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PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 04/2022 Externa Caixa de entrada ×

 jose.horta@lets.com.br por  aguiabranca.onmicrosoft.com  ter., 29 de m

para mim

José Campos Horta (Lets - Belo Horizonte)

Prezada Comissão de Licitação, “.... contratação de empresa para locação continuada de 23 (vinte e três) automóveis p
 
Favor esclarecer
 

1. Favor informar se será aceito veículos conforme caracterís�cas descritas, mas com câmbio automá�co?
 

2. Favor informar se será aceito veículos conforme caracterís�cas descritas, mas modelo SUV?
 

3. A CONTRATADA poderá optar pelo auto seguro, se responsabilizando pelos seus atos como se segurado fosse o
 

4. As MANUTENÇÕES decorrentes de mau uso dos veículos causadas por condutores da CONTRATANTE e outros c
CONTRATANTE para condução dos veículos, serão de sua responsabilidade? Neste caso, qual prazo e procedime
CONTRATANTE para ressarcimento da CONTRATADA?

 
5. As AVARIAS causadas nos veículos por culpa ou dolo dos condutores da CONTRATANTE e outros condutores aut

condução dos veículos, serão de sua responsabilidade? Neste caso, qual prazo e procedimento serão observado
da Contratada
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CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

  
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Ref. Pregão Eletrônico 04/2022 

Prezado Senhor da Empresa LETS 

Em atenção ao pedido de esclarecimento pelo e-mail de 29 de março de 2022 às 17h37min que 
informa dúvidas sobre condições do Pregão supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimento, 
cumpre-nos responder: 

Perguntas:  

1. Favor informar se será aceito veículos conforme características descritas, mas com câmbio 
automático? 

  

2. Favor informar se será aceito veículos conforme características descritas, mas modelo SUV? 

  

3. A CONTRATADA poderá optar pelo auto seguro, se responsabilizando pelos seus atos como 
se segurado fosse os veículos? 

  

4. As MANUTENÇÕES decorrentes de mau uso dos veículos causadas por condutores da 
CONTRATANTE e outros condutores autorizados pela CONTRATANTE para condução dos 
veículos, serão de sua responsabilidade? Neste caso, qual prazo e procedimento serão 
observados pela CONTRATANTE para ressarcimento da CONTRATADA? 

  

5. As AVARIAS causadas nos veículos por culpa ou dolo dos condutores da CONTRATANTE e 
outros condutores autorizados pela CONTRATANTE para condução dos veículos, serão de 
sua responsabilidade? Neste caso, qual prazo e procedimento serão observados pela 
Contratante para ressarcimento da Contratada 

  

6. Favor informar a média de quilometragem mensal, para plano de manutenção e 
previsibilidade de substituição dos veículos (24 meses ou 60.000kmk o que ocorrer 
primeiro). 

  

7. Para manutenção dos veículos a fim de atender ao plano de manutenção “periódicas a cada 
10.00km e as corretivas”, estamos entendendo que podermos substituir os veículos 
(revisões, manutenções) através de parceiros estratégicos na região onde circula o veículo 
titular. Está correto nosso entendimento? 

  

8. Estamos entendendo que em caso manutenção preventiva (revisões periódicas e outras 
conforme manual do fabricante) será de responsabilidade da CONTRATANTE o leva e traz 
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dos veículos junto às concessionárias ou oficinas credenciadas, está correto nosso 
entendimento? 

  
9. Os veículos objeto do contrato deve ser registrados em nome da pessoa jurídica contratada 

ou podem ser registrados em nome da pessoa jurídica do mesmo Grupo Econômico? 

  

10. Os veículos deverão ser identificados por meio de adesivos? Se sim, quem arcará com os 
custos? 

  

11. Não encontramos referência quanto a rastreamento. Questionamos se há necessidade de 
entregar os veículos com sistema de rastreamento e/ou GPS? 

  

12. Favor informar se a entrega dos 23 veículos serão em Belo Horizonte na sede da CRF ou terá 
mais alguma localidade? 

  

13. Para mobilização “8.11. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) dias após a assinatura do contrato, na Sede do CRF/MG, com agendamento prévio 
para entrega...” Estamos entendendo que o prazo de mobilização será de 120 dias e que a 
convocação oficial (5.2.1) só será efetivamente realizada após 120 dias, está correto nosso 
entendimento? 

  

14. Para fins de prazo contratual, o contrato será de 24 meses após a entrega dos veículos ou de 
24 meses da assinatura do contrato? 

  

15. Para lançamento da proposta no portal COMPRASNET, será EXEMPLO: valor do veículo 
R$3.238,75 X 23 veículos X 12 meses PRAZO ORÇAMENTO = r$893.894,04 ou valor do 
veículo R$3.238,75 orçamento x 23 veículos x 24 meses PRAZO DE CONTRATO = 
R$1.787.790,00 

  

16. Para atender ao REAJUSTE, estamos entendendo que o contrato será reajustado a cada 
período de 12 meses pelo INPC, está correto nosso entendimento? 

  

17. Favor informar o prazo contratual, 12 meses ou 24 meses? 

 

Respostas: 

 

1. Não 

 

2. Não 

 

      3. A Contratada deve cumprir o item 8.21 do Edital e Cláusula 10.22 da Minuta do Contrato.  
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4. A responsabilidade será da Contratante. Logo após a correção das Avarias. 

 
5. Por conta do seguro. Neste caso o Contratante pagará a franquia. 

 

6. 2.200 km ao mês. 

 

7. Sim 

 

8. Sim 

 

9. Sim. A arte e os custos serão por conta do CRF/MG. Atualmente a empresa que temos 
Contrato não cobrou os custos, somente demos a arte, nos deram como cortesia. 

 

10. Em nome da Pessoa Jurídica Contratada. 

 

11. Não. O CRF/MG já tem um Contrato com uma empresa que já presta este serviço. 

  

12. Na Sede do CRF/MG na Cidade de Belo Horizonte/MG. 

 

13. Não. Após a assinatura do contrato, a Contratante terá o prazo de até 120 dias para a 
entrega dos veículos na Sede do CRF/MG e dentro deste prazo de entrega dos veículos já devem 
estar com toda a documentação de acordo com item 8.11 do Edital. 

 

14. O Prazo do Contrato será de 24 meses, que poderá haver sucessivas prorrogações até o      
máximo de 60 meses se assim for de interesse entre as partes. Cláusula Sexta: 6.1. O contrato 
terá vigência por 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, 
limitado a 60 (sessenta) meses, na forma do inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93.  

 

15. Para Lançamento no Portal do Comprasnet deverá ser lançado o valor total global do item 
para um período de 12 meses. Conforme Edital: Valor estimado R$ 893.894,04.  
12.5.1. O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR GLOBAL DO ITEM. 

 

16. Sim. Cláusula Nona – Do Reajuste 

 

17. Cláusula Sexta – 24 meses. 

 

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, do qual estamos 
dando ciência às demais Licitantes.  

Soraya Ribeiro – Pregoeira 

Belo Horizonte, 01 de abril de 2022. 


