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OFÍCIO Nº 08/2018 
 
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 PISA FORD, 
 
REFERÊNCIA: RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL – E-MAIL ENVIADO EM 10 DE 

JULHO 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 pedido de 
esclarecimento enviado em 10 de julho de 2018, no endereço eletrônico licita.slu@pbh.gov.br, 
apresentar as seguintes respostas: 
 

Pedido de esclarecimento enviado em 10 de julho de 2018: 

LOTE1: 

1) GARANTIA E MANUTENÇÃO NO PRIMEIRO ANO: A garantia devera cobrir 

todo o caminhão e a manutenção preventiva, conforme determina o manual 

do fabricante, como a troca de Filtros, Óleos, Graxas Aditivos, Fluidos e Mão 

de Obra,  excluindo peças de desgaste natural, lonas. tambores de freio, 
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pneus, estofamentos, borrachas, palhetas do limpador de para-brisas, 

amortecedores, itens da suspensão, baterias, lâmpadas correias ??? 

Resposta: 

 

Entendimento correto. De acordo com o parecer da área técnica 
(documentação constante dos autos), a garantia no primeiro ano é integral 
para todo o veículo, conforme determina o manual do fabricante, incluindo os 
itens obrigatórios para as revisões em garantia, como óleos, filtros, graxas, 
fluídos e mão de obra; cobrindo eventuais defeitos de fabricação e excluindo 
itens de desgaste natural. 

 

2) GARANTIA ESTENDIDA DO SEGUNDO AO QUINTO ANO: Entende-se que a 
manutenção corretiva e preventiva (peças e mão de obra), no período da 
garantia estendida por 4 anos, apenas para o motor, e todos seus 
componentes, injeção eletrônica, gerenciamento eletrônico, diferencial, 
transmissão automatizada e tomada de força ??? 
 

Resposta:  

 

Entendimento correto. De acordo com o parecer da área técnica 
(documentação constante dos autos), a garantia estendida, incluindo a 
manutenção corretiva para defeitos de fábrica e preventiva, nas revisões 
obrigatórias (peças e mão de obra) para os 4 anos subsequentes é exclusiva 
para o motor e todos os seus componente, incluindo turbina, injeção 
eletrônica, gerenciamento eletrônico, diferencial, transmissão automatizada e 
tomada de força, e ainda o fornecimento de óleos, fluídos, graxas e filtros para 
esses componentes.  

 

3) MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SEGUNDO AO QUINTO ANO: 
Entende-se que as manutenções neste período, estão EXCLUÍDOS desta 
cobertura os seguintes itens. Peças de desgaste naturais como lonas. tambores 
de freio, pneus, estofamentos, borrachas, palhetas do limpador de para-brisas, 
amortecedores, itens da suspensão, baterias, lâmpadas, filtros e correias e 
fluídos ??? 
 

Resposta:  

 

Entendimento correto. De acordo com o parecer da área técnica 
(documentação constante dos autos), está excluída neste período a cobertura 
para os demais componentes do caminhão, como freios, suspensão, chassi, 
cabine, acessórios, e peças de desgaste natural. 

  

4) ITEM 10 - ACEITAÇÃO DOS BENS PELA CONTRATANTE: O recebimento 
provisório e definitivo ocorrerão conjuntamente após o recebimento da 
contratada, do Aceite Técnico / Laudo Técnico fornecido pelo implementador, e 
pelo atendimento  do check list do Anexo I-A,  por um servidor / comissão 
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constituída da SLU. Apos esta etapa a SLU emitira a Nota de Empenho em até 2 
dias, e o pagamento total ou parcial será feito em até 30 dias ??? 

 
Resposta: 

Faz-se necessário observar a cronologia dos dispositivos do Edital: 

19. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: Subitem 19.1.: Homologada a 

licitação, será firmado contrato com o Licitante vencedor de cada lote do 

presente Pregão, nos termos da minuta constante do ANEXO V, parte 

integrante deste Edital, que conterá, dentre suas cláusulas, as de Obrigações 

da Contratada e Obrigações do Contratante. 

 

20. DO LOCAL, DOS PEDIDOS, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS 

PRODUTOS: Subitem 20.1.: Assinado o Contrato, a Contratada terá até 

dois dias úteis para retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente 

contados da sua convocação. 

Subitem 20.2.: Os produtos deverão ser entregues conforme cronograma de 

entrega ANEXO I-B do Edital contados do recebimento da Nota de Empenho. 

 Subitem 20.5. alínea “a”: No caso do Lote 01, os veículos serão recebidos 

após vistoria in loco nos locais de montagem dos equipamentos indicados 

pelas Contratadas dos Lotes 02, 03, 05 e 06; 

Subitem 20.5.1. alínea “b”: No caso do Lote 01, o recebimento definitivo 

ocorrerá conjuntamente com o recebimento provisório previsto na alínea “a” 

do item anterior e estará condicionado ao recebimento, pela Contratante, do 

Aceite Técnico/Laudo Técnico” emitido pelos fabricantes ou fornecedores dos 

equipamentos dos lotes 02, 03, 05 e 06. Este “Aceite Técnico/Laudo Técnico” 

deverá comprovar a compatibilidade de montagem do equipamento sobre o 

chassi, conforme modelo a ser fornecido pela Contratante. 

Subitem 20.18.: A liberação da Nota Fiscal para pagamento ocorrerá após o 

recebimento definitivo e aceite dos bens pela Contratante. 

(...) 

22. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Subitem 22.3.: O pagamento será 

feito em até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento definitivo dos 

produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/fatura devidamente 

conferida e atestada. 
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5)  CLÁUSULA 14 - DA GARANTIA: Solicito a exclusão total desta cláusula, pois irá 
onerar o valor cotado, e mais, o fornecedor é reconhecidamente tradicional no 
mercado. 

 
Resposta:  

 

Entendimento incorreto. Esclarecemos que a garantia de execução contratual é item 
cuja exigência está de acordo com a legalidade. 
 

6) 27 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS e 12 - OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA:  
Item 27.14 - "A participação do Licitante nesta licitação implica em aceitação de 
todos os termos do edital". 
Item 12.1 - "Atender a todas as condições descritas no presente edital e anexos 
respectivos". 
Por ocasião dos esclarecimentos solicitados, e respondidos via e mail, os 
mesmos farão parte integrante do Edital e seus anexos?  

 
Resposta: Os esclarecimentos solicitados e respondidos, vinculam-se ao Edital e seus 

anexos na hipótese da ocorrência de diversas interpretações possíveis em face do ato 

convocatório. Se neste caso, a Administração escolher uma ou algumas dessas 

interpretações possíveis e excluir outras (ou todas as outras), somente nestes casos 

haverá a vinculação. 

 

 

 

 

Belo Horizonte - MG, 23 de julho de 2018. 

 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 
PREGOEIRO 

 

 


