
 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

  
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Ref. Pregão Eletrônico 04/2022 

Prezada Júlia 

Em atenção ao pedido de esclarecimento pelo e-mail de 06 de abril de 2022 às 22h40min que 
informa dúvidas sobre condições do Pregão supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimento, 
cumpre-nos responder: 

Perguntas:  

A fim de suprir dúvidas e ampliar a competitividade do pregão eletrônico n° 04/2022 processo 
administrativo n° 037/2022, gentileza responderem seguintes questionamentos: 

  

1.       ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 

 

No item 8.4 do termo de referência, informa que os veículos deverão ser entregues pela 
locadora abastecidos. Contudo, questionamos: 

1. É possível que os veículos sejam entregues com a capacidade mínima de 
combustível? 

2. Ainda, em ambas as situações, caso seja entregue com a capacidade máxima 
ou mínima de combustível, a Contratante entregará da mesma forma que 
fora recebido? 

  

2. VEÍCULOS DE ATENDIMENTO E UTILIZAÇÃO: 

 

2.1 Os veículos de atendimento poderão ser mesclados em marca, modelo e cores neutras, 
desde que atenda as especificações mínimas do edital 

2.2 Apesar de a locação ser com KM livre, gentileza informar a expectativa de rodagem por 
mês? 

  

3. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO: 

 

O item 9.6 do Termo de Referência, nas obrigações da Contratante, informa que o CRF é 
responsável pelo pagamento de multas de trânsito durante o período de contrato. 

  

Contudo, é comum que as locadoras efetuem o pagamento da multa, com antecedência, 
garantindo o desconto oferecido pelo órgão de trânsito e solicitar o reembolso do mesmo 
valor a contratante. 
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Após o recebimento pela contratada, as notificações de trânsito são encaminhadas para a 
contratante no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Assim, a CONTRATANTE indica o real infrator e 
repassa para contratada, sendo que todo contato com o órgão de trânsito é feito pela 
CONTRATADA. 

  

Cumpre destacar que a responsabilidade pela gestão de multas de trânsito é da 
CONTRATANTE, que deve reembolsar a CONTRATADA o custo de tais pagamentos realizados. 
Uma vez que o desconto por pagamento antecipado é mais vantajoso para ambas as partes, o 
padrão das Locadoras é quitar as multas de trânsito no período que contempla tal desconto. 
Com isso, esse reembolso deve acontecer mesmo que o motorista infrator não faça mais 
parte do quadro de funcionários durante a vigência contratual. 

  

Salientamos ainda que, o custo de inadimplência da multa de trânsito não reembolsada pela 
CONTRATANTE é imprevisível nos custos e elaboração da proposta. Logo, o débito com 90 
(noventa) dias de atraso impacta no desequilíbrio da precificação, cabendo a contratada a o 
direito de solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro. 

  

Diante do exposto, e conforme o padrão do mercado de locação de veículos, gentileza 
informar se é correto o entendimento acima exposto? 

    

4. SEGURO: 

 

O item 8.21 do Termo de Referência informa quanto aos valores mínimos para as coberturas 
de seguro, contudo questionamos: 

  

4.1   Entendemos que, para os carros casco, poderá ser oferecida proteção da 
Locadora, “auto seguro’, podendo a Locadora apresentar uma declaração da 
seguridade do casco. Estão de acordo? 
4.2   Sobre a cobertura para danos pessoais aos ocupantes do veículo. Salientamos 
que o seguro oferecido por essa e pela maioria das locadoras é somente com 
cobertura para terceiros. No caso de APP (cobertura para passageiros) – morte ou 
invalidez – Trata-se de cobertura já garantida pelo seguro DPVAT, destinado às 
vítimas de acidentes com veículo automotor, abrangendo os ocupantes do carro, no 
valor de R$13.5000,00 para morte e invalidez cada e 2.700,00 para despesas 
hospitalares. Estão de acordo? 
4.3   Sobre o seguro para terceiros, esta locadora apresenta os seguintes limites de 
cobertura, que estão entre os apresentados pelas locadoras em geral, padrão de 
mercado: Danos Materiais a terceiros: R$ 50.000,00 / Danos Corporais a terceiros: 
R$100.000,00 / Danos Morais a terceiros: R$ 5.000,00. De acordo? 

  

5. ENTREGA E DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS: 
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O edital solicita que os veículos sejam entregues na sede do CRF no início do contrato e retirado 
no mesmo local na devolução dos carros. 

  
Contudo, perguntamos se caso a contratada possua filial/escritório em um raio de até 5 km da 
unidade do CRF, o motorista do órgão possa retirar e devolver os veículos nas dependências da 
contratada. Para o órgão é mais vantajoso uma vez que não haveria o custo de “leva e traz”, o 
que oneraria desnecessariamente o contrato. 

  

6. PROTETOR DE CÁRTER 

 

Por motivo de segurança, algumas montadoras não recomendam o uso do protetor de 
cárter, pois em caso de colisão frontal o motor é projetado para cair aliviando assim maiores 
impactos contra motorista e passageiros. 

  

Gentileza confirmar se podemos seguir a orientação das montadoras. 

  

7. SUBSTITUIÇÕES POR EMPRESAS DO MESMO GRUPO 

 

Considerando que empresas do mesmo grupo econômico, com relação de subordinação e 
controle podem atuar de forma conjunta, conforme artigo 243 e seguintes da Lei 6.404/76 
(Lei das S/A), entendemos que inexiste relação de subcontratação entre a empresa 
controladora e a controlada, podendo nos casos de substituições temporárias ser utilizados 
veículos de empresas do mesmo grupo, desde que mantidas todas as responsabilidades pela 
licitante vencedora. 

  

Está correto nosso entendimento? 

  

Respostas: 

 

1. 1.1. Não, tanque cheio.  
    1.2. Sim 

 

2. 2.1. Não. 
    2.2. 2.200 km/mês 

 

3. Correto 

4. 4.1. No edital não há referência a Declaração pela Contratada em relação a seguro de casco. 
    4.2. A contratante é responsável somente pelo pagamento da franquia. 
    4.3. Sim 

 

5. Não possui filial. 
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6. Vai depender da marca/modelo do veículo, porque alguns já saem de fábrica com alguma 
proteção. Se for um modelo que seja necessário sua colocação, deverá ser colocado sem custos 
para a contratante. 

 

7. Nos casos de substituição temporária, sim e desde que os veículos estejam em boas condições de 
uso! 

  

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>

Esclarecimento - PE/04/2022 - PA/037/2022 - Locação de veículos 
1 mensagem

Julia Laudares <julia.laudares@localiza.com> 6 de abril de 2022 22:40
Para: "licitacao@crfmg.org.br" <licitacao@crfmg.org.br>

Prezada equipe de licitações,

Boa noite!

 

Afim de suprir dúvidas e ampliar a competitividade do pregão eletrônico n° 04/2022 processo administrativo n° 037/2022, gentileza responderem seguintes
questionamentos:

 

1.       ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

No item 8.4 do termo de referência, informa que os veículos deverão ser entregues pela locadora abastecidos. Contudo, questionamos:

1. É possível que os veículos sejam entregues com a capacidade mínima de combustível?
2. Ainda, em ambas as situações, caso seja entregue com a capacidade máxima ou mínima de combustível, a Contratante entregará da mesma forma que

fora recebido?

 

2. VEÍCULOS DE ATENDIMENTO E UTILIZAÇÃO:

2.1 Os veículos de atendimento poderão ser mesclados em marca, modelo e cores neutras, desde que atenda as especificações mínimas do edital

2.2 Apesar de a locação ser com KM livre, gentileza informar a expectativa de rodagem por mês?

 

3. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO:

O item 9.6 do Termo de Referência, nas obrigações da Contratante, informa que o CRF é responsável pelo pagamento de multas de trânsito durante o período de
contrato.

 

Contudo, é comum que as locadoras efetuem o pagamento da multa, com antecedência, garantindo o desconto oferecido pelo órgão de trânsito e
solicitar o reembolso do mesmo valor a contratante.

 

Após o recebimento pela contratada, as notificações de trânsito são encaminhadas para a contratante no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Assim, a CONTRATANTE
indica o real infrator e repassa para contratada, sendo que todo contato com o órgão de trânsito é feito pela CONTRATADA.

 

Cumpre destacar que a responsabilidade pela gestão de multas de trânsito é da CONTRATANTE, que deve reembolsar a CONTRATADA o custo de tais
pagamentos realizados. Uma vez que o desconto por pagamento antecipado é mais vantajoso para ambas as partes, o padrão das Locadoras é quitar as multas de
trânsito no período que contempla tal desconto. Com isso, esse reembolso deve acontecer mesmo que o motorista infrator não faça mais parte do quadro de
funcionários durante a vigência contratual.

 

Salientamos ainda que, o custo de inadimplência da multa de trânsito não reembolsada pela CONTRATANTE é imprevisível nos custos e elaboração da proposta.
Logo, o débito com 90 (noventa) dias de atraso impacta no desequilíbrio da precificação, cabendo a contratada a o direito de solicitar o reequilíbrio econômico-
financeiro.

 

Diante do exposto, e conforme o padrão do mercado de locação de veículos, gentileza informar se é correto o entendimento acima exposto?

 

 

4. SEGURO:

O item 8.21 do Termo de Referência informa quanto aos valores mínimos para as coberturas de seguro, contudo questionamos:

 

4.1   Entendemos que, para os carros casco, poderá ser oferecida proteção da Locadora, “auto seguro’, podendo a Locadora apresentar uma declaração
da seguridade do casco. Estão de acordo?

4.2   Sobre a cobertura para danos pessoais aos ocupantes do veículo. Salientamos que o seguro oferecido por essa e pela maioria das locadoras é
somente com cobertura para terceiros. No caso de APP (cobertura para passageiros) – morte ou invalidez – Trata-se de cobertura já garantida pelo
seguro DPVAT, destinado às vítimas de acidentes com veículo automotor, abrangendo os ocupantes do carro, no valor de R$13.5000,00 para morte e
invalidez cada e 2.700,00 para despesas hospitalares. Estão de acordo?

4.3   Sobre o seguro para terceiros, esta locadora apresenta os seguintes limites de cobertura, que estão entre os apresentados pelas locadoras em geral,
padrão de mercado: Danos Materiais a terceiros: R$ 50.000,00 / Danos Corporais a terceiros: R$100.000,00 / Danos Morais a terceiros: R$ 5.000,00. De
acordo?

 

5. ENTREGA E DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS:



O edital solicita que os veículos sejam entregues na sede do CRF no início do contrato e retirado no mesmo local na devolução dos carros.

 

Contudo, perguntamos se caso a contratada possua filial/escritório em um raio de até 5 km da unidade do CRF, o motorista do órgão possa retirar e
devolver os veículos nas dependências da contratada. Para o órgão é mais vantajoso uma vez que não haveria o custo de “leva e traz”, o que oneraria
desnecessariamente o contrato.

 

6. PROTETOR DE CÁRTER

Por motivo de segurança, algumas montadoras não recomendam o uso do protetor de cárter, pois em caso de colisão frontal o motor é projetado para cair
aliviando assim maiores impactos contra motorista e passageiros.

 

Gentileza confirmar se podemos seguir a orientação das montadoras.

 

7. SUBSTITUIÇÕES POR EMPRESAS DO MESMO GRUPO

Considerando que empresas do mesmo grupo econômico, com relação de subordinação e controle podem atuar de forma conjunta, conforme artigo 243 e
seguintes da Lei 6.404/76 (Lei das S/A), entendemos que inexiste relação de subcontratação entre a empresa controladora e a controlada, podendo nos casos
de substituições temporárias ser utilizados veículos de empresas do mesmo grupo, desde que mantidas todas as responsabilidades pela licitante
vencedora.

 

Está correto nosso entendimento?

 

No mais, agradecemos a atenção dispensada e aguardamos retorno!

 

Abs;

 

 

Julia Laudares

Gerência de Segmento Setor Público

+ 55 (31) 3247-7896

 

 

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o
destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. 
  
This message and its attachments may contain confidential or privileged information and can not be forwarded without previous authorization of the sender. If you are not the recipient or an
authorized person to receive it, we inform that its use, disclosure, copying or storage is prohibited. 
  
Este mensaje, incluyendo sus adjuntos, puede contener información privilegiada y/o de carácter confidencial, no pudiendo  ser  retransmitido sin la autorización del remitente. En el caso  que
Usted no sea el destinatario o la persona autorizada para recibirlo, informamos que está prohibido su uso, divulgación, fotocopia o archivo.
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