
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 04/2022 
Externa 

Caixa de entrada  

José Campos Horta (Lets -

 
Belo 

Horizonte) jose.horta@lets.com.br por 

 
agu

iabranca.onmicrosoft.com  

 
29 de mar. de 2022 
17:37 (há 16 horas)

 

para mim 

  

Prezada Comissão de Licitação, “.... contratação de empresa para locação continuada 
de 23 (vinte e três) automóveis para cinco passageiros,   

Favor esclarecer   

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 afim 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 dos veículos junto as 
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?                       

Atenciosamente,      

José Campos Horta 
Executivo de Contas 
Let’s | Grupo Águia Branca 
(31) 98856-8630 
www.lets.com.br

  

http://www.lets.com.br

