
 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

  
Belo Horizonte, 15 de março de 2022. 

Ref.: Processo Administrativo 021/2022 

Pregão Eletrônico 01/2022 

À Empresa 

MUVE LOCADORA LTDA       

Em resposta à impugnação ao edital apresentada por 
esta empresa, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2022, manifesta 
este regional pelo reconhecimento e não provimento da mesma, uma vez que, a impugnação trata 
da maneira como foi realizada planilha de composição de valores médios. Para sanar qualquer 
dúvidas em relação a isto, a empresa que sentir de alguma forma lesada poderá comparecer à rua 
Rodrigues Caldas 493 Bairro Funcionários e ter vista aos autos do processo, onde poderá tirar 
cópias, estas que serão devidamente protocoladas e entregues. 

                                                             Em relação à entrega dos veículos 5.1. A licitante 
vencedora deverá entregar os veículos nas cidades determinadas pelo CRF/MG, podendo ser em 
Belo Horizonte ou qualquer cidade do interior de Minas Gerais, sendo de exclusiva 
responsabilidade da licitante vencedora as despesas do deslocamento e todos os encargos 
relacionados com o motorista responsável pela entrega dos veículos. Atualmente temos contrato com 

uma empresa que coloca os rastreadores nos carros antes da entrega aos fiscais do CRF/MG. Todos os carros 
a princípio deverão ser entregues na cidade de Belo Horizonte/MG, na sede do CRF/MG, rua Rodrigues 
Caldas, 493 Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-120 para que junto ao recebimento do veículo seja colocado 
o rastreador, melhorando assim a logística para os Contratados. O termo "podendo ser" foi colocado por 
questão de casos que podem acontecer fora do previsto, mas de praxe os carros serão todos entregues na 
Sede e os próprios fiscais das seções virão até a mesma recolherem os veículos, já implantados os 
rastreadores, para as respectivas cidades/regiões onde é realizado os serviços de fiscalização. Caso haja 
algum imprevisto de que a entrega de algum veículo não seja na cidade de Belo Horizonte, isso será 
comunicado à Contratada com antecedência e comum acordo entre as partes. 

 

Soraya Oliveira Ribeiro (Pregoeira CRF/MG)     

           


