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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 01 – P.E. N°004/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) 
CAMINHÕES NOVOS, 0 KM (ZERO QUILÔMETRO) E 03 (TRÊS) 
EQUIPAMENTOS POLIGUINDASTES (TIPO BROOK) NOVOS, CONFORME 
DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL - 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 013, DE 08 DE 

FEVEREIRO DE 2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.001.218/20-78 

---------------------------------------------------------------- 

À DEVA, 

REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – E-MAIL ENVIADO EM 27 DE 

MAIO DE 2021. 

O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico n°004/2021, referente à Contratação de empresa para 
fornecimento de 03 (três) caminhões novos, 0 km (zero quilômetro) e 03 (três) 
equipamentos poliguindastes (tipo brook) novos, conforme descrições e especificações 
contidas no anexo I do edital - termo de referência, vem, em relação ao e-mail enviado 
em 27 de maio de 2021, no endereço eletrônico licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as 
seguintes respostas, após análise da área técnica requisitante (documentação constante 
nos autos): 

Pedidos de esclarecimento enviado em 27 de maio de 2021: 
 
1) Para a instalação do implemento solicitado em edital (LOTE 2) Poliguindaste  qual 
entre- eixo para adequação? 
 
Resposta: Os caminhões devem ser entregues pelo Vencedor do LOTE 01 - 
CAMINHÕES com as adequações técnicas solicitadas pelo Vencedor do LOTE 02 - 
EQUIPAMENTOS POLIGUINDASTES, incluindo a medida do entre-eixo necessária 
para instalação do poliguindaste. 
 
Isso está previsto no Edital como obrigações, conforme os itens transcritos abaixo: 
 

PARA O VENCEDOR DO LOTE 01 – CAMINHÕES: 

 

Alínea “i” do item 10.18. do anexo I – termo de referência: OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA DO LOTE 01 – Caminhões. 
 
[...] i) Entregar os caminhões, com as adequações técnicas necessárias (adequação do 

chassi, instalação de tomada de força, etc...), na fábrica ou oficina do 

fabricante/fornecedor dos equipamentos do lote 02, a serem instalados dentro do 

território nacional, em local a ser definido pela Contratante e conforme prazos 

previstos no contrato.[...] 
 
Item 11 do SUBANEXO I-A do anexo I – termo de referência: ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DOS CAMINHÕES 
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[...] 11) Distância entre eixos nominal compatível com o equipamento a ser instalado, 

conforme especificações técnicas repassadas pelo fabricante do equipamento (vencedor 

do lote 02);[...] 
 

PARA O VENCEDOR DO LOTE 02 - EQUIPAMENTOS POLIGUINDASTES: 

 

Alínea “g” do item 10.19. do anexo I – termo de referência: OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA DO LOTE 02 – Equipamentos poliguindastes. 
 
[...] g) Especificar e informar em tempo hábil, através de documento enviado ao 

Contratado do Lote 01, com cópia à Contratante, sobre todas as condições técnicas 

necessárias para possibilitar a perfeita instalação do seu equipamento sobre o chassi a 

ser fornecido, conforme especificações deste edital. Incluem-se nessas especificações o 

tamanho ideal do chassi, tomada de força e a parametrização necessária, feixe de mola 

reforçado se necessário, dentre outros. Atestar, por meio de documento formal enviado 

à Contratante, o recebimento dos caminhões em seu local de montagem dos 

equipamentos bem como a inspeção visual, o funcionamento dos mesmos e a 

compatibilidade técnica com os equipamentos a serem instalados.[...] 
 

 

Belo Horizonte - MG, 31 de maio de 2021. 

 

 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 

PREGOEIRO 


