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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 01 – P.E. N°005/2021 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE CAMINHÕES 

E EQUIPAMENTOS COLETORES COMPACTADORES DE 

CARREGAMENTO TRASEIRO, 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 01.026.443/20-00 
---------------------------------------------------------------- 
À EMPORIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – E-MAIL ENVIADO EM 03 DE 

AGOSTO DE 2021. 

O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico n°005/2021, referente à contratação de empresas para 
fornecimento de caminhões e equipamentos coletores compactadores de carregamento 
traseiro, conforme descrições e especificações contidas no anexo I do edital - termo de 
referência, vem, em relação ao e-mail enviado em 03 de agosto 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 03 de agosto de 2021: 

1) Dentre as especificações técnicas do caminhão objeto do Lote 01, o instrumento 
convocatório exige que o mesmo possua "potência máxima nominal a partir 
de 230cv". 

 Em relação à presente questão, é imperioso destacar que a referida exigência, para os 
veículos do Lote 01, restringe o fornecimento de vários veículos que seriam ideais para 
a finalidade da presente aquisição pública.   

 Neste sentido, o que fundamenta a presente manifestação é que a referida exigência 
restringe o caráter competitivo do certame e retira da disputa marcas de grande renome 
no mercado, que produzem veículos que atendem perfeitamente ao objetivo da 
aquisição pretendida por essa Administração Pública, mas que possuem potência 
máxima nominal de 226cv, o que representa uma diferença insignificante de 04cv, 
inferior a 1,75% de variação, o que não afeta o desempenho do veículo. 

 Ressaltamos que esta empresa fornece, com regularidade, para a Administração 
Pública, veículos como o ora licitado, já tendo fornecido diversos produtos para as 
mesmas finalidades para as quais o órgão requisitante pretende adquirir o objeto em 
tela. 

 O modelo de veículo referenciado, o qual utilizamos como base para a nossa 
manifestação, possui potência máxima nominal de 226cv e possui o mesmo 
desempenho, além das demais especificações técnicas exigidas no instrumento 
convocatório. 

 Ainda, a exigência de "potência máxima nominal a partir de 230cv" afasta a 
possibilidade de serem ofertados, para estes itens, caminhões de marca de grande 
renome nacional e mundial, visto que teria que se ofertar um caminhão com potência e 
preço muito superior, apenas por causa de 04cv de potência, que é insignificante para a 
atividade fim do caminhão. 
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 Assim, se for aceito, para o Lote 01 caminhão com potência máxima nominal 
de 226cv, conforme explanado supra, a Administração Pública, estaria recebendo um 
caminhão totalmente compatível para instalação do coletor compactador de resíduos 
sólidos urbanos objeto do Lote 02, faria grande economia e aumentaria a disputa no 
certame. 

 Ante o exposto, por meio do presente Pedido de Esclarecimentos, indagamos a essa 
nobre Administração Pública se será possível ofertar, para o Lote 01 caminhão 
com potência máxima nominal de 226cv, por se tratar de uma diferença insignificante 
para a finalidade do objeto. 

Resposta: “Primeiramente, cumpre-nos destacar que as disposições contidas no Edital 

de Pregão Eletrônico n°005/2021 e em seus anexos foram elaboradas em observância 

ao disposto na legislação vigente, bem como com integral respeito a todos os princípios 

basilares dos procedimentos licitatórios. 

A exigência “potência máxima nominal a partir de 230cv” é consequência da opção 

deste órgão pelos motores de 6 (seis) cilindros em linha, conforme item 1.7. do 

SUBANEXO I-A. Os principais motivos que levaram a esta escolha são os seguintes: 

1º) Entendemos que as características técnicas do caminhão são de livre escolha da 

Administração visando suprir as suas necessidades, desde que atendida a legislação 

vigente, como é o caso aqui. O objetivo dessa aquisição é que o modelo de caminhão 

ofertado atenda as exigências da Administração pelo menor preço possível; 

2º) A geomorfologia da cidade com aclives acentuados, a segurança de motoristas, 

garis e pedestres na operação em aclives, o elevado peso próprio dos equipamentos 

coletores compactadores que impactam no desempenho do veículo, a vida útil dos 

veículos, estão entre os principais motivos da adoção de motores de 6 (seis) cilindros 

com potência acima de 230cv tanto pela SLU quanto pelas empresas contratadas, que 

por sinal têm livre escolha da cilindrada e da potência dos motores de seus veículos, 
desde que atendam ao PBT homologado de 16 toneladas para caminhões toco; 

3º) A SLU possui frota própria além de frota contratada de caminhões coletores 

compactadores para realização dos serviços de limpeza urbana em Belo Horizonte. São 

aproximadamente 150 caminhões compactadores para a coleta de resíduos sólidos 

urbanos domiciliares em Belo Horizonte com PBT de 16 toneladas, todos com motores 

de 6 (seis) cilindros em linha e potência máxima superior a 230cv; 

4º) Caminhões com PBT de 16 toneladas, com motores de 6  cilindros e com a potência 

máxima nominal a partir de 230cv são ofertados por todos os fabricantes nacionais e, 

ao contrário do que afirmou a Participante, não restringe a participação ou retira da 

disputa marcas de renome no mercado nacional. 

Conforme exposto, entendemos que o princípio da “isonomia” está garantido, pois o 

edital em questão não restringe ou impede a participação de nenhuma marca de 

caminhões do mercado. Nesse sentido, entendemos que não será possível atender ao 

pleito da Emporium Comércio e Serviços Ltda.” 

 

Belo Horizonte - MG, 04 de agosto de 2021. 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 

PREGOEIRO 


