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Esclarecimento 01/11/2019 19:31:19

Brasília DF, 31 de Outubro de 2019. AO MINISTERIO DA MULHERES, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. ATT. PREGOEIRRA:
CHARLIANE FERREIRA DE MESQUISTA REF.: PREGÃO ELETRÖNICO SRP N O 010.2019. Prezado Senhor, A Empresa, BRASAL COMERCIO DE
AUTOMVEIS E SERVIÇOS LTDA, registrada no CNPJ/MF sob o nr. 38.072.8720001-38, com sede nesta capital Cep.: 72.035-509 — Brasília —
DF, por intermédio seu representante legal, Sr. Antônio Luiz dos Reis C.I. 279.336 SSP/DF e CPF.• 096.620.301-15, vem solicitar a V.Sas., os
seguintes esclarecimento e possível alteração: 1 — Nas especificações relativamente aos veículos tipo CAMINHONETE, que seja alterada a
expressão: potência mínima de 177 cv para potência mínima de 160 cv. Esclarecemos que faz se necessário essa alteração para que se abra
um maior leque de participantes, como é o nosso caso. Nosso produto atende todas as outras especificações, inclusive sendo de tecnologia
superior ao exigido no edital. Essa alteração não compromete as exigências deste Ministério, no tocante a que se prestará a utilização do
veículo em seus serviços, conforme entendi com as demais especificações. Também solicitamos esclarecimentos quanto aos faturamentos. Os
veículos serão emplacados nas cidades para onde se destinam? Existem CNPJ, para cada localidade? O Ministério fornecerá procuração, para
junto aos DETRANS, possamos representar o Ministério, visto que, a Nota Fiscal, estará em nome de cada destinatário final? No aguardo para
podermos solicitar ou não, autorização a nossa Montadora, para apresentarmos proposta para o item 01. Agradecemos
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Resposta 01/11/2019 19:31:19

Por meio da Nota Técnica nº 28/2019/SE/MMFDH a unidade demandante manifestou o que diante dos questionamentos apresentados
(0970242) pela EMPRESA BRASAL COMERCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. Registrada sobre o CNPJ/MF sob o nº 38.072.8720001-
38, por intermédio de seu representante legal, Senhor Antônio Luiz dos Reis, C.I. 279.336 SSP/DF e CPF 096.620.301-15, o MINISTÉRIO DA
MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, esclarece que: Quanto ao pedido de alteração da potência mínima do motor de 177 cv
para 160, cumpre ressaltar que as especificações do veículo foi feita com base na estrita necessidade de seu uso, conforme justificativas
dispostas no Termo de Referência, in verbis: 2.7.5 Insta esclarecer que o veículo de tração 4x4 será destinado aos municípios onde os
Conselhos e Órgãos de PIR tem dificuldade de acessar o seu público alvo, como por exemplo: comunidades quilombolas que se localizam em
locais que, na maioria das vezes não possuem nem estradas de terra; e, quando possui, estão em péssimas condições de preservação
ocasionados pelo mau tempo e/ou pela má preservação. Além disso, o veículo com tração 4x4 à diesel é mais eficiente, econômico, robusto e
durável, ideal para as jornadas pesadas de trabalho, o que permitirá o atingimento do objetivo. A definição das especificações levou em
consideração que os veículos serão utilizados em ambientes sem pavimentação e em locais, muitas vezes, de difícil acesso, sem sequer ter
estrada. Assim, foi feito levantamento dos modelos existentes no mercado nacional para que se pudesse chegar a uma especificação que
atendesse as necessidades da Secretaria e ao mesmo tempo não frustasse a competitividade, posto que a potência indicada se encontra
próxima à média dos principais modelos ofertados - que variam entre 160 a 200 cavalos. Considerando as atividades das unidades que irão
utilizar o veículo e as condições territoriais brasileiras nessas localidades, entende-se que a potência definida no Termo de Referência é a
ideal para o atendimento da necessidade das Secretarias Nacionais, pois é imprescindível a aquisição de veículo com um pouco mais de
robustez, para que se consiga atingir e atender de forma eficiente e segura àquelas comunidades. Ressalta-se que, além desses veículos
transitarem em estradas com condições precárias, ainda servirão de transporte de pessoas e equipamentos das equipes e objetos e
pertences aos moradores dessas comunidades, o que enseja uma carga maior que a tradicionalmente utilizada nos veículos da Administração
Pública. Nesse sentido, repisa-se a necessidade de um pouco mais de potência e força do para que as equipes que atuam nesse segmentos
não passem por situações de perigo ou por intempéries em virtude da baixa performance do veículo adquirido. Nesse contexto, mostra-se
necessária a aquisição de veículo que possua motor que possibilite um deslocamento com facilidade num ambiente não urbano, situação em
que a quantidade de cavalos, apesar de ser apenas uma das características de desempenho do veículo, para o caso em epígrafe se mostra
essencial, uma vez garante maior força e com isso melhor desempenho para locomover todo o peso da carga, ao considerar os passageiros e
os equipamentos. Assim, não se mostra viável a alteração da especificação da motorização do veículo, considerando seu uso em condições
extremas e precárias de pavimentação, bem como sua destinação, que é o transporte de servidores e seus equipamento, bem como de
moradores das comunidades e seus pertences, o que requer um veículo com uma performance melhor que a indicada no pedido de
esclarecimento. Quanto ao questionamento do emplacamento, informa-se que os veículos serão emplacados na municipalidade de destino,
conforme subitens 8.18, 11.17 e 11.8 do Termo de Referência anexo ao Edital. Quanto ao questionamento dos CNPJ, esses serão das
localidades e informados na Ordem de Fornecimento, conforme subitens 8.1 e 11.8 do Termo de Referência anexo ao Edital. Em relação ao
fornecimento de procuração para que o fornecedor vencedor represente a municipalidade no momento de emplacamento do veículo junto ao
DETRAN, cabe informar que a representação da pessoa jurídica municipal se dará por tratativas do fornecedor vencedor com o representante
do ente federativo, bem como com o órgão de trânsito - conforme os subitens 11.6 a 11.8 do Termo de Referência anexo ao Edital. Portanto,
para o procedimento do emplacamento é necessário que a concessionária acione serviço de Despachante para que esse providencie junto ao
DETRAN os procedimentos necessários.
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Esclarecimento 08/11/2019 20:40:32

A Empresa, BRASAL COMERCIO DE AUTOMVEIS E SERVIÇOS LTDA, registrada no CNPJ/MF sob o nr. 38.072.8720001-38, com sede nesta
capital Cep.: 72.035-509 — Brasília — DF, por intermédio seu representante legal, Sr. Antônio Luiz dos Reis C.I. 279.336 SSP/DF e CPF.
096.620.301-15, Manifesta discordância da resposta desta Administração realizada no primeiro pedido de esclarecimento, publicando em
01/11-2019, indicando que: "De: Piaui - Volkswagen Assunto: ENC: PREGÃO. 010.2019. ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO EM TEMPO: EM
NENHUM MOMENTO QUESTIONAMOS A EXIGENCIA 4?4, ISSO SIM É MUITO IMPORTANTE PARA QUE UTILISE EM TERRENOS AS VEZES DE
TERRA. POTENCIA NÃO SIGNIFICA FORÇA, ISSO É OUTRA COISA. PRECISA-SE AVALIAR TORQUE E NÃO POTENCIA, ATE´MESMO ESSES
VEICULOS DE TRABALHO NÃO SERÃO UTILIZADOS PARA DISPUTA DE VELOCIDADE, ESPERO E ENTENDO ASSIM. GRATO" e ainda: "ESSA
LICITAÇÃO ESTÁ CONFIRMADA SUA ABERTURA PRA 0 DIA 13.11.2019? PRETENDEMOS EFETUAR RECURSO ADMINISTRATIVO. SOLICITAMOS
QUE A POTÊNCIA SEJA DE NO MINIMO 160 CV E NÃO QUE NÃO SE EXIGISSE 4/4. SABEMOS TODOS QUE A POTÊNCIA NÃO É MAIS
IMPORTANTE E ÚTIL QUE O TORQUE, PELO QUE ENTENDI NA RESPOSTA E NO PARECER, É O ÓRGÃO UTILIZARÁ OS VEÍCULOS EM
SITUAÇÃO ONDE PRECISARÁ DE UM TORQUE MAIOR E NÃO DE VELOCIDADE PROPRIAMENTE DITA.. TAMBÉM NESTE MESMO PARECER, O
ÓRGÃO DIZ QUE A POTÊNCIA IDEAL PODERIA OSCILAR ENTRE 160 CV /180 CV. NO AGUARDO, AGRADECEMOS VOSSAS PRESTEZAS. "
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Resposta 08/11/2019 20:40:32

Considerando o teor das argumentações trazidas, a área técnica manifestou-se por meio da Nota Técnica n.º posicionando-se, em síntese,
nos seguintes termos: ´O MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, considerando não apenas as ponderações da
BRASAL, como de outras empresas, fez alguns ajustes nas especificações do TR, conforme segue: I -A definição das especificações levou em
consideração que os veículos serão utilizados em ambientes sem pavimentação e em locais, muitas vezes, de difícil acesso, sem sequer ter
estrada. Assim, foi feito levantamento dos modelos existentes no mercado nacional para que se pudesse chegar a uma especificação que
atendesse as necessidades da Secretaria e ao mesmo tempo não frustasse a competitividade. II - Quanto ao questionamento do
emplacamento, informa-se que os veículos serão emplacados na municipalidade de destino, conforme subitens 8.18, 11.17 e 11.8 do Termo
de Referência anexo ao Edital. III - Quanto ao questionamento dos CNPJ, esses serão das localidades e informados na Ordem de
Fornecimento, conforme subitens 8.1 e 11.8 do Termo de Referência anexo ao Edital. IV - Em relação ao fornecimento de procuração para
que o fornecedor vencedor represente a municipalidade no momento de emplacamento do veículo junto ao DETRAN, cabe informar que a
representação da pessoa jurídica municipal se dará por tratativas do fornecedor vencedor com o representante do ente federativo, bem como
com o órgão de trânsito - conforme os subitens 11.6 a 11.8 do Termo de Referência anexo ao Edital. Portanto, para o procedimento do
emplacamento é necessário que a concessionária acione serviço de Despachante para que esse providencie junto ao DETRAN os
procedimentos necessários."
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Esclarecimento 08/11/2019 20:53:16

A TECAR - DF VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA., Concessionária RENAULT no Distrito Federal, inscrita sob CNPJ: 04.621.624/0001-87 e Insc.
Est.: 07.425.447.001- 04, sito: SIA Trecho: 01, Lote: 830 a 860 – Brasília - DF, através de seu representante legal, no uso de suas
atribuições vem mui respeitosamente, solicitar a V.Sa. ESCLARECIMENTO, ao edital em epígrafe, que passa a expor: Ilma. Senhora, tendo
esta empresa adquirido o edital de Pregão Eletronico nº 010/2019, com a intenção de apresentar proposta a este processo, verificou-se após
exaustiva análise do mesmo, que necessitamos interpor esse pedido de esclarecimento, conforme segue: Pretendemos apresentar proposta
de preço para esse certame, com o veículo Marca: Renault, Modelo: Duster 1.6 Cambio Manual, com potência de 118cv (Gasolina) e 120cv
(Etanol), conforme (Catalogo Anexo). Esse veículo atende perfeitamente a quase todos os itens constantes na descrição do veículo, do Anexo
I B, do Termo de Referência desse edital, exceto o seguinte item constante na letra “f”: Descrição do VEÍCULO TIPO “SPORT UTILITY
VEHICLE” (SUV) é exigido: f) potência de no minimo 125 cavalos no modulo de combustivel gasolina.... Diante do exposto, a potência
minima de 125cv a gasilina, está impossibilitado a participação da nossa empresa, em apresentar proposta para esse processo. Diante do
exposto apresentado, solicitamos que seja alterado o Termo de Referênia do ANEXO I B, para que possamos participa desse processo,
aumentado a competividade entre os concorrentes, zelando pela lisura do processo e imagem deste renomado Órgão. Pretendemos participar
dos Item de 6 a 10, Veículos utilitário SUV, para que a Fabrica Renault do Brasil, possa organizar sua produção de veículos SUV para atender
essa demanda, gostaríamos de saber sobre a possível contratação, para esse ano de 2019. Se haverá ou não, a contratal parcial, se houver
qual seria o quantitativo pretendido? Caso a contratação não ocorra esse ano de 2019, só ocorra no ano de 2020, seria possível informar o
período e a quantidade?
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Resposta 08/11/2019 20:53:16

Considerando o teor das argumentações trazidas, a área técnica manifestou-se por meio da Nota Técnica n.º posicionando-se, em síntese,
nos seguintes termos: O MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, considerando não apenas as ponderações da
TECAR, como de outras empresas, fez alguns ajustes nas especificações do TR, conforme segue: I - A especificação indicada no ANEXO I-B
do TR será substituída por: ´potência de no mínimo 114 cavalos, considerando os parâmetros necessários para que o veículo tenha um
desempenho mínimo, tendo em vista que no geral haverá pluralidade de ocupantes, acompanhados dos seus respectivos
equipamentos/objetos individuais, além dos transportados na carroceria, por exemplo os objetos pessoais recolhidos pelas equipes dos
conselhos tutelares." Quanto ao questionamento sobre a potência mínima no módulo combustível gasolina, resta esclarecer que o veículo a
ser adquirido é especificado para utilização de motores tipo flex, ou seja o módulo do motor possibilita todas as misturas possíveis entre
álcool e gasolina. É sabido que o combustível renovável álcool propicia aumento na taxa de compressão do motor, o que implica em maio
potência do veículo. Não obstante, a Administração optou por manter somente a exigência mínima de potência de 114 cavalos - valor que se
encontra entre os principais modelos da categoria e mínimo necessário para o desempenho do veículo durante sua operação - a fim de evitar
a celeuma sobre a programação do controle dos processo de injeção eletrônica e ignição. II - Conforme o subitem 1.4 do TR o Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), não se obriga a adquirir o objeto em sua totalidade, nem nas quantidades estimadas,
podendo até realizar licitações específicas para aquisição de uma ou mais unidades, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993 e art. 16 do Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Ainda o subitem 3.2 ressalta-se que, não obstante ao quantitativo
levantado pelas Secretarias Nacionais, o número para a aquisição imediata fica limitado às dotações orçamentárias provenientes de recursos
de emendas individuais da LOA/2019 destinadas ao MMFDH para a equipagem dos diversos Conselhos já apresentados.
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Esclarecimento 08/11/2019 21:05:33

A empresa FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, indústria montadora de automóveis, inscrita no CNPJ sob o nº 16. 701. 716 /
0001-56, com endereço na Av. do Contorno n 3.455 , Betim - MG , vem com fulcro no item 22 do Edital em epígrafe, solicitar os
esclarecimentos ao Edital com base nos fatos e argumentos que passa a expor: (...) ANEXO I , B , letra " b " . Afirmamos com toda a certeza
que a cor branco , do tipo lisa , por ser uma cor muito comum e padrão na indústria automobilística nacional, é oferecida por todos os
fabricantes que produzem e comercializam SUVs no Brasil, com as características técnicas mínimas elencadas em Edital, sem exceções. No
entanto , a cor branco , referente ao código "Pantone MIT – W11" , especificada em Edital , poderá excluir da disputa uma quantidade
expressiva de fornecedores. De acordo com consultas realizadas junto aos nossos fornecedores, constatamos que a cor branco , código
Pantone MIT- W11 , aplica-se para fins de grafismo / plotagem que deverá ser realizada nos veículos . Solicitamos confirmar nosso
entendimento . ANEXO I , B , letra " c " . Considerando nossa experiência de mais de um século na produção, comercialização e
desenvolvimento de tecnologia de veículos automotores, somos da opinião que o câmbio com transmissão automática, é uma grande
evolução técnica se comparada à tecnologia de câmbios com transmissão mecânica, por inúmeros motivos, entre os quais destacamos os
principais : mais conforto, mais segurança e maior vida útil do conjunto de transmissão. Neste sentido , entendemos que essa Administração
Pública irá aceitar veículos com tecnologia superior à solicitada , no caso específico, câmbio automático . Estamos certos ? ANEXO I , B , letra
" e " . O modelo JEEP RENEGADE , possui os para-choques dianteiros e traseiros parcialmente pintados na cor do veículo. Por ser um item
meramente estético , entendemos que essa Administração Pública irá aceitar veículos com essa característica. Estamos certos ? ANEXO I , B ,
letra " j " . Os bancos dianteiros individuais dispõem basicamente de 04 movimentos de ajustes : inclinação do encosto , ajuste de altura do
assento , ajuste da distância do ocupante do banco com relação à direção do veículo (no caso do motorista) ou console frontal (no caso do
passageiro dianteiro, também denominado "carona " - ajuste horizontal) e, ajuste lombar (ajuste do apoio da região lombar do encosto do
banco) O edital solicita" ... inclinação do banco ". Como esta opção não existe, salvo melhor juízo, nos diversos veículos deste segmento, se
mantido a redação como está, será comprometido o caráter competitivo do processo. Podemos entender que esse ajuste seria o de altura do
assento do banco ? Adicionalmente , questionamos ainda : ANEXO TR , ITEM 11.25 Com relação a vistoria “in loco” citada no item 11.25 , do
TR , do Edital que visa à aprovação dos adesivos aplicados nos veículos, questionamos sobre os custos da viagem, alimentação e
hospedagem da equipe do contratante para fins dessa visita técnica: Serão de ônus para qual das partes? Com relação ao local da vistoria,
solicita-se informar se o contratado poderá indicar o endereço da sede das instalações da empresa adaptadora dos veículos para esta
atividade?
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Resposta 08/11/2019 21:05:33

Considerando o teor das argumentações trazidas, a área técnica manifestou-se por meio da Nota Técnica nº 30/2019/SE/MMFDH (0977230)
posicionando-se, em síntese, nos seguintes termos: I - A especificação indicada no ANEXO I-B do TR será substituída por: ´Data de
fabricação/modelo igual ou posterior ao ano da assinatura do contrato. Aquisição de veículo novo de primeiro uso de fábrica e com modelo
cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior; pintura externa branca"; II - A especificação indicada no ANEXO I-
B do TR será substituída por: "motor flex e câmbio manual ou automático"; III- A especificação indicada no ANEXO I-B do TR será
substituída por: "para-choques dianteiro e traseiro" IV -Para especificação questionada de "inclinação do banco", entende-se por ajuste da
distancia do ocupante em relação ao console do veículo. Para melhor clareza a especificação indicada no ANEXO I-B do TR será substituída
por: "bancos dianteiros individuais com regulagem de distância do ocupante em relação ao console do veículo, inclinação do encosto e ajuste
do assento, com apoios para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura, integrados ou
acoplados ao banco, na cor do acabamento interno do veículo"; V - Em atenção ao item 11.25 do TR, será designado servidor que será
custeado pelo Ministério para avaliação e aprovação do grafismo no veículo; e VI -Será indicado, pelo contratado, endereço para a realização
da vistoria do grafismo pelo servidor enviado pelo Ministério.
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Esclarecimento 12/11/2019 11:31:05

Prezados Senhores, bom dia! A Renault do Brasil S/A, vem respeitosamente solicitar os esclarecimentos que seguem: - Em relação à
potência exigida para os itens do tipo utilitário – SUV, é exigida potência mínima de 125cv no módulo de combustível gasolina. Ocorre que o
veículo que temos intenção de participar, possui a seguinte potência: 118cv na gasolina e 120cv no etanol. Seria possível ajustar para que
possamos participar do processo e trazer maior competitividade e economicidade ao certame? - Em relação ao prazo de entrega, é exigido:
90 dias corridos para entrega, à partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. Pretendemos ofertar, como de praxe, para esta licitação,
veículos que apresentam excelente relação-custo benefício e qualidade. Porém, devido à crise financeira atual que atinge fortemente a nossa
economia, toda a cadeia produtiva sofreu uma redução em sua capacidade. Dessa forma, solicitamos gentilmente que considerem a
possibilidade de ampliação do prazo de entrega, de 90 (noventa) dias para, até 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados da data de
recebimento da Ordem de Fornecimento. Tal solicitação se justifica também devido à quantidade prevista, que ainda que se trate de registro
de preços, não há como se ter uma noção do comportamento dessa compra. Fora isso, temos que considerar toda logística de produção
(geralmente 90 dias), embarque (dependendo do local destino pode ser bem superior e mais delicado do que o transit time normal das
montadoras), grafismo, faturamento, emplacamento (dependemos de um terceiro na operação – órgão de trânsito) por fim transporte do
veículo da montadora em São José dos Pinhais/PR, até o local de entrega à ser definido na Ordem de Fornecimento. - Além disso, seria
possível informar, se para 2019 há alguma previsão de contratação/empenho? Se sim, há uma idéia de volume? Se não, poderiam nos
informar, à partir de qual mês de 2020 os recursos costumam ser liberados para contratação? - O edital descreve que os possíveis locais de
entrega estariam relacionados no Anexo V, porém menciona apenas UASGs poderiam nos disponibilizar a relação completa dos órgãos
participantes? - Em relação ao pagamento. O edital informa que o fornecedor deverá cadastrar a NF em uma determinado sistema SIG, e
inserir alguns documentos a cada veículo entregue. Como se trata de doação, o veículo será empenhado pelo MDH? Ou a verba será
disponibilizada pelo MDF e o empenho será feito pelo município participante da ARP? Quando o veículo estiver disponível para entrega, o
fornecedor realizará o faturamento, inserirá os dados no SIG, a comissão de recebimento da MDF receberá o veículo na localidade indicada?
Ou será algum responsável pela unidade beneficiada pela doação, ou seja do município? Sendo o que nos compete questionar,
antecipadamente, agradecemos por toda atenção dispensada e colocamo-nos a disposição. Atenciosamente, Graziela Martins Vendas ao
Governo RENAULT DO BRASIL Rua Fidêncio Ramos, 223 – Vila Olímpia São Paulo - SP T: +55 11 2184-1002
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Resposta 12/11/2019 11:31:05

Prezados, Em atenção ao pedido de esclarecimento abaixo, esclarece-se que o edital foi republicado nesta data, no sistema Comprasnet, bem
como disponibilizado no site deste Ministério https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/licitacoes-e-contratos/licitacoes-em-andamento
, contendo alterações das especificações técnicas do edital 10/2019 e seus nexos. Ainda visando responder os esclarecimentos dessa Renault
do Brasil S/A , por meio da Nota Técnica nº 31/2019/SE/MMFDH a unidade demandante esclareceu que: Em relação à potência exigida para
os itens do tipo utilitário – SUV, é exigida potência mínima de 125cv no módulo de combustível gasolina. Seria possível ajustar para que
possamos participar do processo e trazer maior competitividade e economicidade ao certame? A especificação indicada no ANEXO I-B do TR
será substituída por: ´potência de no mínimo 114 cavalos, considerando os parâmetros necessários para que o veículo tenha um
desempenho mínimo, tendo em vista que no geral haverá pluralidade de ocupantes, acompanhados dos seus respectivos
equipamentos/objetos individuais, além dos transportados na carroceria, por exemplo os objetos pessoais recolhidos pelas equipes dos
conselhos tutelares." Em relação ao prazo de entrega, é exigido: 90 dias corridos para entrega, à partir do recebimento da Ordem de
Fornecimento. Solicitamos gentilmente que considerem a possibilidade de ampliação do prazo de entrega, de 90 (noventa) dias para, até 150
(cento e cinquenta) dias corridos, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento. O prazo de entrega determinado já leva em
consideração a possibilidade de prorrogação, caso a contratada não consiga entregar os veículos no prazo, sem causar impacto no
cronograma de execução. Desta forma, não é possível atender a esta solicitação, uma vez que a concessão dos 150 dias irá prejudicar
diretamente os beneficiários do programa. Apesar do quantitativo elevado, as Ordens de Fornecimento serão emitidas gradativamente
durante vigência contratual, sem prejudicar o planejamento de logística do contratado. Seria possível informar, se para 2019 há alguma
previsão de contratação/empenho? Se sim, há uma ideia de volume? Conforme o subitem 1.4 do TR o MMFDH, não se obriga a adquirir o
objeto em sua totalidade, nem nas quantidades estimadas, podendo até realizar licitações específicas para aquisição de uma ou mais
unidades, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 16 do Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Ainda o subitem 3.2 ressalta-se que, não obstante ao quantitativo levantado pelas Secretarias Nacionais, o número para a aquisição imediata
fica limitado às dotações orçamentárias provenientes de recursos de emendas individuais da LOA/2019 destinadas ao MMFDH para a
equipagem dos diversos Conselhos já apresentados. O edital descreve que os possíveis locais de entrega estariam relacionados no Anexo V,
porém menciona apenas UASGs poderiam nos disponibilizar a relação completa dos órgãos participantes? Informamos que no subitem do 1.3
do TR constam os quadros contendo os Órgão Participantes (UASG) e suas respectivas demandas. Como se trata de doação, o veículo será
empenhado pelo MDH? Ou a verba será disponibilizada pelo MDF e o empenho será feito pelo município participante da ARP? Em relação ao
processo de execução da despesa, informa-se que o procedimento licitatório em curso pertence ao MMFDH, ou seja, as aquisições serão
efetuadas com orçamento do Ministério. Quando o veículo estiver disponível para entrega, o fornecedor realizará o faturamento, inserirá os
dados no SIG, a comissão de recebimento da MDF receberá o veículo na localidade indicada? Ou será algum responsável pela unidade
beneficiada pela doação, ou seja do município? O objeto da contratação será recebido pelo dirigente ou representante da municipalidade ao
qual será destinado e informado na Ordem de Fornecimento, conforme estabelecido nos subitens 8.2 a 8.7 do referido Termo de Referência.
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Esclarecimento 20/11/2019 19:34:16

Pedido de Esclarecimentos apresentados pela HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 54.305.743/0011-70, sediada
nas Quadras nº 05, 07 e 07-A Distrito Mínero-Industrial de Catalão DIMIC, CEP 75701-903 - Catalão GO.
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Resposta 20/11/2019 19:34:16

PERGUNTA: Veículo automotor, tipo camionete pick-up, montada sob estrutura de chassi (não monobloco). Será aceito. Correto? RESPOSTA:
Republicação do Edital Nº 10/2019 com os seguintes termos: a) Veículo automotor, tipo camionete pick-up, montada sob estrutura de chassi
ou monobloco, com carroceria em aço e original de fábrica, compartimentos de passageiros e carga em ambientes separados, pintura original
de fábrica; PERGUNTA: O veículo que pretendemos ofertar não contempla em sua ficha técnica alarme de série, apenas opcional quando
solicitado pelo cliente. Neste caso o item é montado na linha de produção e, portanto, entendemos que o alarme é original de fábrica. Será
aceito? RESPOSTA: Na ocasião do veículo chegar ao ponto de venda com alarme de séria instalado pela própria montadora, considerar-se-á
atendido o quesito. PERGUNTA: Será aceito potência de 190cv a 3500rpm? Potência em um certo RPM, é uma característica individual de
cada veículo. RESPOSTA: Republicação do Edital Nº 10/2019 com os seguintes termos: b) Potência mínima de 160 cv. O veículo que imprimir
sua RPM a potência superior ao mínimo exigido será aceita. PERGUNTA: Será aceito torque de 43,9kgfm a 2500rpm? RESPOSTA: Sim, uma
vez que o quesito estabelecido edital encontra-se entre 26 kg.f/1.500 rpm e 360 kg.f/1.500-2.900 PERGUNTA: Altura eixos: 2.430 mm e
3.581 mm. Seria entre eixos e não altura, correto? RESPOSTA: Republicação do Edital Nº 10/2019 com os seguintes termos: d) Distância
entre eixos: entre 2.430 mm e 3.581mm; PERGUNTA: Capacidade útil: entre 1.800 kg e 5.110 kg. 1050 kg será aceito? RESPOSTA:
Republicação do Edital Nº 10/2019 com os seguintes termos: e) Capacidade útil: entre 1.000 kg e 5.110 kg; PERGUNTA: Peso total bruto:
mínimo 3.400 kg w 8.250ks. 2950 kg será aceito? RESPOSTA: Republicação do Edital Nº 10/2019 com os seguintes termos: f) Peso Total
Bruto: mínimo 3.000 Kg e 8.250 kg. PERGUNTA: Suspenção independente com mola helicoidal, amortecedor hidráulico, e braços triangulares
duplos. Será aceito? RESPOSTA: Republicação do Edital Nº 10/2019 com os seguintes termos: 4. SUSPENSÃO: reforçada e elevada original
de fábrica. Isto possibilita a entrada do veículo em vários tipos de estradas, principalmente as acidentadas. PERGUNTA: Entendemos que a
tração 4x4 permanente não é obrigatória? Está correto o nosso entendimento? RESPOSTA: Republicação do Edital Nº 10/2019 com os
seguintes termos: 7. TRANSMISSÃO: manual ou automática, com mínimo de 06 (seis) velocidades, sendo 1(uma) de Ré, com sistema de
tração 4X4, com travamento automático das rodas, com controle interno de mudança da tração, incluindo a opção de marcha reduzida,
permitindo a tração 4X4 de forma permanente. Possibilidade de uso em estradas não asfaltadas. Portanto, o quesito de controle interno de
mudança de tração, permite o entendimento de acionamento, quando necessário, do sistema de tração 4x4. PERGUNTA: Favor esclarecer
como será o faturamento dos veículos, pois desconhecemos o procedimento de associação do chassi supracitado, posterior ao faturamento.
RESPOSTA: A CONTRATADA deverá utilizar o sistema próprio de gestão de doações (SIG) para inserir o número do chassi do veículo, bem
como o número da Nota Fiscal. No faturamento, tais informações deverão contar na Nota Fiscal. Qualquer dúvida sobre operacionalização do
sistema poderá ser solucionada com a CONTRATANTE. Após assinatura do contrato será agendada uma reunião com o fornecedor e as
secretarias demandantes para apresentação dos pontos focais de cada secretaria, cadastro dos dados do fornecedor no SIG e orientações à
respeito da utilização do sistema. PERGUNTA: Entendemos que o pagamento não ficará condicionado a instituição donatária retirar o veículo,
pois estando o veículo disponível para a entrega, os tramites de doação não interfirão no atraso do prazo de pagamento. Perguntamos: Está
correto o nosso entendimento? RESPOSTA: O entendimento está incorreto, uma vez que, conforme descrito no Termo de Referência,
somente após atendimento aos itens 8.20 e 8.21 que trata de todos os procedimentos necessários para a entrega, e após autorização da
Contratante, o veículo estará disponível para ser retirado de posse do Termo de Entrega, conforme previsto no item 8.22. O pagamento
somente será efetivado após atendimento ao item 8.24. PERGUNTA: Tendo em vista a obrigatoriedade de entrega do veículo licenciado,
conforme descritivo do item 1, 2, 3, 4 e 5 do Edital, solicitamos informar se o d. órgão possui direito à isenção do IPVA Imposto sobre
Propriedade de Veículo Automotor. RESPOSTA: Não há qualquer tipo de isenção fiscal no processo de aquisição do objeto em apreço.
PERGUNTA: O veículo que pretendemos ofertar possui garantia do fabricante de 36 (trinta e seis) meses ou 100.000 (cem mil) quilômetros
prevalecendo o que ocorrer primeiro. Devido a limitação de quilometragem, perguntamos: Será aceito? RESPOSTA: Não está correto o
entendimento. Não haverá limite de quilometragem, contudo o item 9.2. do Termo de Referência é bastante cristalino no sentido de
flexibilizar o prazo de 36 meses às condições indicadas no manual do proprietário, prevalecendo o maior período, assim, serão abarcadas a
maioria de condições indicadas pelo mercado para garantia. PERGUNTA: A garantia técnica contra defeitos de fabricação será prestada sem
ônus para o órgão. No entanto, as despesas com revisões periódicas conforme manual do fabricante (necessárias para a garantia) bem como
os serviços de manutenção normal do veículo são de exclusiva responsabilidade do proprietário dos veículos, não incluso no preço do veículo.
As condições de garantia e assistência técnica acima citadas atenderão as necessidades deste d. órgão? RESPOSTA: Correto o entendimento,
conforme disposto no subitem 9.6 do termo de referência: “As revisões periódicas previstas no manual do proprietário serão de
responsabilidade da proprietária do veículo, no caso, os órgãos donatários, na rede nacional de concessionárias autorizadas da fabricante,
com ônus para a proprietária, durante o prazo de garantia dos veículos nas condições estabelecidas no manual do proprietário.” Ou seja, o
ônus das revisões periódica vertem sobre a instituição donatária. PERGUNTA: Solicitamos que seja esclarecido se o valor estimado, que
consta no edital, será desclassificatório, inclusive para fins de apresentação/cadastramento de proposta e disputa inicial de lances.
RESPOSTA: o valor estimado é também o valor máximo aceitável, conforme previsto nos itens 1.3; 5.10 e, especialmente, o item 7.2, que
prevê que “Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.” PERGUNTA: Solicitamos informar se neste processo licitatório haverá percentual mínimo de redução para os
lances, estabelecido no sistema comprasnet. Se positivo, solicitamos informar este percentual. RESPOSTA: não consta lance mínimo no
edital. Atentar para o item 6 e seus subitens do edital.
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Esclarecimento 20/11/2019 19:36:55

Continuidade do Pedido de Esclarecimentos apresentados pela HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
54.305.743/0011-70, sediada nas Quadras nº 05, 07 e 07-A Distrito Mínero-Industrial de Catalão DIMIC, CEP 75701-903 - Catalão GO.
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Resposta 20/11/2019 19:36:55

PERGUNTA: Associação do CHASSI. Pedimos esclarecer detalhamente o procedimento supracitado de associação de nota fiscal, posterior ao
faturamento, pois este procedimento não é usual em se tratando de aquisição de veículos. RESPOSTA: A CONTRATADA deverá utilizar o
sistema próprio de gestão de doações (SIG) para inserir o número do chassi do veículo, bem como o número da Nota Fiscal. No faturamento,
tais informações deverão contar na Nota Fiscal. Qualquer dúvida sobre operacionalização do sistema poderá ser solucionada com a
CONTRATANTE. Após assinatura do contrato será agendada uma reunião com o fornecedor e as secretarias demandantes para apresentação
dos pontos focais de cada secretaria, cadastro dos dados do fornecedor no SIG e orientações à respeito da utilização do sistema. PERGUNTA:
Qual é o prazo efetivo para pagamento? Até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura conforme item 16.1?,
ou seja, logo após o faturamento e disponibilização do veículo na concessionária de entrega? Ou após o veiculo na concessionária autorizada,
após 30 (trinta) dias corridos a contar da data da autorização para retirada emitida pela CONTRATANTE ? RESPOSTA: O pagamento será
realizado no prazo de 30 dias a partir da inserção dos documentos conforme item 8.24. A autorização para retirada do veículo será emitida
dentro do prazo estabelecido no item 8.22, ou seja, em no máximo 30 dias. Neste período não será computado o prazo de pagamento. O
pagamento só será efetuado após comprovação da entrega, conforme item 8.24. PERGUNTA: Nesse ultimo caso, em quanto tempo será
emitida a autorização para retirada pela CONTRATANTE ? Durante esse período, não será computado o prazo para pagamento? A autorização
para retirada do veículo será emitida dentro do prazo estabelecido no item 8.22, ou seja, em no máximo 30 dias. Neste período não será
computado o prazo de pagamento. O pagamento só será efetuado após comprovação da entrega, conforme item 8.24. RESPOSTA: Tendo em
vista a obrigatoriedade de entrega do veículo licenciado, conforme descritivo do item 1, 2, 3, 4 e 5 do Edital, solicitamos informar se todos os
órgãos possuem direito à isenção do IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Não há qualquer tipo de isenção fiscal no
processo de aquisição do objeto em apreço. PERGUNTA: Solicitamos que seja reduzido o prazo para 24 horas de antecedência para
solicitações de prorrogação do prazo de entrega. RESPOSTA: Não pode ser aceita solicitação. A alteração do prazo impactará de forma
prejudicial diretamente na política. PERGUNTA: O veículo deverá ser conduzido até o concessionário mais próximo, por seu proprietário, para
o atendimento em garantia e revisões. Esclarecemos que a Mitsubishi Motors conta com o MitAssistance, que é um serviço de apoio para
assistência ao veículo na eventualidade de ocorrência de pane elétrica, mecânica ou acidente, com cobertura de 01 (um) ano, de acordo com
os termos de garantia e condições gerais do fabricante. Este serviço atenderá as necessidades deste d. órgão? RESPOSTA: A cobertura
praticada pela empresa vai de encontro ao previsto no Termo de Referência definido nos itens 9.8 e 9.9., ensejando redução do período de
cobertura da garantia exigida de 36 meses, no mínimo.
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Esclarecimento 20/11/2019 19:49:24

A empresa Renault do Brasil S/A reitera o pedido de esclarecimentos quanto ao Edital Nº 10/2019, com os seguintes questionamentos: Em
relação à contratações em 2019. Gostaríamos de questionar claramente: - Há recursos disponíveis para contratação/empenho em 2019? Há
alguma chance de ser contratado algum volume ainda esse ano? - Quando o exercício financeiro de 2019 será encerrado? - Caso os recursos
já tenham sido recolhidos, seriam liberados à partir de qual mês em 2020? Perguntamos pois nosso veículo está passando por reformulação
e em 2020 será liberada versão atualizada, com melhorias estéticas e tecnológicas. Entretanto esse modelo será liberado somente à partir de
março/2020. Por essa razão, dependendo da resposta e em consulta a nosso estoque, participaremos ou não da licitação. Ats, Graziela
Martins Vendas ao Governo
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Resposta 20/11/2019 19:49:24

Em atenção ao pedido de esclarecimento abaixo, informamos que os autos foram submetidos a Unidade Demandante que indicou o que se
segue: Renault: Há recursos disponíveis para contratação/empenho em 2019? Há alguma chance de ser contratado algum volume ainda esse
ano? MMDFH: Há recurso orçamentário previsto na Lei Orçamentária Anual 2019 para execução da despesa prevista com a aquisição do
objeto do Edital em apreço. Com a homologação e assinatura da Ata de Registro de Preços, pretende-se empenhar o montante referente às
necessidades demandas pelas unidades finalísticas do Ministério. Renault: Quando o exercício financeiro de 2019 será encerrado? MMDFH:
Conforme disposto na lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, em ser art. 34.: “O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.”. Portanto a
data limite para execução orçamentária é dia 31 de dezembro. Renault: Caso os recursos já tenham sido recolhidos, seriam liberados à partir
de qual mês em 2020. MMDFH: o questionamento está condicionado a resposta negativa da pergunta anterior. Diante disso, torna-se
impertinente. Não obstante, este Ministério informa que no exercício financeiro de 2020, podem ser realizando novos pedidos à Contratada,
considerando que a Ata de Registro de Preços possui vigência de um ano, desde que há quantitativo disponível.
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Esclarecimento 22/11/2019 12:16:50

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 54.305.743/0011-70, sediada nas Quadras nº 05, 07 e 07-A – Distrito
Mínero-Industrial de Catalão – DIMIC, CEP 75701-903 - Catalão – GO, por seu representante que esta subscreve, vem à v. respeitável
presença, solicitar esclarecimentos complementares, devido a resposta ao questionamento já obtido, fazendo-o conforme as razões a seguir
expostas: ESPECIFICAÇÃO - Lote/item 1, 2, 3, 4 e 5 1) QUANTO AO PESO TOTAL BRUTO Esta empresa havia questionado o edital e obteve a
seguinte resposta: “PERGUNTA: Peso total bruto de 2950 kg será aceito? RESPOSTA: Republicação do Edital Nº 10/2019 com os seguintes
termos: f) Peso Total Bruto: mínimo 3.000 Kg e 8.250 kg” Reiteramos a alteração do Peso Total Bruto: mínimo 3.000 Kg e 8.250 kg para que
seja ampliada a disputa pois, se mantida a exigência, será prejudicada a participação desta e de outras empresas do segmento de pick-up’s.
Desta forma, solicitamos que seja permitida uma tolelância de 3% no Peso Total Bruto: mínimo 3.000 Kg e 8.250 kg visando ampliar o
número de empresas e produtos do segmento no certame. Obs. Importante ressaltar que ao citar peso mínimo com duas medidas (3000kg e
8250kg), é estranho uma vez que qualquer valor acima do menor já atende o edital. 2) QUANTO A TRAÇÃO Esta empresa havia questionado
o edital e obteve a seguinte resposta: PERGUNTA: Entendemos que será uma exigência a tração 4x4, que não necessariamente precisa ser
permanente. Está correto? O modelo que pretendemos ofertar possui tração 4x2, e 4x4 que pode ser acionada para situação de necessidade
como adentrar em estradas de terra que necessitem tração 4x4 ou 4x4 reduzida. Porém a tração não é para uso integral permanente quando
acionada, ou seja, ser acionada ao ligar a carro para uso de 4x4 todo tempo, e sim em situação de necessidade. Será aceito desta forma?
RESPOSTA: Republicação do Edital Nº 10/2019 com os seguintes termos: 7. TRANSMISSÃO: manual ou automática, com mínimo de 06 (seis)
velocidades, sendo 1(uma) de Ré, com sistema de tração 4X4, com travamento automático das rodas, com controle interno de mudança da
tração, incluindo a opção de marcha reduzida, permitindo a tração 4X4 de forma permanente. Possibilidade de uso em estradas não
asfaltadas. Portanto, o quesito de controle interno de mudança de tração, permite o entendimento de acionamento, quando necessário, do
sistema de tração 4x4. Reiteramos a pergunta de forma que seja esclarecido, visando ampliar o número de empresas e produtos do
segmento no certame, o seguinte: Pergunta: Entendemos que o veículo 4x2, 4x4 tempo parcial, e 4x4 reduzida está atendendo os requisitos.
Quando o edital refere-se a "permitindo a tração 4x4 de forma permanente" tem o intuito de ampliar a concorrência, possibilitando que
veículos com este tipo de tração também participem do pregão, está correto nossa interpretação? 3) ISENÇÃO DE IPVA Reiteramos o
questionamento a fim de que nos seja esclarecido a ISENÇÃO do IPVA. Pergunta: Tendo em vista a obrigatoriedade de entrega do veículo
licenciado, conforme descritivo do item 1, 2, 3, 4 e 5 do Edital, solicitamos informar se todos os órgãos possuem direito à isenção do IPVA –
Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Solicitamos esclarecer as especificações supracitadas para que possamos participar do
certame, ampliando a competitividade.
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Resposta 22/11/2019 12:16:50

Em atenção ao pedido de esclarecimento abaixo, informamos que os autos foram submetidos a Unidade Demandante que indicou o que se
segue: Considerando do pedido de esclarecimentos encaminhado pela empresa HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o
nº 54.305.743/0011-70, sediada nas Quadras nº 05, 07 e 07-A – Distrito Mínero-Industrial de Catalão – DIMIC, CEP 75701-903 - Catalão –
GO, considerando a republicação do Edital Nº 10/2019 no dia 12 de novembro de 2019, considerando a respostas apresentadas à empresa
no dia 20 de novembro de 2019, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos resolve: Aplicar aos itens especificados no ANEXO
I-A (CAMINHONETE 4X4): 3.DIMENSÕES: 4% (quatro por cento) nas letras “a” a “e” e 6% (seis por cento) na letra “f”; 6. ALIMENTAÇÃO:
8% na letra “b”; e no ANEXO I-B (SUV): 2. DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS: 4% (quatro por cento) nas letras “a” a “c”. Diante disso, tem-
se o objetivo de dirimir dúvidas formuladas, proporcionar maior amplitude de competitividade e alcançar o melhor preço para a
Administração. Tendo em apreço o princípio da seleção da proposta mais vantajosa, da isonomia, bem como da economicidade, tal ato visa
reduzir as restrições de mercado, uma vez que não é de fácil acesso, por parte das fabricantes, as especificações técnicas de seus produtos.
Tal empecilho, mesmo com a robusta pesquisa de mercado realizada na fase interna do processo licitatório, poderá ensejar na frustração do
certame, devido à assimetria de informações entre a Administração Pública e o Mercado. Esclarece-se ainda que não se trata de alteração
nas especificações e sim melhoria dos critérios de aceitabilidade, propiciando maior clareza e, por conseguinte, aumento do número de
licitantes na disputa. A natureza deste esclarecimento não suscita republicação do edital. As respostas apresentadas na fase de
esclarecimentos vinculam para todos os licitantes e possuem a mesma força vinculativa do edital. Sobre o assunto, já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a resposta de consulta a respeito de cláusula de edital de concorrência pública é vinculante;
desde que a regra assim explicitada tenha sido comunicada a todos os interessados, ela adere ao edital’ (REsp 198.665/RJ, 2ª Turma, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJ de 3.5.1999)’. (grifos nossos) (MS 13005/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 17/11/2008). Quanto os
esclarecimentos sobre a tração, repisa-se que o entendimento da empresa está correto. A tração imprimida na modalidade 4x4 não é de
caráter permanente durante o funcionamento do veículo, ou seja, tal funcionalidade poderá ser acionada quando necessário. Observa-se que
o Termo de Referência prevê “..., com controle interno de mudança da tração, incluindo a opção de marcha reduzida, permitindo a tração 4X4
de forma permanente.” Em relação ao questionamento de isenção de IPVA, reitera-se que não há qualquer tipo de isenção fiscal no processo
de aquisição do objeto em apreço. O processo de compra está sendo conduzido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
a conta de orçamento próprio e, portanto, não há previsão no ordenamento jurídico para garantir tal benefício da modalidade de exclusão do
crédito tributário. Nesses termos, encaminhem-se a decisão ao Pregoeiro designado, para providência de sua alçada, vinculando-a ao Edital.
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Esclarecimento 25/11/2019 17:14:44

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (FORD), sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob nº.
03.470.727/0016-07, estabelecida na Avenida Henry Ford, nº 2.000, COPEC, Camaçari/BA, por seu representante legal que esta subscreve,
vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar (...) A possibilidade de apresentação de garantia certamente permitirá
maior número de participantes no certame, sem prejuízo às garantias necessárias a plena execução do futuro contrato, salvaguardando
portanto os interesses da administração pública. 1.6. Finalmente, caso as garantias previstas no parágrafo 1° do art. 56 da Lei 8.666/93
sejam aceitas, solicita-se esclarecer em que momento do certame deverá ser apresentada.
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Resposta 25/11/2019 17:14:44

Em atenção ao pedido de esclarecimento, mesmo que intempestivo, informamos que poderia ser aceito desde que estivesse previsto no
instrumento convocatório, conforme observa-se ipsis litteris da Lei 8.666/93: Artigo 31, III, parágrafo 2º § 2o A Administração, nas compras
para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital
mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação
da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
Artigo 56 Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida
prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.
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