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Senhor(a) Pregoeiro(a), 

ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA, interessada em participar do certame em referência, com fulcro no item 5.5 do instrumento convocatório,
encaminha anexa sua consulta aos termos do Edital. 

No aguardo dos esclarecimentos ali solicitados, desde já, agradecemos. 

* Gentileza confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente. 
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Licitação CRFMG <licitacao@crfmg.org.br> 15 de março de 2022 10:05
Para: Vitor Miguel - Gestão de Negócios B2G <vitor@itatransportes.com.br>

Bom dia, Vitor!
Conforme seus pedidos de esclarecimento:
1 - 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 são entregues na
cidade de Belo Horizonte/MG, na sede do CRF/MG, rua Rodrigues Caldas, 493 Bairro Santo Agos�nho, CEP 30.190-120 para que junto ao recebimento do veículo seja
colocado o rastreador, melhorando assim a logís�ca. 
O termo "podendo ser" foi colocado por questão de casos que podem acontecer fora do previsto, mas de praxe os carros são todos enviados para a Sede e os
próprios fiscais das seções vem até a mesma e levam os veículos, já implantados os rastreadores, para as respec�vas cidades onde realizam seus serviços de
fiscalização. 
Para sua ciência as Seções são nas cidades de Ipa�nga, Montes Claros, Governador Valadares, Juiz de Fora e Uberlândia. 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.
2 - Sim.
3 - CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO.
8.2. No caso de eventuais atrasos de pagamento por parte do CONTRATANTE, os valores serão corrigidos com base na variação pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro
índice que venha a subs�tuí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efe�va liquidação; 

4 - Sim, desde que todos os veículos tenham o mesmo padrão. 
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