, empresa com sede em São Bernardo do Campo – São Paulo, CNPJ 59.104.422/0001-50, por seu representante,
vem à presença deste Pregoeiro, solicitar a seguinte informação e se possível alteração: Com relação a garantia dos veículos,
o texto do edital é o seguinte: “8 - GARANTIA E PRAZO CONTRATUAL 8.1 - Garantia mínima de 03 (três) anos sem limite de
quilometragem para todos os veículos incluindo os acessórios considerados de série e demais equipamentos eletrônicos”.
Ocorre que normalmente a garantia oferecidas por quase todas as Montadoras é o que segue: Garantia de 01 um ano sem
limites de quilometragem e de mais 02 anos para motor e câmbio, ou seja, motor e câmbio possuem garantia de 03 (três)
anos Essa redação atende o exigido no Edital ? Caso contrário solicitamos que seja alterado esse item. Eu já presenciei em
alguns Orgão problemas junto a Empresas vencedora de licitação, quando houveram problemas em veículos e o Orgão,
solicitou essa garantia. Salientamos que, para se oferecer essa garantia, o termo correto que as montadoras utilizam, é
Extensão de Garantia ou Garantia estendida. Ocorre que essa prorrogação de Garantia, é cobrada de cliente antecipadamente
e muitas das vezes não se utilisa da mesma, sendo que, além do pagamento antecipado do Orgão, ainda não se concretiza a
real utilização dos serviços pagos antecipadamente pelo o Orgão. ANTE O EXPOSTO, requer a recorrente, as informações
solicitadas e prorrogação da data de abertura da Licitação. Pede deferimento. VOLKSWAGEN DO BRASÍL LTDA INDUSTRIA DE
VEICULOS AUTOMOTORES ANTONIO LUIZ DOS REIS
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Resposta 06/11/2013 18:01:55

Sr. Antonio Luiz dos Reis, Em resposta ao seu pedido de esclarecimento relativo ao período de garantia exigido aos veículos
especificados no Anexo I do PE-035/2013, informo que a sua redação não está em conformidade ao expresso no item 8 e
subitem (8.1) do Termo de Referência o qual estipula que todos os veículos deverão possuir garantia mínima de 03 (três)
anos sem limite de quilometragem. Em consulta realizada junto ao Núcleo de Aquisição com auxílio da Gerência de
Transporte e Manutenção da SSP/DF, a Gerência de Material e Patrimônio se manifestou por meio de despacho nos seguintes
termos: ´Em se tratando de aquisição de veículo para Incorporação na frota da SSP/DF, esta gerência observou que nas
manutenções preventivas ou corretivas dos veículos que já fazem parte da frota, e que foram adquiridos com garantia de
3(três) anos e sem limite de quilometragem, apresentam tecnicamente melhor desempenho e durabilidade tanto na
manutenção quanto na conservação, pois, as peças e mão de obra aplicadas pelas concessionárias também têm garantia.
Dessa forma, proporcionam ao conjunto uma economia considerável tanto no consumo de combustível quanto na substituição
de peças. Verificamos também que o desgaste natural ou por defeito prematuro apresentado nas viaturas, tem nas
concessionárias o atendimento ideal, por disporem de maquinário, mão de obra atualizada e especializada nas manutenções
já mencionadas o que resulta em maior eficiência e qualidade no serviço prestado. Assim, constatamos que nos veículos de
nossa frota que sofrem a intervenção preventiva no período pré-determinado pelas montadoras conforme manual, em
revisões programadas e/ou eventuais, por ainda estarem em garantia, os servidores usuários demonstram maior cautela
quanto á condução e conservação na utilização da viatura. Pelos motivos citados, é imprescindível que sejam atendidos os
interesses da administração pública, e que o interessado em participar de processo licitatório atenda o solicitado no edital,
uma vez que existem outras empresas que oferecem o produto nas condições conforme o solicitado. Concluindo, nossa
resposta é no sentido de manter inalterada a exigência contida no termo de referência, permanecendo a garantia de 3 (três)
anos, sem limite de quilometragem”. Portanto a data da sessão pública deverá ser mantida para o dia 13/11/2013.
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Impugnação 08/11/2013 17:47:36

A empresa MASSFI CONSULTORIA LTDA, empresa prestadora de serviços das concessionárias autorizadas FIAT / BSB
apresentou via e-mail a seguinte impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 35/2013-SSP. Prezados Senhores, Com fulcro
no item 9.1 do processo licitatório em epígrafe, bem como na qualidade de empresa prestadora de serviços das
concessionárias autorizadas FIAT contratantes MASSFI CONSULTORIA LTDA , inscrita no CNPJ sob o n. 09.634.986/0001-26,
vem por meio desta mensagem eletrônica , questionar o que segue, com relação aos termos do edital em questão: 01. O
item 7.1 do edital solicita que os veículos a serem fornecidos sejam na proporção de seis unidades por cor do tipo metálica,
original de linha de produção de fábrica , nas seguintes cores : prata, cinza, grafite e, verde escuro. 02. Informamos que a
linha de produção FIAT para o modelo / versão elegível para o certame (Novo Palio Essence 1,6 L 16v Flex 4p 2014) , não é
produzido na cor verde escuro . 03. No entanto , dispomos das seguintes opções de cores do tipo metálica , que podem
perfeitamente substituir a cor "verde escuro" requerida: Preto Vesúvio; Cinza Scandium; Cinza Cromo; Prata Bari; Azul
Cosmos; Azul Trinidad; Cinza Tellurium;Vermelho Oppulence. 04.Sendo assim , a título de substituição da cor "verde escuro"
requerida , indagamos se essa Administração concorda em receber um lote de 06 unidades em uma das opções acima
relacionadas, a critério do licitador, quando da eventual contratação. 05.Outrossim, a cor "grafite" solicitado pelo item 7.1 do
referido edital , corresponde a cor de produção em série FIAT " cinza cromo". Esclarecemos também que, a cor "cinza"
também solicitada pelo mesmo item , seria o correspondente a cor de produção FIAT "cinza scandium". Isto posto,
indagamos ainda, se essa Administração está de acordo com o fornecimento dos veículos da marca FIAT , considerando estes
detalhes de nomenclatura relativas a cores. No aguardo de vossa resposta, agradecemos antecipadamente a atenção
dispensada às nossas colocações . Atenciosamente, SÉRGIO SOLINO AIRES MASSFI CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA
CONCESSIONÁRIAS FIAT / BSB
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Resposta 08/11/2013 17:47:36

Senhor Sérgio Solino Aires (Massfi Consultoria em Licitações Ltda Concessionárias Fiat / BSB) Em consulta ao setor
demandante e responsável pela elaboração das especificações dos veículos, ficou esclarecido que a exigência contida no item
7.1 do anexo I (Termo de Referência) foi incluída com o objetivo de evitar que todo o lote de veículos fosse entregue com
uma única cor, o que poderia potencialmente prejudicar as atividades de investigação em razão da possibilidade de
identificação do órgão os quais pertencem. Os veículos deverão possuir pintura metálica no padrão original de fábrica e de
linha atual de produção. Em razão do seu fabricante não produzir o veículo especificado na cor “verde escuro”, não
entendemos haver impedimento para que seja fornecido em outra cor metálica, mas desde que diversa das que se encontram
relacionadas no mencionado item, além do que tal procedimento não afeta a formulação de propostas, pois será mantida a
exigência de pintura metálica. Esse entendimento pode ser estendido ao caso da cor “grafite” para o “cinza cromo” bem como
da cor “cinza” para o “cinza scandium” correspondentes ao padrão produzido pela linha FIAT.
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