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SEDS_Email_Licitsesp

De: Helida Meneses <helida.meneses@deva.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 16 de agosto de 2017 15:13
Para: SEDS_Email_Licitsesp
Assunto: Re: PEDIDO ESCLARECIMENTO
Anexos: ESCLARECIMENTO 1 -.1079.pdf

Prezados boa tarde. 
 
Gentileza considerar  pedido de esclarecimento anexo. 
 
 
 
Atenciosamente... 
 

 
 

De: Helida Meneses 
Enviado: terça-feira, 15 de agosto de 2017 16:20 
Para: licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br 
Assunto: PEDIDO ESCLARECIMENTO  
  
Prezados boa tarde. 
 
Gentileza considerar a solicitação de esclarecimento conforme  documento anexo. 
 
Aguardamos breve retorno. 
 
 
Atenciosamente... 
 

 



 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
BETIM,  16 DE AGOSTO  DE 2017. 

A 
 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP COORDENADORIA DE 
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - CPGF GOVERNANÇA � CPGF 
 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2017  
TIPO: MENOR PREÇO 
 
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS DE SERVIÇO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 
 
Prezados Senhores 
 
DEVA VEÍCULOS LTDA SITUADA NA RUA TEONILIO NIQUINI Nº 32 JARDIM PIEMONT BETIM- MG, INSCRITA NO 
CNPJ 23.762.552/0003-02, VEM RESPEITOSAMENTE PERANTE VSAS.  SOLICITAR ESCLARECER DÚVIDAS SOBRE 
O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2017. 
 
7- HABILITAÇÃO 

 

7.6 Qualificação Técnica  

7.6.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, QUANTIDADES e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no 

mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, 

com indicação do fornecimento, qualidade do atendimento.  

 
PEDIMOS ESCLARECER: 
De acordo com a solicitação acima, foi solicitado para fim de comprovação de aptidão no mínimo 1 
atestado comprovando bom de atividade e que seja pertinente e compatível em prazos e 
QUANTIDADES.  
Será necessário apresentar pelo menos 1 atestado que comprove QUANTIDADE igual ao objeto do 
edital? 
Se tal informação proceder gentileza informar o percentual necessário para apresentação de 
atestados. 
Será aceito para compor o total o somatório de vários fornecedores? 
 
Pedimos esclarecer também se a cor dos veículos ofertados será branco? Visto que não consta no 
edital. 
 
Certo de vossa atenção aguardamos breve retorno. 

Atenciosamente, 
 
_______________________________ 
ABNER SALDANHA DE RESENDE  
CPF: 972.263.786-04 
RG: M � 7.046.331  
GERENTE 
DEVA VEÍCULOS LTDA 
23.762.552/0003-02 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Segurança Pública

Superintendência de Integração da Política sobre Drogas

 

Memorando.SESP/SUIP.nº 11/2017

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2017.

Para: Francielle de Souza Florido 

          Servidora Pregoeira

 

  
  Assunto: Resposta à solicitação de esclarecimento- Pregão - Processo de Compra n° 1691001
000091/2017 
  

A Senhora Pregoeira,

 

Cumprimentando-a cordialmente, e em atenção ao pedido de esclarecimento enviado pela DEVA
VEÍCULOS LTDA, referente ao Processo de Compra supracitado, vimos informar que a empresa poderá
apresentar  01 (um) atestado que comprove a  aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação  ou, cumulativamente,  mais de um
atestado, desde que os veículos constantes nos atestados tenham as mesmas características dos veículos
descritos no Edital e tenham sido entregues, em totalidade compatível com a quantidade estipulada no
Edital,  dentro de um período histórico de até 90 (noventa) dias, ou seja, todos os veículos tenham sido
entregues dentro de um mesmo período de tempo  que  não tenha ultrapassado os  90 (noventa) dias (prazo
para a entrega da totalidade dos veículos estipulado no Edital).

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Claudia Goncalves Leite, Superintendente, em
17/08/2017, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0002105 e
o código CRC DFAA73CF.

Referência: Processo nº 1690.01.0000169/2017-40 SEI nº 0002105

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Segurança Pública

Superintendência de Integração da Política sobre Drogas

 

Memorando.SESP/SUIP.nº 13/2017

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2017.

Para: Francielle de Souza Florido 

          Servidora Pregoeira

 

  
  Assunto: Complemento ao Memorando 11 - Solicitação de esclarecimento - Processo de Compra n°
1691001 000091/2017 
  

A Senhora Pregoeira,

 

Cumprimentando-a cordialmente, e complementando a resposta acerca do  pedido de esclarecimento enviado
pela DEVA VEÍCULOS LTDA, referente ao Processo de Compra supracitado, vimos informar que  o
veículo, objeto do Pregão em tela, deverá ter cor  branca, conforme orientação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Claudia Goncalves Leite, Superintendente, em
17/08/2017, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0002410 e
o código CRC 91A2A6C4.

Referência: Processo nº 1690.01.0000169/2017-40 SEI nº 0002410

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

  

Processo nº 1690.01.0000169/2017-40

  

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL

 

REF.: PREGÃO Nº 1691001 – 91/2017 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA, neste ato representado por sua Pregoeira, designado através da Resolução nº 48, de 09 de
junho de 2017, do Exmo. Secretário de Segurança Pública, publicada no “Minas Gerais” em 13 de junho
de 2017, vem, em razão pela SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ao Ato Convocatório do Pregão em
epígrafe, proposta pelo licitante “DEVA VEÍCULOS LTDA”, inscrita no CNPJ sob o nº 23.762.552/0003-02,
situada na Rua Teonilio Niquini, n° 32, Jardim Piemont, Be�m - MG, como segue:

 

I - DO RELATÓRIO

 

            Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao ato convocatório do
PREGÃO Nº 1691001 – 91/2017, cujo objeto refere-se à “aquisição de automóveis de serviço para o
transporte de passageiros”, obje�vando esclarecimento do Edital Licitatório, conforme explanado no
documento em anexo.

 

III – DO QUESTIONAMENTO

 

Solicita o licitante esclarecimento quanto ao item 7.6- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital e
sobre especificações do automóvel, como se segue:

 

1. Sobre a Qualificação Técnica

 

O item 7.6.1 da Qualificação Técnica do Edital Licitatório exige que:

 

“7.6.1 Comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel
em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo
01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
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comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação com indicação do
fornecimento, qualidade do atendimento. ” (grifo nosso)

 

Pede o licitante esclarecimento como se segue:

 

“De acordo com a solicitação acima, foi solicitado para fim de comprovação de ap�dão no
mínimo 1 atestado comprovando bom de a�vidade e que seja per�nente e compa�vel em prazos e
QUANTIDADES. ”

 

“Será necessário apresentar pelo menos 1 atestado que comprove QUANTIDADE

Igual ao objeto do edital? ”

 

“Se tal informação proceder gen�leza informar o percentual necessário para apresentação
de atestados. ”

 

“Será aceito para compor o total o somatório de vários fornecedores? ”

 

Resposta:

 

Informamos que a empresa poderá apresentar  01 (um) atestado que comprove a  ap�dão
para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o
objeto da licitação  ou, cumula�vamente,  mais de um atestado, desde que os veículos constantes nos
atestados tenham as mesmas caracterís�cas dos veículos descritos no Edital e tenham sido entregues,
em totalidade compa�vel com a quan�dade es�pulada no Edital,  dentro de um período histórico de até
90 (noventa) dias, ou seja, todos os veículos tenham sido entregues dentro de um mesmo período de
tempo  que  não tenha ultrapassado os  90 (noventa) dias (prazo para a entrega da totalidade dos
veículos es�pulado no Edital).

 

2. Sobre especificação do automóvel

 

Requer o licitante que esclareça sobre a exigência da cor do veículo, visto que não consta
no Edital Licitatório.

 

Resposta:

 

A cor exigida para o automóvel será de cor branca conforme orientação da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

 

Sem mais para o momento, reitero os votos de es�ma e consideração e me coloco a
disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.
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Belo Horizonte, 17 de agosto de 2017.

 

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Servidora, em 17/08/2017, às
18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0002559 e
o código CRC A7FC2C81.

Governança - Secretaria de Estado de Segurança Pública - Rodovia Papa João Paulo II, 3777 - Bairro Serra
Verde - CEP 31630-900 - Belo Horizonte - MG

 

Referência: Processo nº 1690.01.0000169/2017-40 SEI nº 0002559

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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De: SEDS_Email_Licitsesp
Enviado em: quinta-feira, 17 de agosto de 2017 18:22
Para: 'Helida Meneses'
Assunto: RES: PEDIDO ESCLARECIMENTO
Anexos: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 1 - Pregão 91-2017 - Vans.pdf

Prezada Hélida Menezes, 
 
Segue anexo a resposta do pedido de esclarecimento relativo ao Edital Licitatório. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Francielle de Souza Florido 
Pregoeira 
Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças – CPGF 
Governança – Núcleo de Licitação 
31 3915-5447 
Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP 
Cidade Administrativa de Minas Gerais – Prédio Minas – 3º andar 

 
 
 
 
 

De: Helida Meneses [mailto:helida.meneses@deva.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 16 de agosto de 2017 15:13 
Para: SEDS_Email_Licitsesp <licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br> 
Assunto: Re: PEDIDO ESCLARECIMENTO 
 
Prezados boa tarde. 
 
Gentileza considerar  pedido de esclarecimento anexo. 
 
 
 
Atenciosamente... 
 

 
 



2

De: Helida Meneses 
Enviado: terça-feira, 15 de agosto de 2017 16:20 
Para: licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br 
Assunto: PEDIDO ESCLARECIMENTO  
  
Prezados boa tarde. 
 
Gentileza considerar a solicitação de esclarecimento conforme  documento anexo. 
 
Aguardamos breve retorno. 
 
 
Atenciosamente... 
 

 


