
18/12/2020 SEI/GOVMG - 23390891 - Resposta

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27372628&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001417… 1/3

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

Diretoria de Compras

 

Resposta ao Pedido de Esclarecimento I - SEJUSP/DCO                                                                                                             

      Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2020.

REF.: PREGÃO Nº 1451044 – 257/2020 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, neste ato
representado por  sua  Pregoeira, designada por meio da  Resolução SEJUSP nº 206, de 13 de outubro de 2020, vem, em razão do PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO ao Ato Convocatório do Pregão em epígrafe, proposta por VPN REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ 10.370.540/0001-10, prestar as
seguintes informações:

1.  DO RELATÓRIO

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (23355809) ao ato convocatório do PREGÃO ELETRÔNICO 257/2020, cujo
objeto refere-se à “Aquisição de veículos (PRIMEIRO USO)".

 

2. PRELIMINARMENTE - DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à tempes�vidade, verifica-se que a solicitação de esclarecimento atende às exigências previstas nos itens 3.1 e 3.2
do Edital Licitatório, uma vez que o prazo para apresentação do documento em epígrafe findou-se no dia 16/12/2020 e que os mesmos foram
registrados no Portal de Compras MG no dia 16/12/2020. 

 

3. DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS

Como os ques�onamentos apresentados pela empresa trata-se de alegações estritamente de caráter técnico e com intuito de
subsidiar esta Pregoeira, no que concerne aos atos pra�cados neste pregão, com fundamento no inciso III do art. 17º do Decreto Estadual
48.012/2020, o pedido de esclarecimento foi encaminhado para a DTS-Diretoria de Transportes e Serviços Gerais, área demandante do processo
de compra em tela, para análise e esclarecimentos.

Desta forma, a área encaminhou o Memorando 1649 (23361005) contendo os seguintes respostas as ques�onamentos:

http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/239485?paginaCorrente=01&posicaoPagCorrente=239477&linkBase=http%3A%2F%2Fjornal.iof.mg.gov.br%3A80%2Fxmlui%2Fhandle%2F123456789%2F&totalPaginas=28&paginaDestino=9&indice=0
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Pede esclarecimento quanto a especificação relacionada ao veículo especificado no subitem 1.2.15. Anexo I Termo
de Referencia pag 30 do Edital, com a finalidade de viabilizar a par�cipação direta da General Motors neste
certame. Pretendem ofertar a S10 LS Cabine Dupla Diesel 4x4, exceto a roda de liga leve, que neste modelo é de
Aço com aro 16 polegadas:

Irá permanecer a “rodas de liga leve, cor grafite, mínimo aro 16” (dezesseis polegadas), e pneus originais de fábrica,
conforme linha de montagem, de u�lização mista em asfalto e estrada de terra, inclusive o pneu estepe com as mesmas
caracterís�cas, localizado fora do compar�mento de cargas, na parte inferior externa da carroceria do
veículo”, considerando trata-se de veículos que serão u�lizados diariamente no atendimento das demandas das  Unidades
Prisionais, necessários as a�vidades relacionadas à segurança e à humanização do cumprimento da pena dos custodiados
no sistema penitenciário mineiro.
Ademais, o projeto da Viatura Caminhonete com Cela Humanizada fora elaborado com vistas a atender às normas
estabelecidas na Lei nº 8.653 de 10/05/1993, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012, do Conselho Nacional de Polí�ca
Criminal e Penitenciária - CNPCP e da Resolução nº 626 de 19/10/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e
aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional/MJ, não cabendo alterações nas especificações do veículo.
 

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

 

 

Francielle de Souza Florido Milan

Pregoeira Coordenadora de Compras

Diretoria de Compras

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador(a), em 18/12/2020, às 16:51, 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 23390891 e o código CRC E9F912B5.

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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Referência: Processo nº 1450.01.0173643/2020-08 SEI nº 23390891
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública 

Núcleo de gestão de contratos da Diretoria de Transporte e Serviços Gerais

 

Memorando.SEJUSP/DTS–GESTÃO DE CONTRATOS.nº 1649/2020

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2020.

Para: David da Silva Campos 

          Diretor 

 

  
  Assunto: Resposta ao Memorando.SEJUSP/DCO.nº 1754/2020 - Impugnação Edital e Pedido de Esclarecimento
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0173643/2020-08].
  

 

Senhor Diretor,

 

Em atenção ao Memorando.SEJUSP/DCO.nº 1754/2020 (23356503),  segue abaixo resposta ao pedido de impugnação ao Edital do
Pregão Eletrônico nº 257/2020, que tem por objeto a Aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral, apresentado pela
empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ 04.104.117/0007-61 e resposta ao pedido de esclarecimentos da empresa VPN
REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ 10.370.540/0001-10.

 

1) Resposta a Impugnação formulada pela empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA (23355185):

 

INTRODUÇÃO

O presente procedimento licitatório visa aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de
Referência, e de acordo com as exigências e quan�dades estabelecidas no edital e seus anexos.
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O Pregão Eletrônico n.º 257/2020 foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 10/12/2020, bem como publicado no Diário Oficial da União
e no Jornal O tempo em 10/12/2020, com a data de abertura do certame marcada para o dia 22 de dezembro de 2020, às 10h.

 

No dia 16/12/2020, às 12:10 foi apresentado pedido de impugnação ao Edital do referido Pregão Eletrônico, pela empresa NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.104.117/0007-61, encaminhado conforme documento SEI nº 23355185.

 

DOS REQUERIMENTOS:

a) O recebimento do presente recurso, tendo em vista sua tempes�vidade:

A impugnação está em conformidade com o descrito no item 3 (três) do edital, subitem 3.1, uma vez que foi cadastrada no dia
16/12/2020 (23355185).

 

b) O esclarecimento desta r. Administração referente ao valor máximo do veículo, uma vez que o mesmo não consta no edital:

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS:

Nos termos do ar�go 15 do Decreto Estadual nº 48.012/2020, in verbis:

 

Art. 15 – O valor es�mado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital,
possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
§ 1º – O caráter sigiloso do valor es�mado ou do valor máximo aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do
art. 7º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
§ 2º – O valor es�mado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após
o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quan�ta�vos e das demais
informações
necessárias à elaboração das propostas.
§ 3º – Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor es�mado, o valor máximo
aceitável ou o valor de referência para aplicação do desconto constará obrigatoriamente no instrumento convocatório.
 

Conforme se verifica no item 18 do Termo de Referência do certame ora impugnado, fora adotado o orçamento sigiloso, desta feita,
o custo es�mado da contratação consta em documento juntado ao processo, sendo, nesse momento restrito apenas aos órgãos de controle
externo e interno, até a finalização da fase de lances, conforme determinação legal.

O custo es�mado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.
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c) O esclarecimento desta r. Administração se a garan�a ofertada pela Requerente de 03 (três) anos ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro,
juntamente com o serviço Nissan Way Assistance, disponibilizado por um período de 02 (dois) anos atende as exigências desta administração:

Irá permanecer a "garan�a mínima de 03 (três) anos, sem limite de quilometragem”, estabelecida em Edital, considerando trata-se
de veículos que serão u�lizados diariamente no atendimento das demandas das  Unidades Prisionais, necessários as a�vidades relacionadas à
segurança e à humanização do cumprimento da pena dos custodiados no sistema penitenciário mineiro.

Ademais, o projeto da Viatura Caminhonete com Cela Humanizada fora elaborado com vistas a atender às normas estabelecidas na
Lei nº 8.653 de 10/05/1993, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012, do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e
da Resolução nº 626 de 19/10/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional/MJ,
não cabendo alterações nas especificações do veículo.

 

d) O esclarecimento acerca da quan�dade de revisões a serem custeadas pela empresa:

Irá permanecer “revisões incluídas até os 100.000 (cem mil) quilômetros, conforme plano de revisões estabelecido pelo fabricante,
custeadas pela vencedora, incluindo mão de obra e despesas de peças de manutenção regular (óleo, filtros, etc.)”, considerando trata-se de
veículos que serão u�lizados diariamente no atendimento das demandas das  Unidades Prisionais, necessários as a�vidades relacionadas à
segurança e à humanização do cumprimento da pena dos custodiados no sistema penitenciário mineiro.

Ademais, o projeto da Viatura Caminhonete com Cela Humanizada fora elaborado com vistas a atender às normas estabelecidas na
Lei nº 8.653 de 10/05/1993, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012, do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e
da Resolução nº 626 de 19/10/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional/MJ,
não cabendo alterações nas especificações do veículo.

 

e) O esclarecimento se serão aceitos veículos com pneus all season e com a cor original de fábrica:

Irá permanecer a “rodas de liga leve, cor grafite, mínimo aro 16” (dezesseis polegadas), e pneus originais de fábrica, conforme linha
de montagem, de u�lização mista em asfalto e estrada de terra, inclusive o pneu estepe com as mesmas caracterís�cas, localizado fora do
compar�mento de cargas, na parte inferior externa da carroceria do veículo”, considerando trata-se de veículos que serão u�lizados diariamente
no atendimento das demandas das  Unidades Prisionais, necessários as a�vidades relacionadas à segurança e à humanização do cumprimento da
pena dos custodiados no sistema penitenciário mineiro.

Ademais, o projeto da Viatura Caminhonete com Cela Humanizada fora elaborado com vistas a atender às normas estabelecidas na
Lei nº 8.653 de 10/05/1993, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012, do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e
da Resolução nº 626 de 19/10/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional/MJ,
não cabendo alterações nas especificações do veículo.

 

f) O esclarecimento se serão aceitos vidros e retrovisores com comando elétrico:
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Irá permanecer “controle de vidros manual nas portas, que deverão abaixar por completo” e “controle de retrovisores manual”, 
devido ao grande número de veículos que apresentaram defeito nos vidros e retrovisores quando acionados por comando elétrico, ocasionando
a paralisação para manutenção destes  itens, causando prejuízo ao desenvolvimento das a�vidades das Unidades Prisionais desta Secretaria.

Visando reduzir os custos recorrentes com manutenção, optou-se por adquirir veículos com vidros e retrovisores  acionados por
comando manual.

E estes veículos serão u�lizados diariamente no atendimento das demandas das  Unidades Prisionais, necessários as a�vidades
relacionadas à segurança e à humanização do cumprimento da pena dos custodiados no sistema penitenciário mineiro.

Ademais, o projeto da Viatura Caminhonete com Cela Humanizada fora elaborado com vistas a atender às normas estabelecidas na
Lei nº 8.653 de 10/05/1993, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012, do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e
da Resolução nº 626 de 19/10/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional/MJ,
não cabendo alterações nas especificações do veículo.

 

g) O esclarecimento se será aceito veículo com farol auxiliar de neblina instalado em concessionária autorizada ou empresa transformadora:

O veículo deverá ser entregue com “farol auxiliar de neblina original de fábrica”. 

O projeto da Viatura Caminhonete com Cela Humanizada fora elaborado com vistas a atender às normas estabelecidas na Lei nº
8.653 de 10/05/1993, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012, do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e da Resolução
nº 626 de 19/10/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional/MJ, não cabendo
alterações nas especificações do veículo.

 

h) O esclarecimento se os veículos adquiridos serão adquiridos com isenção de IPI:

A empresa Nissan do Brasil Automóveis Ltda, requereu esclarecimentos se os veículos serão adquiridos com isenção de Imposto
Sobre Produtos Industrializados - IPI.

Conforme disposto no §1º do ar�go 13 da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 112, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2001:

 

§ 1º Para os fins da isenção de que trata o caput deste ar�go, consideram-se des�nados a patrulhamento policial os
veículos:
I - adquiridos diretamente do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, para u�lização no policiamento
ostensivo, preven�vo ou repressivo, exercido em vias públicas, com vistas à manutenção da ordem e da segurança públicas;
 

Desta feita, considerando que os veículos constantes nos Lote 01 e 02 des�nam-se ao transporte de indivíduos privados de
liberdade, cuja u�lização não está prevista na Instrução Norma�va SRF nº 112/2001, não é cabível a isenção do Imposto Sobre Produtos
Industrializados – IPI.
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i) O esclarecimento se a assistência técnica autorizada apresentada pela requerente atende as exigências desta administração:

A Assistência Técnica autorizada nas cidades apresentadas de Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipa�nga, Juiz de Fora,
Manhuaçu, Montes Claros, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí e Varginha atende ao Edital, uma vez que o mesmo dispõe
que " a contratada deverá possuir concessionária autorizada no estado de minas gerais, conforme lei federal nº 6.729/1979”, não especificando
em quais Munícipios.

 

j) O esclarecimento se o sensor de estacionamento deve ser considerado um acessório a ser instalado no veículo:

O veículo deverá ter o sensor de estacionamento, sendo original de fábrica, tendo em vista que está incorporado no texto da
instalação do Santo Antônio.

 

k) A alteração do Edital, para que passe a constar como “motorização com potência mínima de 160 cv”, de forma a garan�r a ampla
compe��vidade do certame:

Irá permanecer a “potência mínima 175 CV”, tendo em vista que foi verificado no mercado automobilís�co e consta veículos com
potência mínima de 175 CV. 

Ademais, o projeto da Viatura Caminhonete com Cela Humanizada fora elaborado com vistas a atender às normas estabelecidas na
Lei nº 8.653 de 10/05/1993, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012, do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e
da Resolução nº 626 de 19/10/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional/MJ,
não cabendo alterações nas especificações do veículo.

 

l) A inclusão no presente edital da exigência de estrito cumprimento da lei 6.729/79, Lei Ferrari, com a aquisição de veículo zero quilometro
por empresa autorizada e com a concessão de comercialização fornecida pelo fabricante:

Aduz a empresa Nissan do Brasil Automóveis Ltda, que no tocante ao mercado automobilís�co, deve-se levar em consideração a Lei
nº 6.729/79, conhecida como Lei Ferrari. A Impugnante alega que a Lei Ferrari disciplina a relação comercial de concessão entre fabricantes e
distribuidoras de veículos automotores, citando os ar�gos 1º e 2º, os quais fixam que veículos “zero quilômetro” só podem ser comercializados
por concessionários. Afirma ainda que a referida Lei, em seu ar�go 12, veda a venda de veículos novos para revendas, sendo seu público alvo
apenas o consumidor final.

Insta ressaltar que o edital impugnado não prevê a par�cipação de toda e qualquer empresa, como quer deixar transparecer os
argumentos da Impugnante, o item 4.1. deixa claro que somente poderão par�cipar as empresas cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o
objeto do certame:

 

“4.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o objeto desta licitação”
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Ademais, conforme disposto no item 2 do edital do certame:

“2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral,
conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de acordo com as exigências e quan�dades
estabelecidas neste edital e seus anexos.”
 

Soma-se a isto, o fato de que o Termo de Referência em todos os momentos deixa claro que os objetos a serem adquiridos são
veículos “zero quilômetro”.

 

A Lei Ferrari dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre, e aduz
quanto à permissão da comercialização do veículo zero quilômetro, nos termos do ar�go 12, in verbis:

 

“Art. 12. O concessionário só poderá realizar a venda de veículos automotores novos diretamente a consumidor, vedada a
comercialização para fins de revenda.”
 

Ao ser comprado por revendedora sem concessão comercial da produtora, a nota fiscal seria emi�da em nome desta, a qual se
cons�tuiria consumidora final. E o veículo imediatamente seria emplacado e licenciado em nome da revendedora. De modo que ao revende-lo a
Administração, mesmo não tendo sido u�lizado, o veículo seria considerado seminovo. Isto porque uma segunda nota fiscal seria emi�da, assim
como seriam feitos os segundos emplacamento e licenciamento. Cita-se entendimento da Controladoria Geral da União – CGU, quanto a definição
de veículo novo:

“veículo novo (zero quilômetro) é aquele adquirido através de fabricante/montadora, concessionária ou revendedor
autorizado, sujeito às regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB.”
 

Destaca-se que o primeiro emplacamento deverá ocorrer apenas em duas situações específicas, pela aquisição do veículo junto ao
fabricante ou pela aquisição junto ao concessionário. Em qualquer outra situação, o emplacamento será caracterizado como de um veículo
seminovo.

Pois bem, se o edital deixa claro que o veículo deverá ser zero quilômetro, e somente poderão par�cipar do certame interessados
cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o objeto desta licitação. Resta evidente que as empresas que não puderem fornecer um veículo
considerado novo, zero quilômetro, não poderão par�cipar da licitação.

Neste sen�do, apesar de não estar explícita a Lei nº 6.729/79, Lei Ferrari, conforme quer a Impugnante, entendemos que o
contexto da lei tem previsão no edital do Pregão Eletrônico nº 209/2020, principalmente quando deixa claro que o objeto do certame é veículo
zero quilômetro, e tendo ciência que somente empresa autorizada e com a concessão de comercialização fornecida pelo fabricante pode atender
tal exigência.
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Desta feita, o entendimento é que não há necessidade de alterar o edital, já que a essência das exigências da Lei está condita no
mesmo, não alterando em nada o certame.

 

CONCLUSÃO:

Diante do acima exposto, resta clarividente que a pretensão impugna�va formulada não merece guarida, estando à margem de qualquer amparo
legal, sendo medida de rigor e de Jus�ça o indeferimento da presente Impugnação.

 

2. Resposta ao pedido de esclarecimentos apresentado pela empresa VPN REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ 10.370.540/0001-10 (23355809)

 

INTRODUÇÃO

O presente procedimento licitatório visa aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de
Referência, e de acordo com as exigências e quan�dades estabelecidas no edital e seus anexos.

 

O Pregão Eletrônico n.º 257/2020 foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 10/12/2020, bem como publicado no Diário Oficial da União
e no Jornal O tempo em 10/12/2020, com a data de abertura do certame marcada para o dia 22 de dezembro de 2020, às 10h.

 

No dia 16/12/2020, às 16:53 foi apresentado pedido de esclarecimentos ao Edital do referido Pregão Eletrônico, pela empresa VPN
REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.370.540/0001-10, encaminhado conforme documento SEI nº 23355809.

 

DO ESCLARECIMENTOS:

Pede esclarecimento quanto a especificação relacionada ao veículo especificado no subitem 1.2.15. Anexo I Termo de Referencia pag 30
do Edital, com a finalidade de viabilizar a par�cipação direta da General Motors neste certame. Pretendem ofertar a S10 LS Cabine Dupla
Diesel 4x4, exceto a roda de liga leve, que neste modelo é de Aço com aro 16 polegadas:

Irá permanecer a “rodas de liga leve, cor grafite, mínimo aro 16” (dezesseis polegadas), e pneus originais de fábrica, conforme linha
de montagem, de u�lização mista em asfalto e estrada de terra, inclusive o pneu estepe com as mesmas caracterís�cas, localizado fora do
compar�mento de cargas, na parte inferior externa da carroceria do veículo”, considerando trata-se de veículos que serão u�lizados diariamente
no atendimento das demandas das  Unidades Prisionais, necessários as a�vidades relacionadas à segurança e à humanização do cumprimento da
pena dos custodiados no sistema penitenciário mineiro.

Ademais, o projeto da Viatura Caminhonete com Cela Humanizada fora elaborado com vistas a atender às normas estabelecidas na
Lei nº 8.653 de 10/05/1993, além da Resolução Nº 2, de 01/06/2012, do Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária - CNPCP e
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da Resolução nº 626 de 19/10/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional/MJ,
não cabendo alterações nas especificações do veículo.

 

 

 

Atenciosamente,

 

 

Fagner Cris�ano Rocha

Diretor de Transportes e Serviços Gerais

Documento assinado eletronicamente por Fagner Cris�ano Rocha, Diretor, em 18/12/2020, às 15:07, 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 23361005 e o código CRC 201E78C6.

Referência: Processo nº 1450.01.0173643/2020-08 SEI nº 23361005

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


Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais 
At Comissão de Licitação 
 
Ref Edital Pregão Eletrônico 257/2020, Processo Compra 1451044 000257/2020 
Lotes 01 – 25 Viaturas tipo Pickup CD 4x4 Diesel com Cela 
Lote  02 – 01 Viaturas tipo Pickup CD 4x4 Diesel com Cela  
 
Prezados Senhores, 
 
A VPV Representações Ltda, CNPJ 10370540/0001-10, representando a Rede 
de Concessionárias Chevrolet de Belo Horizonte e Contagem  pede 
esclarecimento quanto a especificação relacionada ao veículo especificado no 
Edital acima referenciado, com a finalidade de viabilizar a participação direta da 
General Motors neste certame conforme segue: 
 
1.2.15. Anexo I Termo de Referencia pag 30 do Edital 
Rodas de liga leve, cor grafite, mínimo aro 16” (dezesseis polegadas), e 
pneus originais de fábrica, conforme linha de montagem, de utilização 
mista em asfalto e estrada de terra, inclusive o pneu estepe com as mesmas 
caracterís cas, localizado fora do compar mento de cargas,na parte 
inferior externa da carroceria do veículo 
 
Pretendemos ofertar a S10 LS Cabine Dupla Diesel 4x4 que atende plenamente 
a exigência, exceto a roda de liga leve, que neste modelo é de Aço com aro 16 
polegadas 
 
Diante do acima exposto gostaríamos de obter aprovação desta comissão para 
ofertar o modelo LS com rodas de aço 16, pois o modelo LT que possui as rodas 
de liga Leve é bem mais equipada e custa R$ 19.300,00 a mais por unidade, 
bem como é oferecida somente com câmbio automático de seis velocidades, que 
também não vai atender a especificação pois o ítem 1.2.3.6 solicita câmbio 
manual. 
 
Certos de um parecer favorável  ao nosso pleito, agradecemos 
antecipadamente, 
 
Atenciosamente 
 

Virgilio Paulo Vieira 
VPV Representações Ltda 
Vendas a Governo Chevrolet 
Belo Horizonte-MG 
(31) 3566-7891/99611-7891 
virgilio@vpv.com.br 
 


