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NOTA TÉCNICA Nº 39/2021 Processo nº 2070.01.0003663/2021-43
Belo Horizonte, 21 de setembro de
2021.

Os equipamentos ofertados pela empresa classificada FOCOS COMERCIAL LTDA, conforme
modelo especificado no documento SEI nº 34586405 não atendem aos requisitos mínimos apresentados
no Termo de Referência, documento SEI nº 35180556, item 1.1 Especificação do Objeto, quanto ao peso
máximo do equipamento e a capacidade máxima do tanque de combustível.
Sobre o peso do equipamento Roçadeira costal a gasolina 2 hp 40 cilindradas 2 tempos
BC-45 da marca BRUDDEN, de acordo com a ficha técnica apresentada no modelo
especificado documento SEI nº 35508258 o produto possui 9,75kg, quando os requerimentos do TR
foram de no máximo 8,70kg. Um equipamento mais pesado acarreta no aumento de peso total,
dificultando seu manuseio por períodos mais longos.
Já sobre a capacidade do tanque de combustível do equipamento Roçadeira Costal a
gasolina com motor de 1,7 HP modelo TBC43BX da marca TOYAMA, de acordo com o modelo
especificado no documento SEI nº 35508258 o produto possui a capacidade de 1,1l, também
incompatível com os requerimentos de 0,91l do termo de referência, contribuindo no aumento do peso
do equipamento, acarretando dificuldades em seu manuseio por períodos mais longos.
Diante das diferenças apresentadas pela análise técnica, orientamos pela reprovação da
proposta comercial apresentada.
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Documento assinado eletronicamente por Ellen de Souza Alvim, Servidor(a) Público(a), em
21/09/2021, às 12:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Antenor Berquo Guimaraes, Gerente de Logística e
Aquisições, em 22/09/2021, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 35508334
e o código CRC 1A3CA29B.
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