
 
 

Com relação aos subsídios/questionamentos recebidos durante e após a Consulta 

Pública e Audiência Pública, cumpre esclarecer: 

 

 

a) CNH Industrial Brasil Ltda (IVECO BUS). 

Quanto ao Prazo para Aprovação de Protótipo e IPEM: 

Sugere a ampliação do prazo de apresentação de protótipo para 90 

(noventa) dias, uma vez que os veículos solicitados possuem 

características diferenciadas de fabricação e inovações que demandam 

de planejamento e projetos diferenciados. 

Comentários: O prazo de 60 (sessenta) dias corridos é suficiente para 

apresentação do protótipo, levando em consideração que em certames similares 

de outros órgãos a pratica para o mesmo objeto é a apresentação dos protótipos 

no prazo máximo de 30 dias. Sugestão não acolhida.  

 

Solicita informar se todos os veículos obrigatoriamente deverão passar 

por vistoria de aprovação, antes da entrega definitiva ao órgão e 

solicita esclarecer se os custos dessas vistorias serão assumidos pelo 

órgão solicitante ou pelo futuro licitante vencedor do lote/certame.  

Comentários: Sim, conforme disposto no item “CONDIÇÕES DE ENTREGA E 

RECEBIMENTO, etapas 1 e 2“. A redação para o item no termo de referência 

será alterada, de forma a melhor esclarecer que todos os custos deverão correr 

às expensas da empresa vencedora contratada.  

 

Quanto ao prazo de entrega: 

Insurge que os veículos tipo ônibus são compostos de chassi e 

carroceria, sendo o chassi de responsabilidade da montadora e a 

carroceria de responsabilidade do implementador/encarroçador. 

Observa as atuais condições econômicas do país, onde a indústria 

levando em conta que as montadoras atualmente não trabalham com 

estoques tão altos de maneira a viabilizar o prazo de entrega proposto. 

Sugere revisão nos prazos de entrega propostos, de maneira que 

passem a receber a seguinte redação: 

 

“CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

Os veículos descritos neste Projeto Básico deverão ser entregues aos 

CONTRATANTES, de forma regionalizada, conforme estipulado nos 

contratos a serem firmados, no prazo total de 150 (cento e cinquenta) 

dias corridos e que deverão ser escalonados da seguinte forma: 

a) entrega de 30% do total contratado em até 90 (noventa) dias 

corridos; 



 
 

b) entrega de 30% do total contratado em até 120 (cento e vinte) dias 

corridos; 

c) entrega de 40% do total contratado em até 150 (cento e cinquenta) 

dias corridos; 

concluindo-se, nessa configuração, a entrega de 100% do total de 

veículos adquiridos no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, 

contados a partir da assinatura do contrato.” 

Comentários.: Considerando a exposição apresentada, acolhemos parcialmente 

a sugestão apresentada, mesmo levando em consideração que em certames 

similares de outros órgãos a pratica para o mesmo objeto na região Sudeste do 

País é de 110 dias, ficando consignada a capacidade produtiva de atendimento 

do mercado. Assim sendo, o fornecedor vencedor poderá solicitar formalmente, 

desde que devidamente justificado, com antecedência de 30 dias antes da 

conclusão do vencimento inicial, prazo adicional de até 40 dias totais, caso seja 

necessário, para o pleno atendimento da entrega dos veículos. Este prazo 

adicional poderá ser solicitado considerando 1/3 para cada percentual escalonado 

incialmente proposto e poderá ou não ser autorizado pela Administração.  

 

Sugerido que nos veículos 1, 2 e 3 possua apenas a tração traseira, e 

não dianteira como constou no TR.   

Comentários.: Sugestão acolhida, com nova redação – conforme segue: “O eixo 

traseiro motriz deve ter rodados duplos e ser equipado com diferencial. Para os 

modelos e classificações 01, 02 e 03 admite-se rodado simples na traseira, desde 

que tecnicamente justificados.” 

 

Balanço traseiro para veículos 1 e 2 é de 60% entre eixos, e não o que 

consta no Termo. 

Comentários.: O balaço traseiro deve obedecer a resolução CONTRAN n.º 

12/98, inclusive consta do Termo de Referência a normativa regulamentadora 

para tal.  

 

Sugere que não se classifique o sistema de bloqueio de ignição, caso o 

pedal da embreagem não esteja acionado. 

Comentários.: Alteração não acolhida, pois a redação atual garante a segurança 

necessária para que o veículo não seja acionado, caso esteja engrenado.  

 

Sugere que os pneus não sejam diferenciados entre trativos e 

direcionais. 

Comentários.: Sugestão acolhida, conforme alteração da redação do Termo 

para: “Devem ser equipados com pneus direcionais no eixo dianteiro e trativos 

no eixo traseiro para as todas as classificações (Figuras 02), salvo casos onde 



 
 

seja possível a aplicação mista,  sem prejuízo da operação  e eficiência, em 

que poderá utilizar esta aplicação em todos os eixos.” 

 

 

b) Mercedes-Benz do Brasil. 

Das características técnicas: 

a) Micro-ônibus escolar rural/urbano (tipo van de passageiros) 

pequeno: com intuito de melhor adequação do layout interno, com 14 

alunos (incluindo 1 cadeirante), bem como permitir a participação de 

um maior número de fornecedores, sugerimos a alteração do 

comprimento máximo de 6000 mm para 7000 mm.  

b) Também sugerimos alterar os valores de “Raio de Giro (mm)” da 

seguinte maneira: REEP: de 12500 para 16600, REEG: de 11500 para 

15600, RIEG: de 1500 para 1800, ART: de 1000 para 1600. 

Comentários: Alteração do comprimento do veículo: sugestão acolhida, 

considerando que o comprimento máximo de 7.000mm permitirá ao fornecedor 

a livre escola do tipo de solução de acessibilidade a ser utilizada, aumentando a 

competividade do certame. 

 

Alteração do Raio de giro (todos veículos): O pedido de alteração não se 

justifica tecnicamente, uma vez que o raio de giro é considerado para a 

manobrabilidade do veículo e ampliando este raio, teremos um veículo com maior 

espaço para realizar manobras, o que não é o objetivo da Administração. 

  

Micro-ônibus escolar rural/urbano (tipo van de passageiros) médio 

Com intuito de melhor adequação do layout interno, com 17 alunos 

(incluindo 1 cadeirante), bem como permitir a participação de um 

maior número de fornecedores, sugerimos a alteração do comprimento 

máximo de 7000 mm para 7400 mm. Também sugerimos alterar os 

valores de “Raio de Giro (mm)” da seguinte maneira: REEP: de 12500 

para 16600, REEG: de 11500 para 15600, RIEG: de 1500 para 1800, 

ART: de 1000 para 1800. 

Comentários:  

Comprimento máximo: Sugestão aceita, pois mesmo que a solicitante possua 

em seu portfólio modelos que já atendam ao comprimento máximo inicialmente 

solicitado, com a alteração o fornecedor poderá participar com um produto de 

maior porte no veículo médio sem prejuízo à operação. O dimensional adicional 

de 400mm não impacta negativamente no propósito do veículo. 

 

Alteração do Raio de giro (todos veículos): O pedido de alteração não se 

justifica tecnicamente, uma vez que o raio de giro é considerado para a 



 
 

manobrabilidade do veículo e ampliando este raio, teremos um veículo com maior 

espaço para realizar manobras, o que não é o objetivo da Administração. 

  

 

 

 

 

Ônibus escolar rural/urbano 

Com o objetivo de contemplar as vários projetos de carrocerias, 

solicitamos alteração da tolerância do ângulo de saída de -2º para -3º. 

Comentários: Visando a ampla participação e a maior competitividade no 

certame, os dados serão alterados para os números sugeridos, sem prejuízos ao 

produto. 

 

  

Ônibus escolar rural/urbano grande 

Com o objetivo de contemplar as vários projetos de carrocerias, 

solicitamos alteração da tolerância do ângulo de saída de -2º para -3º. 

Comentários: Visando a ampla participação e a maior competitividade no 

certame, os dados serão alterados para os números sugeridos, sem prejuízos ao 

produto. 

 

Solicitamos informar o peso considerado por aluno para efeito de 

cálculo de distribuição de carga.  

Comentários: Os valores de peso por passageiro devem cumprir às 

regulamentações Contran vigentes e estar em conformidade com o que foi 

declarado no respectivo processo de homologação do produto para a obtenção 

de seu CAT – Certificado de Adequação à legislação de Trânsito. 

 

 

Da Manutenção: 

5. Manutenção 

O CONTRATADO deverá oferecer garantia de, no mínimo, 24 meses, 

sem limite de quilometragem, a partir da data da entrega dos veículos, 

conforme o encarte “Termo de Garantia“ deste Projeto Básico. O 

CONTRATADO deverá ofertar ainda no mínimo 24 meses de 

manutenções preventivas obrigatórias, sem limite de quilometragem, 

incluindo mão de obra, fluidos, lubrificantes, serviços e peças utilizadas 

nas revisões, de acordo com o Manual de Uso e Manutenção do referido 

veículo, a serem realizadas nas oficinas das concessionárias do 



 
 

fabricante, na periodicidade determinada pela quilometragem e/ou 

tempo de uso dos veículos. 

  

Encarte “Termo de Garantia” 

TERMO DE GARANTIA (em papel timbrado do Contratado) 

Item Prazo de garantia: 

- Furgão tipo carga, para transporte de merenda escolar, com no 

mínimo 7 m3: 12 meses. 

- Furgão tipo carga refrigerada, para transporte de merenda escolar, 

com no mínimo 7 m3: 12 

meses. 

  

Tendo vista que no termo de referência há duas informações 

discrepantes (12 meses e 24 meses), solicita informar qual o será o 

prazo correto. 

Comentários: O prazo correto é 24 meses e serão alterados, sem prejuízos ao 

produto 

 

Das condições de entrega e recebimento: 

  

Face a capacidade produtiva de indústria, tanto de chassis quanto de 

fornecedores de carrocerias e equipamentos, bem como a necessária 

logística de distribuição (considerando que a maioria dos 

implementadores estão localizados em estados distantes de São 

Paulo), sugerimos os seguintes prazos de entrega: 

  

CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

Os veículos descritos neste Projeto Básico deverão ser entregues aos 

CONTRATANTES, de forma regionalizada, conforme estipulado nos 

contratos a serem firmados, no prazo total de 210 dias corridos e que 

deverão ser escalonados da seguinte forma: 

a) entrega de 20% do total contratado em até 120 (cento de vinte) dias 

corridos; 

b) entrega de 25% do total contratado em até 150 (cento de cinquenta) 

dias corridos; 

c) entrega de 25% do total contratado em até 180 (cento de oitenta) 

dias corridos; 

c) entrega de 30% do total contratado em até 210 (cento de oitenta) 

dias corridos; 



 
 

concluindo-se, nessa configuração, a entrega de 100% do total de 

veículos adquiridos no prazo de 210 dias corridos, contados a partir da 

assinatura do contrato e nota de empenho/ordem de fornecimento. 

  

Reforça que a sugestão acima está condicionada a quantidade de lotes 

a serem licitados e seus respectivos volumes. 

 

Comentários: Conforme disposto no referido termo, os veículos descritos neste 

Projeto Básico deverão ser entregues aos CONTRATANTES, de forma 

regionalizada, conforme estipulado nos contratos a serem firmados, no prazo 

total de 120 dias corridos e que deverão ser escalonados da seguinte 

forma:  

a) entrega de 30% do total contratado em até 60 (sessenta) dias corridos;  

b) entrega de 30% do total contratado em até 90 (noventa) dias corridos;  

c) entrega de 40% do total contratado em até 120 (cento em vinte) dias corridos; 

concluindo-se, nessa configuração, a entrega de 100% do total de veículos 

adquiridos no prazo de 120 dias corridos, contados a partir da assinatura do 

contrato.  

Considerando a exposição apresentada, acolhemos parcialmente a sugestão 

apresentada, sendo que o fornecedor vencedor poderá solicitar formalmente, 

desde que devidamente justificado, com antecedência de 30 dias antes da 

conclusão do vencimento inicial, prazo adicional de até 40 dias totais, caso seja 

necessário, para o pleno atendimento da entrega dos veículos. Este prazo 

adicional poderá ser solicitado considerando 1/3 para cada percentual escalonado 

incialmente proposto, que deverá ser devidamente autorizado pela 

Administração. 

 

Solicita a inclusão de especificação de área alagada – definição da linha 

d’agua. 

Comentários.: A definição da linha d´água deve ser a usual de mercado, não 

cabendo a inclusão de especificação técnica. 

 

 

Solicita que seja exigida a marcha com trava engatada. Deseja que seja 

desbloqueio com o acionamento da embreagem ou marcha 

desacoplada.  

Comentários.: Alteração da redação não acolhida, pois a redação atual garante 

a segurança necessária para que o veículo não seja acionado, caso esteja 

engrenado.  

 



 
 

Solicita que o sistema de bloqueio não seja classificado por tipo 

(eletrônico ou mecânico) 

Comentários.: O Termo de Referência já não define o tipo de bloqueio a ser 

utilizado. 

 

Solicita a inclusão de configuração de pneu 225/75 R16 nos veículos 1 

a 4. 

Comentários.: Sugestão acolhida.  

 

Sugere alterar o esforço do pedal de embreagem de 17 kgf para 20 kgf 

Comentários.: Segundo SICE - Society of Instrument and Control Engineers, 

considera-se aceitável esforço de até 17 kgf para acionamento ônibus, também 

aplicável a caminhões leves, não havendo necessidade e de alteração. 

 

Recomenda a padronização da quantidade de assentos, com base na 

atuação do Governo Federal, para os carros 05 – de 27 para 29 alunos; 

Carro 06 – de 48 para 44 alunos; 

Comentários.: Sugestão acatada, considerando a necessidade de alinhamento 

com as características já praticadas no Caderno Técnico do Governo Federal.  

 

c) Marcopolo. 

Das características técnicas: 

Enfatiza que todas as especificações dos veículos de transporte de 

estudantes, estabelece uma quantidade mínima de passageiros. 

Solicita esclarecer se essa quantidade mínima refere-se a adultos ou 

crianças. Desde já, como prática usual do mercado, sugerimos que a 

quantidade mínima de passageiros seja considera como crianças. 

Comentários: Os valores de peso por passageiro devem cumprir às 

regulamentações Contran vigentes e estar em conformidade com o que foi 

declarado no respectivo processo de homologação do produto para a obtenção 

de seu CAT – Certificado de Adequação à legislação de Trânsito. 

 

Incluir veículo com aplicação 4x4 alta severidade, para uso exclusivo 

na zona rural (FNDE possui) 

Comentários.: Sugestão será acatada, detalhamento técnico inserido no TR do 

Edital.  

 

Incluir veículo com aplicação Urbana, para uso exclusivo em regiões 

sem área rural (FNDE possui). 

Comentários.: Sugestão será acatada, detalhamento técnico inserido no TR do 

Edital.  

http://www.sice.or.jp/jcmsi/


 
 

 

Adicionar opção de veículo com mais que 1 cadeirante 

Comentários.: Sugestão será acatada, a poção será inserida no TR do Edital.  

 

 

d) Elevittá Elevadores 

Sugere não permitir fabricação com passageiros flutuantes 

Comentários.: O atual termo de referência já não permite passageiros 

flutuantes.  

 

 

e) SIMETESP - Sindicato de Transporte Escolar 

 

Sugere que seja permitido sistema mais versátil, como o trilho, que 

permite acoplar bancos quando o cadeirante não está no ônibus 

Comentários.: Sugestão já consta do termo de referência, que permite guarda 

corpo ou sistema de fixação no piso.  

 

Sugere alterar o veículo 04 para M3 e mínimo de 7.000 kg. 

Comentários: Sugestão não acolhida, uma vez que o veículo 05 atende as 

características almejadas pela administração.  

 

Sugere alterar o PBT do item 6 para mínimo de 10 toneladas. 

Comentários.: Sugestão acatada.  

 

Sugere criar o item 8, novo veículo com especificação de 16 alunos e 3 

cadeirantes – categoria M3 com comprimento máximo de 8000mm e 

7000kg. 

Comentários.: Sugestão acolhida, porém, não há necessidade de incluir novo 

veículo, uma vez que o sistema de fixação do mobiliário permitirá a mobilidade e 

adição de cadeirantes.  

 

 

f) Green Car 

Especificações de refrigeração: definir temperaturas que precisam e se 

levaremos apenar refrigerados ou congelados 

Comentários.: A temperatura a ser considerada é de alimentos congelados, 

devendo obedecer aos padrões estabelecidos pela Vigilância Sanitária, com 

capacidade para manter a temperatura em -18ºC, não superior à -15ºC. 
 

 



 
 

g) Man Latin 

Sugere alterar o PBT do item 6 para mínimo de 10 toneladas. 

Comentários.: Sugestão acatada.  

 

 

h) Agralle 

Sugere alterar o PBT do item 6 para mínimo de 10 toneladas e que os 

assentos sejam equalizados de acordo com o veículo do Governo 

Federal. 

Comentários.: Sugestão acatada.  

 

 


