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Esclarecimento 26/09/2012 16:51:45
 
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 10/2012/SSPDF. OBJETO: Aquisição de 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHONETE
e 01 (UM) VEÍCULO FURGÃO, conforme especificações e exigências contidas no Termo de Referência que segue
como Anexo I ao edital. ASSUNTO: Pedido de Esclarecimentos do Edital. INTERESSADO: MMC AUTOMOTORES
DO BRASIL LTDA. A empresa MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA solicitou, intempestivamente, pedidos de
esclarecimentos ao Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2012. Ainda que o documento apresentado não produza
efeitos legais para a licitação em lide, passa-se abaixo a apresentar as respostas que o caso comporta:
Pergunta 01: O Edital em epígrafe prevê a seguinte especificação para o objeto licitado: a) Capacidade mínima
de carga para 1.000 kg b) Compartimento de carga (caçamba) com capacidade volumétrica mínima para 1.000
litros O veículo que pretendemos ofertar, a saber, L200 Triton HPEA/T possui a seguinte especificação: a)
Capacidade mínima de carga para 1.010 kg b) Dimensões internas da caçamba – Comprimento: 1.325 mm /
Largura: 1.470 mm / Altura: 405 mm. Considerando que o veículo por nós ofertado atenderá o mesmo fim a
que se destina o objeto da licitação, solicitamos informar se podemos apresentá-lo com a especificação
descrita, do veículo proposto. Pergunta 02: PRONCOVE P7. Está previsto no objeto do edital: “Aquisição de 02
(DOIS) VEÍCULOS CAMINHONETE, tipo motor diesel, tipo direção hidráulica, de acordo com PRONCOVE P7 ...”
Os veículos que pretendemos ofertar atenderá a legislação vigente no que tange a emissão de poluentes,
porém tivemos a informação de que P7 é relativo à caminhões e, no caso do produto ofertado (pick-up e
caminhoneta fechada, tipo SUV), seria a norma PL6. Pergunta 03: LICENCIAMENTO Tendo em vista a
obrigatoriedade de entrega do veículo licenciado, conforme descritivo do item 01 do Edital, solicitamos informar
se o d. órgão possui direito à isenção do IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Pergunta 04:
Informa a empresa que considerando o teor do item 04 do Anexo I do Edital, os veículos que pretende ofertar
possuirão garantia contra defeitos de fabricação por um período de 36 (trinta e seis) meses ou 75.000
quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro, contra defeitos de materiais ou de manufatura devidamente
comprovados pela Mitsubishi, ressalvados os itens específicos, perda de garantia e condições não cobertas pela
garantia descritos no Livrete de Bordo do veículo. A garantia técnica contra defeitos de fabricação será prestada
sem ônus para o órgão. No entanto, as despesas com revisões periódicas (necessárias para a continuidade da
garantia) bem como os serviços de manutenção normal do veículo são de exclusiva responsabilidade do
proprietário dos veículos, não estando cobertos pela garantia. Pergunta a empresa se as condições de garantia
acima citadas atenderão as necessidades deste d. órgão? Pergunta 05: DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E
CORRETIVAS Está previsto no termo de referência do item 01: “ ... os veículos deverão ser entregues com
tanques cheios, com isenções do IPI, emplacados, seguro obrigatório quitado e todas as taxas para
licenciamento devidamente quitadas, com as duas primeiras revisões gratuitas conforme manual do fabricante”
No que tange a manutenção preventiva, deverão ser realizadas as Revisões Periódicas, conforme plano de
revisões estabelecido no Manual do Fabricante/Livreto de Bordo, pelos proprietários dos veículos através da
Rede de Concessionários. Ressaltamos, ainda, que os itens de desgaste normal e /ou manutenção, tais como e
sem se limitar a óleo lubrificante do motor, o filtro de óleo lubrificante do motor, os itens não cobertos por
garantia e a mão-de-obra empregada nas revisões e todos os demais custos relativos à revisão deverão ser
pagos pelos proprietários dos veículos. Por fim, no que se refere as revisões, poderão haver variações conforme
modelo do veículo, entretanto todos os procedimentos necessários estarão previstos no Livrete de Bordo e
Manual do fabricante. Perguntamos se a forma de execução da manutenção preventiva, cujos pagamentos de
todos os custos com REVISÕES PERIÓDICAS, bem como demais custos de manutenção normal do veículo são
de responsabilidade dos órgãos contratantes proprietários dos veículos, será aceita neste processo licitatório?
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Resposta 26/09/2012 16:51:45
 
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 10/2012/SSPDF. OBJETO: Aquisição de 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHONETE
e 01 (UM) VEÍCULO FURGÃO, conforme especificações e exigências contidas no Termo de Referência que segue
como Anexo I ao edital. ASSUNTO: Pedido de Esclarecimentos do Edital. INTERESSADO: MMC AUTOMOTORES
DO BRASIL LTDA. A empresa MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA solicitou, intempestivamente, pedidos de
esclarecimentos ao Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2012. Ainda que o documento apresentado não produza
efeitos legais para a licitação em lide, passa-se abaixo a apresentar as respostas que o caso comporta:
Pergunta 01: O Edital em epígrafe prevê a seguinte especificação para o objeto licitado: a) Capacidade mínima
de carga para 1.000 kg b) Compartimento de carga (caçamba) com capacidade volumétrica mínima para 1.000
litros O veículo que pretendemos ofertar, a saber, L200 Triton HPEA/T possui a seguinte especificação: a)
Capacidade mínima de carga para 1.010 kg b) Dimensões internas da caçamba – Comprimento: 1.325 mm /
Largura: 1.470 mm / Altura: 405 mm. Considerando que o veículo por nós ofertado atenderá o mesmo fim a
que se destina o objeto da licitação, solicitamos informar se podemos apresentá-lo com a especificação
descrita, do veículo proposto. Resposta a pergunta 01: NÃO. Em simples cálculo matemático, percebe-se que o
volume do compartimento de carga do modelo de veículo que a empresa pretende ofertar não atende às
especificações estabelecidas no edital. Cumpre ressaltar, que cabe a esta Administração Pública estabelecer as
especificações que atendam a finalidade para a utilização das viaturas, em prol de atender ao interesse público
e da Administração e não a essa empresa. No entanto, é sabido que a marca representada por essa empresa
possui outros modelos que atendem perfeitamente ao edital. Pergunta 02: PRONCOVE P7. Está previsto no
objeto do edital: “Aquisição de 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHONETE, tipo motor diesel, tipo direção hidráulica,
de acordo com PRONCOVE P7 ...” Os veículos que pretendemos ofertar atenderá a legislação vigente no que
tange a emissão de poluentes, porém tivemos a informação de que P7 é relativo à caminhões e, no caso do
produto ofertado (pick-up e caminhoneta fechada, tipo SUV), seria a norma PL6. Resposta a pergunta 02: Bem
pelo exposto, não há como identificar o que realmente a empresa gostaria de ser esclarecido. No entanto,
percebe-se que neste item 2 de seu documento a empresa afirma que teve informações, sem sequer informar
a fonte de consulta. Mesmo, assim, esta Administração informa que a norma que será aceita será a que estiver
em vigor para o objeto que se pretende licitar. Ressalta-se, que o modelo que essa empresa cita em seu
documento não atende às especificações do edital, conforme já citado na resposta 1. Pergunta 03:
LICENCIAMENTO Tendo em vista a obrigatoriedade de entrega do veículo licenciado, conforme descritivo do
item 01 do Edital, solicitamos informar se o d. órgão possui direito à isenção do IPVA - Imposto sobre
Propriedade de Veículo Automotor. Resposta a pergunta 03: SIM. Pergunta 04: Informa a empresa que
considerando o teor do item 04 do Anexo I do Edital, os veículos que pretende ofertar possuirão garantia contra
defeitos de fabricação por um período de 36 (trinta e seis) meses ou 75.000 quilômetros, prevalecendo o que
ocorrer primeiro, contra defeitos de materiais ou de manufatura devidamente comprovados pela Mitsubishi,
ressalvados os itens específicos, perda de garantia e condições não cobertas pela garantia descritos no Livrete
de Bordo do veículo. A garantia técnica contra defeitos de fabricação será prestada sem ônus para o órgão. No
entanto, as despesas com revisões periódicas (necessárias para a continuidade da garantia) bem como os
serviços de manutenção normal do veículo são de exclusiva responsabilidade do proprietário dos veículos, não
estando cobertos pela garantia. Pergunta a empresa se as condições de garantia acima citadas atenderão as
necessidades deste d. órgão? Resposta a pergunta 04: NÃO. Em consulta ao setor técnico responsável pelas
especificações do veículo almejado por esta Administração obtivemos como resposta que: TERMO DE
REFERÊNCIA: Garantia mínima de 03 anos sem limite de quilometragem para os VEÍCULOS TIPO
CAMINHONETE e garantia mínima de 02 anos sem limite de quilometragem para o VEÍCULO TIPO FURGÃO.
Demais equipamentos eletrônicos (AGREGADOS) que fizerem parte dos veículos a garantia mínima deverá ser
de 02 anos ou garantia do fabricante se superior. NÃO ATENDE, ELES OFERTAM GARANTIA DE 36 MESES OU
75.000 KM. PREVALESCENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO; TAMBÉM NÃO MENCIONAM GARANTIA DOS
AGREGADOS. Pergunta 05: DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS Está previsto no termo de
referência do item 01: “ ... os veículos deverão ser entregues com tanques cheios, com isenções do IPI,
emplacados, seguro obrigatório quitado e todas as taxas para licenciamento devidamente quitadas, com as
duas primeiras revisões gratuitas conforme manual do fabricante” No que tange a manutenção preventiva,
deverão ser realizadas as Revisões Periódicas, conforme plano de revisões estabelecido no Manual do
Fabricante/Livreto de Bordo, pelos proprietários dos veículos através da Rede de Concessionários. Ressaltamos,
ainda, que os itens de desgaste normal e /ou manutenção, tais como e sem se limitar a óleo lubrificante do
motor, o filtro de óleo lubrificante do motor, os itens não cobertos por garantia e a mão-de-obra empregada nas
revisões e todos os demais custos relativos à revisão deverão ser pagos pelos proprietários dos veículos. Por
fim, no que se refere as revisões, poderão haver variações conforme modelo do veículo, entretanto todos os
procedimentos necessários estarão previstos no Livrete de Bordo e Manual do fabricante. Perguntamos se a
forma de execução da manutenção preventiva, cujos pagamentos de todos os custos com REVISÕES
PERIÓDICAS, bem como demais custos de manutenção normal do veículo são de responsabilidade dos órgãos
contratantes proprietários dos veículos, será aceita neste processo licitatório? Resposta a pergunta 05: NÃO.
Em consulta ao setor técnico responsável pelas especificações do veículo almejado por esta Administração
obtivemos como resposta que: DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS Os veículos deverão ser
entres no pátio do Getram-SSP-DF: emplacados, seguro obrigatório e licenciamento quitados, sensor de
estacionamento sonoro com visor indicador de distância fixado em local de fácil visibilidade ao motorista; as
duas primeiras revisões de garantia gratuitas; assistência técnica dos equipamentos e veículo em Brasíla/DF;
NÃO ATENDE, ELES NÃO GARANTEM GRATUIDADE NAS DUAS PRIMEIRAS REVISÕES. Brasília, 26 de setembro
de 2012. NILSON ALMEIDA QUIRINO Presidente da Comissão Permanente de Licitação Pregoeiro
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