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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

Processo nº: 201800011014283
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de viatura administrativa, tipo Auto Vistoria -
AV  Impugnação: 4771383
 

 

Em resposta ao pedido de impugnação da empresa Renault do Brasil S.A. - CNPJ:
00.913.443/0001-73, em consonância com o previsto na legislação, passamos à manifestação:

 
1. Quanto ao item 9. do Termo de Referência, Anexo I do Edital, entendemos que o

pedido feito pela impugnante quanto a forma da aplicação da garantia, é relevante e procedente. Portanto,
fica o item modificado com a seguinte redação:

 
9.1. A licitante deverá apresentar documentação original, no momento da entrega dos

veículos, informando, no mínimo, da garantia abaixo descrita relativas à garantia geral, a qual obriga-se
independentemente de ser ou não o fabricante do produto a efetuar a qualquer tempo substituições ou
reparações nos veículos, objetos desta licitação, e equipamentos em virtude de quaisquer defeitos de
fabricação (manufatura, construção, montagem) ou de concepção (projeto, design), e chassi a ser
utilizado na montagem do veículo, pelos prazos abaixo estipulados, contados a partir do recebimento
definitivo do objeto pela Administração, na seguinte conformidade: 
9.1.1. Garantia Geral: Para o veículo, como conjunto completo, deve ser de no mínimo 24 (vinte e
quatro) meses ou 60 000 (sessenta mil) quilômetros, o que vencer primeiro.

9.1.2. Durante o período de garantia do objeto, este deverá estar abrigado contra vícios,
ou seja, mantendo o perfeito e integral funcionamento, sendo substituído, integralmente, se for o caso. 
9.1.3. A CONTRATADA deverá garantir a disponibilidade no mercado de peças, materiais, equipamentos
que compõem o veículo e suas adaptações e eventuais atualizações de softwares, pelo período
ininterrupto de 10 (dez) anos, já incluso o período normal da garantia, contados a partir do recebimento
definitivo dos veículos. 
9.1.4. A garantia ofertada pela CONTRATADA para todos os equipamentos e itens dos veículos deverá,
obrigatoriamente, ser prestada pelo fabricante, pela CONTRATADA ou por rede de assistência técnica
credenciada; 
9.1.5. A CONTRATADA deverá manter rede de assistência técnica, no estado de Goiás ou Distrito
Federal, com capacidade para realizar durante o período de garantia, a manutenção dos veículos e
adaptações. Caso contrário, deverá enviar equipe volante até a sede do Grupamento de Bombeiros
detentora do veículo, onde o serviço será executado, ou conduzir o veículo até a localidade onde o serviço
será prestado, sendo que a responsabilidade e as despesas, seguros, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários, além do transporte, que nesse caso deverá ser realizado em veículo apropriado (veículo
cegonha, plataforma, carreta ou guincho plataforma), correrão única e exclusivamente por conta da
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CONTRATADA. 
9.2. A toda e qualquer constatação pela CONTRATADA, da necessidade de correção técnica de
componentes inadequados instalados de fábrica, que necessite de ajuste ou substituição, denominada
“recall”, deverá a CONTRATADA emitir notificação contendo indicação das medidas necessárias para a
regularização imediata do problema ao Departamento de Recebimento de Materiais e Gestão de
Contratos - DERC , situado Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO,
CEP 74.425.535 - fone (062) 3201- 6389, a qual se responsabilizará pela emissão de circular aos
Grupamentos de Bombeiros destinatários dos veículos adquiridos. 
9.3. A CONTRATADA estará obrigada a cientificar a sua rede prestadora de assistência técnica, de
maneira inequívoca, das condições gerais de garantia conferidas aos mesmos, no prazo máximo de 120
(cento e vinte) dias a contar da publicação do extrato do Contrato em diário oficial do Estado.

2. Quanto aos tens 8.1., 9.3 e 11.1. do Termo de Referência, Anexo I do Edital,
entendemos que, embora seja de praxe adotar o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação
do extrato do contrato em Diário Oficial do Estado de Goiás, é razoável estender o prazo para 120 (cento e
vinte) dias, apesar da justificativa e pedido da impugnante ser de 150 dias. Portanto, fica o item
modificado com a seguinte redação:

 
8.1. O prazo de entrega das viaturas será de no máximo 120 (cento e vinte) dias,

contados a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás.
9.3. A CONTRATADA estará obrigada a cientificar a sua rede prestadora de assistência

técnica, de maneira inequívoca, das condições gerais de garantia conferidas aos mesmos, no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação do extrato do Contrato em diário oficial do
Estado .

11.1. A entrega dos veículos encerrar-se-á no prazo máximo 120 (cento e vinte) dias,
contados a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, observando
o local de entrega indicado pelo CONTRATANTE.

 
Portanto, pelos fatos e fundamentos apresentados, este Departamento conhece e

manifesta pela procedência parcial da presente impugnação.
 

 
Goiânia, 13 de novembro de 2018.

 
 

Frederico Magalhães Guerra – 1º TEN QOC 
Chefe do DECOR

Documento assinado eletronicamente por FREDERICO MAGALHAES GUERRA, Chefe de
Departamento ou Seção, em 19/11/2018, às 11:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 4779243
e o código CRC A8140D2C.

 
 
 

COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO 
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