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PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N° 36/2020
ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO:PRODOESTE/MERCEDESBENZ/DEVA VEÍCULOS LTDA
RELATÓRIO
Trata-se de processo licitatório na modalidade Pregão Presencial,
cujo objeto é a aquisição de veículos novos, conforme especificações
constantes do Termo de Referência.
PRODOESTE/MERCEDES-BENZ,apresentou
nos seguintes itens:

pedido de esclarecimentos

Item 1
→ ANO/MODELO:2020
→ Pneus:235/75 R16
→ Sistema elétrico: 24 volts
→ Garantia: Nesse modelo a Mercedes-Benz garante seus produtos por 12
meses.
→ PBT : 8000 kg (diferente das demais observações,esse item é uma
sugestão,por ser o mais adequado.Sendo PBT de 5.000 kg,igual proposto no
edital,o veículo adquirido terá uma carga útil em torno de 2.500 kg,capacidade
de carga próxima de uma caminhonete).Se citarem PBT a partir de 8.000
kg,dará direito a uma carga útil aproximada de 5.000 kg e quando colocar o
implemento,dará em torno de 3.800 kg de carga liquida.
Item 2
→ ANO/MODELO:2020
→Tecnologia: SCR (Portanto citar o EGR + SCR) EGRsomente um fornecedor
possui.
→ Garantia:Nesse modelo a Mercedes-Benz garante seus produtos por 12
meses.
Item 6
→ ANO/MODELO:2019/2020
→ Direção Elétrica
→ Freios a Disco

→ Tanque: 71 litros.Não tem tanque de ureia
→ Torque: mínimo de 360 NM
→ Garantia: Nesse modelo a Mercedes-Benz garante seus produtos por 12
meses.
→ Duvida:Será necessário fazer adaptações para cadeirantes?Sepositivo,o
veículo irá diminuir sua capacidade depassageiros para instalar o equipamento.
Diante dos argumentos demonstrados:
1-Quanto ao pedido de esclarecimento protocolado pela empresa
PRODOESTE:
Pedido no item 1:
→ ANO/MODELO2020:Optamos o veículo do ano para evitarmos que
fornecedor nos ofereça um veículo do ano anterior levando em consideração
que já estamos a 50 dias do ano de 2020,gerando uma desvalorização do
mercado sobre a Tabela de Preços.
→Quanto ao pedido de redução do PBT mínimonão existe razão para tal
alteração.Este PTB mostra-se mais apropriado visa atender melhor as
necessidades do município, não importando em restrição de competitividade.
→Em relação a rodagem Pneus:225/75 R16 o que significa dizer que outra
especificação pode ser ofertada, desde que seja acima da solicitada.
→ Sistema elétrico: 12 volts o que significa dizer que outra especificação pode
ser ofertada, desde que seja acima da solicitada.
→ Garantia: Garantia dos produtos por 24 meses: Economia nos cofres
públicos.
2-Quanto ao pedido de esclarecimento protocolado pela empresa
PRODOESTE:
Pedido no item 2:
→ ANO/MODELO 2020 :Optamos o veículo do ano para evitarmos que
fornecedor nos ofereça um veículo do ano anterior levando em consideração
que já estamos a 50 dias do ano de 2020,gerando uma desvalorização do
mercado sobre a Tabela de Preços.
→Tecnologia: SCR (Portanto citar o EGR + SCR) EGR ,esclareço que a
finalidade da escolha EGR está na economia de gastos aos cofres públicos
uma vez que na tecnologia EGR não há utilização do arlae,portanto,não há
realização de referida despesa.
→ Garantia: Garantia dos produtos por 24 meses : Economia nos cofres
públicos.

3-Quanto ao pedido de esclarecimento protocolado pela empresa
PRODOESTE:
Pedido no item 6:
→ ANO/MODELO2 020: Optamos o veículo do ano para evitarmos que
fornecedor nos ofereça um veículo do ano anterior levando em consideração
que já estamos a 50 dias do ano de 2020,gerando uma desvalorização do
mercado sobre a Tabela de Preços.
→ Direção Hidráulica: Onde se lê direção hidráulica alteramos para
hidráulica/elétrica
→ Freios de Serviço a Tambor: Onde se lê freios de serviço a tambor
alteramos para freios de serviço a tambor/disco
→ Tanque de 90 litros:Devido as normas de Meio Ambiente e Legislação de
Trânsito.
→ Torque mínimo de 450 NM: Veículo mais apropriado para atender as
necessidades do município destinado as viagens em TFD a ser usado em
longas distância e com maior frequência.
→ Garantia: Garantia dos produtos por 24 meses: Economia nos cofres
públicos.
→ Duvida:Será necessário fazer adaptações para
cadeirantes?Sepositivo,o veículo irá diminuir sua capacidade de
passageiros para instalar o equipamento?
Veículo sem adaptação para cadeirante.

DEVA VEÍCULOS LTDA,apresentou
seguintes itens:

pedido de esclarecimentos nos

Item 1
→Em relação a rodagem Pneus:225/75 R16
→Suspensão dianteira independente com molas helicoidais--

Item 2
→ Com tecnologia de EMISSÃO DE GASES EGR
Diante dos argumentos demonstrados:
Quanto ao pedido de esclarecimento protocolado pela empresa DEVA
VEÍCULOS LTDA:
Pedido no item 1:

→Em relação a rodagem Pneus:225/75 R16 o que significa dizer que outra

especificação pode ser ofertada, desde que seja acima da solicitada.
→Suspensão dianteira independente com molas helicoidais basicamente torna

o veículo com mais conforto,menosruído,fabricação simples e custo mais
reduzido.
Quanto ao pedido de esclarecimento protocolado pela empresa DEVA
VEÍCULOS LTDA
Item 2
→Tecnologia: SCR (Portanto citar o EGR + SCR) EGR ,esclareço que a
finalidade da escolha EGR está na economia de gastos aos cofres públicos
uma vez que na tecnologia EGR não há utilização do arlae,portanto,não há
realização de referida despesa.
TAGUAMOTORS AUTOPEÇAS E MOTORES LTDA,apresentou pedido de
esclarecimentos nos seguintes itens:
Pedido no item 5 e 6:
→Quanto ao tipo de veículo a ser fornecido,deverá ser veículos de fretamento
ou veículos Rodoviário,e se deverá conter o bagageiro amplo nos dois
veículos?
→Quanto opcional da parede total de separação cabine do motorista em
relação aos passageiros
Quanto
ao
pedido
de
esclarecimento
protocolado
empresa,TAGUAMOTORS AUTOPEÇAS E MOTORES LTDA

pela

Pedido no item 5 e 6:
→Quanto ao tipo de veículos a ser fornecido,deverá ser veículos Rodoviário e
deverá conter o bagageiro amplo,porta pacote com luz de leitura nos dois
veículos os mesmo serão destinados para viagens em Tratamento Fora de
Domicilio. Não é necessário parede separação cabine do motorista e
passageiros.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS
-Secretário Municipal de Infraestrutura,Obras e
Serviços Públicos-

