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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

CBMDF  Pedido de Esclarecimento  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2016 
DICOA/DEALF/CBMDF

XAVIER Rodolfo (CNH Industrial) <rodolfo.xavier@cnhind.com> 30 de setembro de 2016 09:20
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>
Cc: "MELLO Marco Andre (CNH Industrial)" <marco.rmello@cnhind.com>

Senhor pregoeiro,

 

Segue anexo pedido de esclarecimento referente ao  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2016 ‐ DICOA/DEALF/CBMDF.

 

Pedimos gen䌎�lmente a confirmação de recebimento do mesmo.

 

Atenciosamente.

 

 

Rodolfo Xavier

LATAM Fire Fighting Sales

Phone: +55 (31) 38887284

Mobile: +55 (31) 991026478

rodolfo.xavier@cnhind.com

Rua Senador Milton Campos, nº 175 – 2º andar

Vila da Serra – Nova Lima / MG – Brasil Cep: 34000000
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Nova Lima, 30 de setembro de 2016.                   Ref.FF-025/2016 
 

 

 

 

 

 

Ao 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE ADM. LOGÍSTICA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 

 

 

 

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2016 - DICOA/DEALF/CBMDF 

   Pedido de Esclarecimento 

 

 

IVECO LATIN AMÉRICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediado na Rodovia 

MG 238, km 73,5 – Sete Lagoas/Minas Gerais inscrita no CNPJ sob nª 

01.844.555/0005-06, na qualidade de pretenso participante do Pregão Eletrônico Nº 

054/2016 – DICOA/DEALF/CBMDF  do tipo Menor Preço, para Registro de Preços de 

Viaturas Auto Busca e Salvamento Leve, conforme especificações e condições 

estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital, vem solicitar 

esclarecimentos a respeito dos seguintes itens do Edital e seus anexos: 
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ANEXO I  
  

 TERMO DE REFERÊNCIA Nº 126/2016 – DIMAT 

 

 

4 – Especificações do material 

 

Chassi 

 

  Transmissão e tração 

  Transmissão manual com 05 marchas a frente e 01 a ré. Dotado de tração 4x2, 

tração traseira.  

 

Sistema de Segurança ativa e passiva 

 

a) Ativa 

 

 Sistema de controle de Tração  

 

 

Questão 1 – O veículo que pretendemos ofertar atende praticamente a todos os requisitos 

técnicos / comerciais listados no edital e seus anexos, como Peso Bruto total e Potência 

Mínima, Motor, Suspensão e implementos diversos. A exceção fica por conta da Transmissão 

e Tração, que não está disponível em nosso modelo nosso veículo possui uma condição 

diferente da descrita no edital, apresentando 06 marchas a frente e 01 a ré.  

 

Considerando que os ajustes solicitados não impactam na operação do veículo nem 

tampouco na performance do mesmo, solicitamos que os parâmetros de Transmissão e 

Tração sejam alterados, fazendo constar “no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré”;  o que 

permitirá nossa participação neste processo licitatório. 
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Questão 2 – Quanto ao Sistema de Segurança ativa e passiva, vimos que é solicitado “Sistema 

de Controle de Tração”.  

 

Ora, este exigência impede a nossa participação no processo e provavelmente 

de outras empresas, com capacitação técnica comprovada e que já comercializam 

veículos nos diversos segmentos do mercado por muitos anos, e em particular para o 

governamental. Salvo engano o referido sistema é oferecido no mercado por apenas 

um fabricante.  

 

Com base em tais fatos, solicitamos a “exclusão de tal exigência”, que não só 

permitirá a pariticipação da Iveco, como também de outros fabricantes que  

encontram-se nesta mesma situação e interessados em participar do processo. Ainda, 

ao acatar tal solicitação, o CBMDF estará  incentinvando a livre concorrencia e a maior 

participação de possíveis interessados, conforme preconiza a Lei 8.666/93. 

 

 

 

8. PRAZOS DE ENTREGA, PARA CORREÇÃO DE POSSÍVEIS VÍCIOS E LOCAL DE 

ENTREGA.  

 

A empresa deverá entregar os produtos as suas custas, no Centro de 

Manutenção de Equipamentos e Viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal (CEMEV), localizado no Setor de Áreas Isoladas Sul (SAIS) Quadra 04 Lote 05, 

telefone (61) 3901-3595, obedecendo os prazos abaixo, a contar do recebimento da 

Nota de Empenho ou assinatura do Contrato.  

 

 Caso o CBMDF adquira lote de viaturas menor ou igual a 05(cinco) unidades 
a entrega deverá ser realizada no prazo de 120 (cento e vinte) dias.  
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 Caso o CBMDF adquiria lote de viaturas maior do que 05 (cinco) e menor ou 
igual a 09 (nove) unidades a entrega deverá ser realizada no prazo de 150 
(cento e cinquenta) dias.  
 

 Caso o CBMDF adquiria lote de viaturas maior do que 09 (nove) unidades a 
entrega deverá ser realizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.  

 
A conclusão do protótipo deverá ser feita até 60 dias antes do prazo estabelecido para 

a entrega do primeiro lote. 

 

 

Questão 3 –  

 

 

O prazo de produção de um Chassi normalmente é de 150 dias, contados a 

partir da confirmação do pedido. Temos condições de reduzir o prazo de produção do 

nosso chassi no prazo de 120 dias, efetuando um acompanhamento diário junto aos 

setores produtivos da empresa. Há também o prazo de implementação, cujas empresas 

necessitam de pelo menos 90 dias.  

Ademais, o edital traz no escopo do implemento alguns equipamentos importados do 

exterior, produzidos sob medida / demanda (após colocação do pedido) e só após esse 

processo são produzidos e despachados ao país solicitante.  

 

Desta forma, alicerçado em fatos corriqueiros e situações enfrentadas pelas 

empresas, solicitamos alteração do “prazo de entrega para 240 dias, 

independentemente do número de veículos e ordens a serem firmadas”.  

 

Ainda, quanto ao protótipo, o edital pede entrega até 60 dias, antes do prazo 

estabelecido para a entrega do primeiro lote. Considerando que o CBMDF acatará 

nossa solicitação e alterará o prazo de entrega para 240 dias, solicitamos a entrega do 

protótipo ocorra no prazo de 180 dias, já que enfrentará as mesmas condições para ser 

produzido. De toda forma, faremos um esforço especial para cumprir este prazo 
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reduzido de 180 dias para o 1º veículo.  

 

 

 Esperando obter provimentos às nossas solicitações aguardamos a 

confirmação dos ajustes e alterações solicitadas para darmos sequência a nossa 

participação. 

 

Atenciosamente, 

  

 

 
Marco Mello 

Fire Fighting  - Business Executive Manager 
Phone: +55 (31) 3888-7478 
Mobile:+55 (31) 97152-2778               
marco.rmello@cnhind.com 
 
 
 
 

 
 
Rodolfo Xavier 

Fire Fighting Commercial and Sales 
Phone: +55 (31) 3888-7284 
Mobile: +55 (31) 99102-6478               
rodolfo.xavier@cnhind.com 
 


