
 

 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
 
 

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2019. 
 
 
Ref.: Pregão Eletrônico n.º: 01/2019. 
 
Ass.: Respostas a questionamentos de licitantes. 
 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 
Recebemos o questionamento e encaminhamos a respostas do Setor Requisitante, Pregoeiro e 
Equipe do Pregão para conhecimento de todos os interessados. 
 
PERGUNTA 01 – Os custos de reparos resultantes do uso indevido dos veículos, ou seja, “uso feito 
pelos condutores/usuários da Locatária/Contratante fora das especificações dos respectivos 
fabricantes”, serão de responsabilidade exclusiva da Locatária/Contratante. Contata-se que o “mau 
uso” está legalmente no disposto no Art. 186 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Vale informar que o seguro pressupõe o uso de boa fé e 
utilização em conformidade com o manual de utilização do veículo e cuidados do bem segurado, 
neste sentido não existe seguro que cubra quanto ao “mau uso”. Sendo assim, a Superintendência 
dos Seguros Privados – SEUSEP editou a circular 306/2005 
(http://www.susep.gov.br/textos/circ306.pdf) que define os casos não cobertos por seguro. Destaca-
se que nos casos expostos acima, seja por culpa, negligência ou dolo provocado pelos motoristas 
condutores do CREA, estes não estarão cobertos pela seguradora. Entendemos que constatando-se, 
após o devido processo administrativo e assegurada a ampla defesa e o contraditório, que o dano foi 
causado por mau uso, aplicar-se-á o disposto no § 6º do Art. 37 da Constituição Federal de 88: “As 
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Gentileza informar a aceitação. 
 
PERGUNTA 02 – Salientamos que o processo padrão das locadoras é efetuar o pagamento das 
multas de trânsito, porque além de adquirir o desconto, temos o total controle da documentação da 
empresa, uma vez que qualquer multa de trânsito não paga por qualquer órgão leva a negatividade 
da certidão municipal, ficando a empresa proibida de participar de licitação. Visando o princípio da 
competitividade, gentileza verificar se os pagamentos das multas poderão ser feitos através de 
reembolso para a empresa contratada. O processo para identificação do condutor é feito como cita os 
itens 2.25 e 2.25.1 do edital, somente o pagamento que é feito através de reembolso. 
 
PERGUNTA 03 – Entendemos que serão retirados no primeiro ano de contrato 83 veículos. Após o 
13º até o 24º mês poderão ser solicitados quantos veículos? O CREA devolve esses 83 veículos 
retirados inicialmente? 
 
PERGUNTA 04 – Conforme edital, os veículos solicitados entre o 13º e o 24º mês de contrato 
deverão ser entregues em no máximo 48 horas, após solicitação. Salientamos que é totalmente 
inviável instalar adesivo, rastreamento e película nos veículos no prazo de 48 horas. Pelo exposto, 
pedimos prazo de entrega de 20 dias, para que sejam instalados os acessórios solicitados. 
 
PERGUNTA 05 – Conforme item 15.1.5 do edital, nos casos de Pane no Sistema de 
Monitoramento/Rastreamento a Contratada obriga-se a realizar o Atendimento até 08 (OITO) HORAS 
A CONTAR DA ABERTURA DA ORDEM DE SERVIÇO. Salientamos que não é possível o 
atendimento no prazo de 8 horas, visto que a maioria das cidades do contrato são cidades do interior 
de Minas. Visando o princípio da competitividade, pedimos o prazo de 24 horas para capital e 48 
horas para cidade do interior para que seja realizado atendimento no caso de pane no sistema de 
monitoramento/rastreamento. 
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Segue a resposta: 
 
RESPOSTA 01 – O CREA-MG irá cumprir o que determina as legislações e normas vigentes, ou seja, 
se a culpa for do condutor por motivos comprovadamente não cobertos pelas legislações e normas 
vigentes não devem ser cobertos pelo seguro. 
 
RESPOSTA 02 – O CREA-MG não trabalha por reembolso de multas, por ser órgão público não pode 
efetuar o pagamento de multas. O condutor que recebeu a multa que efetua a quitação da mesma. 
Informo ainda que o Conselho trabalha com locação de veículos a mais de 10 anos, sempre 
trabalhando desta forma, com diversas empresas, e nunca tivemos nenhum problema. Deverá ser 
mantido da forma que consta no edital. 
 
RESPOSTA 03 – Os veículos solicitados inicialmente têm a previsão de ficarem no CREA-MG os 24 
meses. O previsto para solicitação de veículos em outros prazos existe, pois podem ocorrer 
contratações de funcionários que podem precisar de veículo para exercer a sua atividade. 
 
RESPOSTA 04 – O veículo a ser entregue no prazo de 48 horas poderá ser um veículo provisório, 
sendo que o definitivo plotado, poderá ser entregue em até 20 dias. 
 
RESPOSTA 05 – Acatamos a solicitação, passando o item 15.1.5 para “No caso de Pane no Sistema 
de Monitoramento/Rastreamento a Contratada obriga-se a realizar o Atendimento em até 48 horas a 
contar da abertura da ordem de serviço. 
 
 
ONDE SE LÊ NO EDITAL: 15.1.5. Nos casos de Pane no Sistema de Monitoramento/Rastreamento a 
Contratada obriga-se a realizar o Atendimento até 08 (OITO) HORAS A CONTAR DA ABERTURA 
DA ORDEM DE SERVIÇO; 
 
LEIA-SE NO EDITAL: 15.1.5. Nos casos de Pane no Sistema de Monitoramento/Rastreamento a 
Contratada obriga-se a realizar o Atendimento até 48 (QUARENTA E OITO) HORAS A CONTAR DA 
ABERTURA DA ORDEM DE SERVIÇO; 
 
 
ONDE SE LÊ NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 2.30.1.8. Nos casos de pane no sistema de 
monitoramento/rastreamento a contratada obriga-se a realizar o atendimento até 08 (oito) horas a 
contar da abertura da Ordem de Serviço; 
 
LEIA-SE NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 2.30.1.8. Nos casos de pane no sistema de 
monitoramento/rastreamento a contratada obriga-se a realizar o atendimento até 48 (quarenta e oito) 
horas a contar da abertura da Ordem de Serviço; 
 
 
ONDE SE LÊ NO ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO: 4.5 Nos casos de Pane no Sistema de 
Monitoramento/Rastreamento a Contratada obriga-se a realizar o Atendimento até 08 (OITO) HORAS 
A CONTAR DA ABERTURA DA ORDEM DE SERVIÇO; 
 
LEIA-SE NO ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO: 4.5 Nos casos de Pane no Sistema de 
Monitoramento/Rastreamento a Contratada obriga-se a realizar o Atendimento até 48 (QUARENTA E 
OITO) HORAS A CONTAR DA ABERTURA DA ORDEM DE SERVIÇO; 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Douglas Lima Daniel 
Pregoeiro 
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