
 

 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
 
 

Belo Horizonte, 05 de fevereiro 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 – Conforte o item 2.6 do anexo I do edital, os veículos serão alocados entre 63 
cidades, e ainda como consta no anexo I do edital, somente os veículos alocados na cidade de Belo 
Horizonte precisam dispor de serviço de leva e traz. Quantos veículos serão alocados em Belo 
Horizonte, e consequentemente terão serviço de leva e traz? 
 
PERGUNTA 02 – Conforme item 2.21 do termo de referencia, a contratada deverá providenciar 
seguro total dos veículos. Será obrigatória a contratação de seguro junto ao mercado de seguradoras, 
e obrigatória apresentação de respectiva apólice, ou a locadora poderá utilizar-se de Autoproteção, 
procedimento largamente utilizada no mercado de locação de veículos, onde a Contratada arca com 
todos e quaisquer riscos, conforme e até o limite das coberturas exigidas no edital, em regime de 
autoproteção, porém sem contratar apólice junto ao mercado, o que desonera em muito os valores a 
serem propostos? 
 
PERGUNTA 03 – Conforme item 2.25 do anexo I, as multas de transito devem ser enviadas ao 
endereço do CREA-MG em Belo Horizonte. A fim de otimizar o tempo, o envio pode ser feito por via 
digital? 
 
PERGUNTA 04 – Visto serem veículos para procedimentos de fiscalização por parte desse CREA, os 
quais deverão circular no interior do estado de MG, qual o grau de severidade imposto a esses 
veículos? Qual o grau de desgaste observado, excessivo, médio ou baixo? 
 
PERGUNTA 05 – Na impossibilidade de cumprir o prazo de entrega do primeiro pedido, o CREA-MG 
aceitará a entrega de seminovos, nas mesmas condições técnicas ou superiores estabelecidas no 
Termo de Referência, com o máximo de um ano de uso pelo prazo máximo de 30 dias. Caso os 
veículos seminovos sejam disponibilizados, a operação será onerada por todos os participantes, visto 
que serão deslocados veículos seminovos nas mesmas especificações, para cada um dos municípios 
solicitados e posteriormente haverá nova mobilização para a devolução dos mesmos. Toda essa 
logística acarretará em custos que serão inseridos no valor das propostas. Visando interesse do 
órgão no contrato do menor preço, solicitamos que sejam aceitos os veículos titulares em prazo 
viável, sem que haja necessidade da entrega de provisórios. 
 
PERGUNTA 06 – Conforme edital: 15.1.1 VEÍCULOS SOLICITADOS NOS 12 (DOZE) PRIMEIROS 
MESES DO CONTRATO EM VIGOR: Estes veículos deverão ser obrigatoriamente 0 (zero) 
quilômetro e deverão ser entregues no PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS APÓS A 
SOLICITAÇÃO (DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO) do CREA-MG. O primeiro 
pedido é composto de, aproximadamente, 83 veículos. As exigências do edital (elaboração e 
implantação dos adesivos, instalação dos rastreadores, tanque cheio e entrega nos municípios 
descritos) tornam a operação extensa, não somente pelos prazos das montadoras, que estão 
retomando as atividades normais após recesso, mas pelo processo como um todo. Visto isso, 
solicitamos que seja exigido um prazo razoável de 90 dias para a entrega dos veículos titulares, 
conforme edital anterior. 
 



 

 

PERGUNTA 07 – Conforme edital, os veículos solicitados entre o 13° e 24° mês de contrato deverão 
ser entregues em até 48 horas após solicitação. Observando a resposta a um esclarecimento 
anterior, o prazo de 48 horas seria para entrega de veículos provisórios e de 20 dias para a entrega 
do titular (plotado, com o sistema de telemetria e alocado na região solicitada). Visto que os veículos 
entregues são específicos, o prazo ainda sim inviabiliza a operação. Solicitamos a extensão desse 
prazo para que haja tempo da preparação dos veículos conforme todas as especificações exigidas. 
 
PERGUNTA 08 – Conforme Edital, os veículos deverão ser entregues abastecidos em sua 
capacidade máxima, no entanto, as transportadoras não aceitam o transporte de veículos nessas 
condições, devido as normas de segurança. É aceitável o envio de cartão combustível juntamente 
com o veículo, garantindo assim o abastecimento inicial? 
 
PERGUNTA 09 – Visto que atualmente algumas montadoras trabalham com motores de 1.400 
cilindradas turbo para veículos executivos e que estes possuem potência semelhante aos veículos de 
1.800 cilindradas, podemos ofertar veículos com motor 1.4 turbo e que atenda as demais 
especificações? 
 
 
SEGUE A RESPOSTA: 
 
 
RESPOSTA 01 – Todos os veículos dos grupos 2, 3 e 4, e aproximadamente 11 veículos do grupo 1. 
Os números podem variar de acordo com a demanda do CREA. 
 
RESPOSTA 02 – conforme item 2.21, “A CONTRATADA deverá providenciar seguro total dos 
veículos com empresa seguradora vinculada à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP”. Se 
a Autoproteção atender a este item o CREA aceitará, caso contrário não. 
 
RESPOSTA 03 – Sim, deste que os órgãos competentes, no caso de identificação de condutor ou 
recurso, aceitem a documentação desta forma. 
 
RESPOSTA 04 – O grau de severidade e desgastes é baixo. 
 
RESPOSTA 05 – O prazo para a entrega dos veículos definitivos é de 30 dias, não sendo possível 
entrega-los, todos os custos para entrega dos veículos provisórios deverão estar inclusos na proposta 
comercial. 
 
RESPOSTA 06 – Os prazos serão mantidos conforme previstos no edital e respostas aos 
questionamentos já encaminhados. 
 
RESPOSTA 07 – Os prazos serão mantidos conforme previstos no edital e respostas aos 
questionamentos já encaminhados, pois entendemos que, por não serem veículos zero quilometro, o 
prazo é suficiente. 
 
RESPOSTA 08 – O Abastecimento deverá ser de responsabilidade da empresa contratada, o CREA 
não tem como opinar qual a forma o abastecimento será feito, mas somente receberá os veículos 
abastecidos. 
 
RESPOSTA 09 – Não, deverá atender as especificações do edital. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Douglas Lima Daniel 
Pregoeiro 
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