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OFÍCIO Nº 06/2018 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N°  2018/010 
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE 

CAMINHÕES, EQUIPAMENTOS COLETORES COMPACTADORES DE CARREGAMENTO TRASEIRO, 
EQUIPAMENTOS COLETORES COMPACTADORES DE CARREGAMENTO LATERAL, EQUIPAMENTO LAVADOR 

DE CONTÊINERES DE CARREGAMENTO LATERAL, EQUIPAMENTOS BASCULANTES - SENDO UM COM 

GUINDAUTO ACOPLADO, CONTÊINERES METÁLICOS COMPATÍVEIS COM OS EQUIPAMENTOS COLETORES DE 

CARREGAMENTO LATERAL E BALANÇA EMBARCADA, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL. ESSES EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS 

NA AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E CONTEINERIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE BELO HORIZONTE. 
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 937, DE 02 DE ABRIL DE 2018. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-145.375/17-80 
 
---------------------------------------------------------------- 
À DEVA VEÍCULOS, 
 
REFERÊNCIA: RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL – E-MAIL ENVIADO EM 26 DE 

JUNHO DE 2018. 
 
O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico n°2018/010, referente à contratação de empresas para fornecimento de 
caminhões, equipamentos coletores compactadores de carregamento traseiro, equipamentos 
coletores compactadores de carregamento lateral, equipamento lavador de contêineres de 
carregamento lateral, equipamentos basculantes - sendo um com guindauto acoplado, 
contêineres metálicos compatíveis com os equipamentos coletores de carregamento lateral e 
balança embarcada, conforme descrições e especificações contidas no Termo de Referência 
(ANEXO I) do Edital. Esses equipamentos serão utilizados na ampliação, modernização e 
conteinerização da coleta seletiva de Belo Horizonte, vem, em relação ao e-mail enviado em 26 
de junho de 2018, no endereço eletrônico licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes respostas: 
 

E-mail em 26 de junho de 2018: 

1) TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I: 
 
10. ACEITAÇÃO DOS BENS PELA CONTRATANTE – TODOS OS LOTES 
 
Item 10.11- Onde se diz: 
 
A Contratada do Lote 01 fica obrigada a assumir os custos de montagem do 
equipamento colocado sobre o chassi dos caminhões quando for comprovada a 
existência, em qualquer época, de vícios ou defeitos nestes que demandem correções 
ou reparações. 
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Esclarecer: 
 
Uma vez que no edital o lote 01 Caminhões (Chassi), serão entregues nos 
implementadores informados no edital. Os custos de montagem ou que forem 
constatado defeito e vícios, será por conta das Empresas vencedoras dos lotes 
02,03,05,06 e 07. 
 
Caso constatado defeitos ou vícios nos caminhões será de responsabilidade da 
empresa vencedora do lote 01. 
 
Resposta:  

 

Conforme parecer da área técnica (documentação constante dos autos), os custos de 
montagem inicial dos equipamentos sobre os chassis no ato da entrega serão de 
responsabilidade dos implementadores nos respectivos lotes 02,03,05,06 e 07, com 
acompanhamento técnico da contratada do Lote 01, à luz do disposto na alínea “i” 
do subitem 12.16.1. do Anexo I do Edital (TERMO DE REFERÊNCIA):  
 
12.16.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DO LOTE 01 - Caminhões 
 

i) Acompanhar tecnicamente a montagem dos equipamentos dos Lotes 02, 03, 
05 e 06 sobre os chassis dos caminhões fornecidos. 

 
Desta forma, a Contratada do Lote 01 apenas ficará obrigada a assumir os custos de 
montagem do equipamento colocado sobre o chassi dos caminhões se comprovada a 
existência de defeitos ou de vícios (defeitos recorrentes sem solução técnica 
adequada do fabricante/fornecedor no período de garantia) que demandem 
correções ou reparações, observadas as regras definidas pelo Código de Defesa do 
Consumidor. 
 
 

2) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - LOTE 01 
 
Item C: Caminhão zero km, fabricação nacional, com ano do modelo ofertado igual ou 
superior ao ano quando da assinatura do contrato, com chassis 6x2 (trucado).... 
 
Onde se diz: 
 
Item x: Capacidade de partida com PBT em rampa com declividade de pelo menos 
35%. 
 
Esclarecer: 
Os Itens abaixo refere – se: Partida em Rampa ou Capacidade de Rampa? 
 
Resposta:  

 

Conforme parecer da área técnica (documentação constante dos autos), o disposto 
na alínea “x” do item C, do Lote 01, do Anexo I-A do Edital refere-se à capacidade de 
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partida em rampa com PBT, considerando a especificidade do serviço e a 
necessidade real de parar e arrancar em rampas com tal declividade, durante as 
operações de coleta em Belo Horizonte. 
 
 
 
 

Belo Horizonte - MG, 26 de junho de 2018. 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 
PREGOEIRO

 


