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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Ref. Pregão Eletrônico 04/2022 

Prezada Heloisa da Empresa City Car Aluguel 

Em atenção ao pedido de esclarecimento pelo e-mail de 06 de abril de 2022 às 13h22min que 
informa dúvidas sobre condições do Pregão supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimento, 
cumpre-nos responder: 

Perguntas:  

1.    Ao invés da contratada apresentar apólice de seguros, a mesma poderá optar por apresentar 
uma declaração de responsabilidade pelos danos, onde a mesma arcará com todas as despesas até 
os limites fixados no edital? 

2.    Caso a resposta anterior seja negativa, a contratada poderá apresentar apólice para terceiros 
sendo o reparo do casco dos veículos sua responsabilidade? 

3.    Os veículos reservas deverão ser da mesma cor do objeto licitado? Lembrando que serão 
veículos provisórios. 

4.    O veículo reserva a ser substituído no caso de sinistro ou avaria que impeça o correto 
funcionamento de algum veículo, este poderá ser sublocado até ser feito conserto ou substituição 
do veículo em locação?  

5.    Em caso de sinistro onde a culpabilidade do acidente seja do condutor do veículo em locação 
para o Órgão, a contratante irá ressarcir a contratada em coparticipação no sinistro? Caso positivo 
qual o valor?  

6.    No item 8.14 do edital, consta que caso os veículos fiquem ociosos para correções que 
perdurem por mais de 48horas, deverão ser substituídos por outro igual ou de superior categoria. 
Está correto nosso entendimento de que este item se refere às substituições dos veículos locados 
em casos de avarias ou manutenções?  

7.     Com relação a emplacamento do veículo, este poderá estar emplacado em qualquer estado da 
federação? 

8.    Caso a locadora participe da licitação com o CNPJ da Matriz, poderá disponibilizar os veículos 
onde no seu documento (CRLV) esteja o veiculo cadastrado no CNPJ de sua filial? Saliento que isso 
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não caracteriza subcontratação pois Matriz e filial compõem a mesma pessoa jurídica, razão pela 
qual possuem os mesmos sócios e um único contrato social. 

9. Tendo em vista do edital não se tratar de um registro de preços, a contratante caso venha 
solicitar os veículos: 

a.       Estes serão solicitados todo o quantitativo de veículos licitados? 

b.      Caso venha ser solicitado, os veículos ficarão locados pelo período mínimo de 24 meses ou 
poderão ser locados por período inferior? 

10. A proposta encaminhada e os demais documentos de habilitação, como as declarações, 
poderão ser assinados via certificado digital (assinatura digital) devidamente conferido pela ICP-
Brasil? 

11. Referente ao prazo do contrato questiona: o prazo será de 24 meses a contar da entrega do 
veículo ou a contar da assinatura do contrato? 

12. Na proposta comercial a ser lançada no sistema licitações, deverá ser apresentada a 
marca/modelo dos veículos ofertados no campo descritivo do lote? Caso positivo, a não inclusão 
ensejará a desclassificação da licitante? 

13. Na proposta comercial ajustada a ser enviada pela arrematante do certame, deverá ser 
informada a marca/modelo dos veículos ofertados? 

14. Referente ao prazo do contrato, caso a vigência seja de 24 meses, questiono o prazo será de 24 
meses a contar da entrega do veículo ou a contar da assinatura do contrato? 

15. Como será a forma de reembolso e prazo de pagamento das infrações de trânsito? 

16. Visto a dificuldade de aquisição de veículos no mercado, questionamos duas situações: 

a.  Serão aceitos veículos com marcas mescladas para o mesmo item? Por exemplo, VW/Gol 1.0 e 
GM/Onix 1.0 para o item 01. 

b.  Poderão ser entregues veículos com cores de forma mescladas para o mesmo item? Por 
exemplo, VW/Gol 1.0 alguns na cor branca e outras em cor prata. 

Respostas: 

 

1. Não. Apresentar Apólice. 

 

2. Não. Apólice da Seguradora responsável. 



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

  
3. Não 

4. Sim. Até o conserto do veículo atual. 

 

5. Não. 

 

6. Sim 

 

7. Sim 

 

8. Para os veículos locados, o CRLV deverá estar registrado em nome da empresa/prestadora de 
serviços Contratada. 

 

9. a) Sim.  
     b) Serão Locados para um período de 24 meses. 

 

10. Sim 

 

11. A partir da assinatura do Contrato. 

  

12. Conforme item 10.7 e 15.9, 15.9.1 a 15.9.7 do Edital – Desclassificada. 

13. Sim 

 

14. A  partir da assinatura do Contrato.  

 

15. A Contratada faz o pagamento e a contratante repassa através de reembolso. 

 

16. a) Não.  
       b) Não 

 

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

Soraya Ribeiro – Pregoeira 

Belo Horizonte, 07 de abril de 2022. 



Licitação CRFMG <licitacao@crfmg.org.br>

Esclarecimentos - Pregão Eletrônico n. 04/2022. 
1 mensagem

Heloisa Lisboa Santos <heloisa@citycaraluguel.com.br> 6 de abril de 2022 13:22
Para: "licitacao@crfmg.org.br" <licitacao@crfmg.org.br>

Prezados, boa tarde! 
Segue abaixo pedidos de esclarecimentos alusivos ao edital de Pregão Eletrônico n. 04/2022.

 

 

1.    Ao invés da contratada apresentar apólice de seguros, a mesma poderá optar por apresentar uma declaração de responsabilidade pelos danos, onde a mesma arcará
com todas as despesas até os limites fixados no edital?

 

2.    Caso a resposta anterior seja nega�va, a contratada poderá apresentar apólice para terceiros sendo o reparo do casco dos veículos sua responsabilidade?

 

3.    Os veículos reservas deverão ser da mesma cor do objeto licitado? Lembrando que serão veículos provisórios.

 

4.    O veículo reserva a ser subs�tuído no caso de sinistro ou avaria que impeça o correto funcionamento de algum veículo, este poderá ser sublocado até ser feito conserto
ou subs�tuição do veículo em locação?

 

5.    Em caso de sinistro onde a culpabilidade do acidente seja do condutor do veículo em locação para o Órgão, a contratante irá ressarcir a contratada em copar�cipação
no sinistro? Caso posi�vo qual o valor?

 

6.    No item 8.14 do edital, consta que caso os veículos fiquem ociosos para correções que perdurem por mais de 48horas, deverão ser subs�tuídos por outro igual ou de
superior categoria. Está correto nosso entendimento de que este item se refere às subs�tuições dos veículos locados em casos de avarias ou manutenções?

 

7.      Com relação a emplacamento do veículo, este poderá estar emplacado em qualquer estado da federação?

 

8.    Caso a locadora par�cipe da licitação com o CNPJ da Matriz, poderá disponibilizar os veículos onde no seu documento (CRLV) esteja o veiculo cadastrado no CNPJ de
sua filial? Saliento que isso não caracteriza subcontratação pois Matriz e filial compõem a mesma pessoa jurídica, razão pela qual possuem os mesmos sócios e um único
contrato social.

 

9. Tendo em vista do edital não se tratar de um registro de preços, a contratante caso venha solicitar os veículos:

a.       Estes serão solicitados todo o quan�ta�vo de veículos licitados?

b.      Caso venha ser solicitado, os veículos ficarão locados pelo período mínimo de 24 meses ou poderão ser locados por período inferior?

 

10. A proposta encaminhada e os demais documentos de habilitação, como as declarações, poderão ser assinados via cer�ficado digital (assinatura digital) devidamente conferido pela
ICP-Brasil?

 

11. Referente ao prazo do contrato, ques�ono: o prazo será de 24 meses a contar da entrega do veículo ou a contar da assinatura do contrato?

 

12. Na proposta comercial a ser lançada no sistema licitações, deverá ser apresentada a marca/modelo dos veículos ofertados no campo descri�vo do lote? Caso posi�vo, a não inclusão
ensejará a desclassificação da licitante?

 

13. Na proposta comercial ajustada a ser enviada pela arrematante do certame, deverá ser informada a marca/modelo dos veículos ofertados?

 

14. Referente ao prazo do contrato, caso a vigência seja de 24 meses, ques�ono o prazo será de 24 meses a contar da entrega do veículo ou a contar da assinatura do contrato?

 

15. Como será a forma de reembolso e prazo de pagamento das infrações de trânsito?

 

16. Visto a dificuldade de aquisição de veículos no mercado, ques�onamos duas situações:

a.       Serão aceitos veículos com marcas mescladas para o mesmo item? Por exemplo VW/Gol 1.0 e GM/Onix 1.0 para o item 01.

b.      Poderão ser entregues veículos com cores de forma mescladas para o mesmo item? Por exemplo VW/Gol 1.0 alguns na cor branca e outras em cor prata.

 

Atenciosamente,



 

 

Heloisa Lisboa Santos
AUXILIAR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

(51) 3056-7153

Feita de pessoas
que facilitam a vida
de outras pessoas

      

citycaraluguel.com.br
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