
 

 

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 – Sobre o item 2.30.1.3. Deverá ser utilizado para localização e controle dos 
veículos, modem celular digital GPRS, com redundância para situações de falha de GPRS. Os 
equipamentos de rastreamento a serem utilizados na prestação dos serviços deverão estar com a 
certificação da ANATEL válida; Em relação a redundância, posso considerar a memória interna do 
rastreador como tal? 
 
PERGUNTA 02 – Os itens 2.30.1.4, 2.30.2.2, 2.30.2.3.12 e 2.30.2.3.13 citam/indicam o uso de um 
teclado a ser instalado junto ao rastreador. Caso seja o uso de um teclado mesmo este pode ser 
substituído por uma aplicação mobile para smartphone (APP)? Desta forma são reduzidos os custos 
de mobilização, instalação e manutenção. Além do fato de caso houver necessidade de 
alteração/upgrade na coleta de informações ser mais prático essas alterações. 
 
PERGUNTA 03 – Sobre o item 2.30.2.3.12. Permitir a consistência de digitação dos coletores de 
custo, classificando-os como “válido”, “inválido” (digitação inconsistente) ou “vencido” (prazo 
expirado); Quais seriam os custos que o motorista pode inserir no sistema? 
 
PERGUNTA 04 – Os veículos seminovos (para entrega em 30 dias- 1º pedido/ 48 horas- 13º ao 24º 
mês) e provisórios (2º pedido) poderão ser sublocados? Ressaltamos que, neste caso, todas as 
obrigações contratuais serão cumpridas pela futura contratada. 
 
PERGUNTA 05 – Considerando que todas as obrigações contratuais serão assumidas pela 
contratada, sem qualquer prejuízo à Contratante, os veículos reservas e temporários poderão ser 
sublocados? 
 
PERGUNTA 06 – Toda comunicação com órgão de trânsito tem que ser feita pela locadora, uma vez 
que os veículos estão em nome da mesma, por isso o CREA deverá informar para LOCADORA a 
indicação do condutor e a LOCADORA informa para órgão de trânsito. Atende ao CREA? 
 
PERGUNTA 07 – Conforme resposta as multas de trânsito serão pagas pelo condutor infrator. 
Salientamos que é de grande importância que a locadora seja comunicada sobre o pagamento, por 
isso pedimos que o comprovante de pagamento seja enviado para locadora vencedora em até 15 
dias, após o pagamento. Atende ao CREA? 
 
PERGUNTA 08 – Especificação técnica, veículo Grupo 3, onde é solicitado veículo TOP de Linha, 
gostaríamos de um melhor entendimento acerca deste. Exemplo, o veículo Toyota Corolla possuí 3 
versões, na qual todas atendem plenamente ao edital. São elas Corolla Gli Upper 1.8, Corolla XEi 2.0 
e Corolla Altis 2.0, a versão mais equipada é a  versão Altis, o nosso entendimento é que este veículo 
que deverá ser ofertado, correto? 
 
PERGUNTA 09 – Conforme pág 43 do edital nas especificações do veículo GRUPO 4, os mesmos 
deverão possuir retrovisores elétricos. Salientamos que esse tipo de veículo com retrovisores 
elétricos possui câmbio automático, o que onera o preço do veículo. Informamos ainda que instalação 



 

 

desse tipo de acessório gera perda de garantia. Uma vez que esse tipo de veículo sai de fábrica com 
esse acessório, somente nos casos em que os veículos são automáticos, pedimos verificação e 
aceitação, visando o princípio da competitividade. 
 
PERGUNTA 10 – O Item: 2.30.2.3.12. do edital cita o seguinte: Permitir a consistência de digitação 
dos coletores de custo, classificando-os como “válido”, “inválido” (digitação inconsistente) ou 
“vencido” (prazo expirado). Salientamos que essa é uma função se tivesse o teclado. Conforme 
resposta do esclarecimento, a exigência do teclado foi retirada, então podemos desconsiderar o item 
2.30.2.3.12? 
 
PERGUNTA 11 – Solicito a retirada dos itens contidos no texto do edital, que vinculem o 
funcionamento do sistema de rastreamento a um teclado embarcado, tais como os parágrafos citados 
abaixo: 2.30.2.2. O sistema deverá permitir parametrização de mensagens de alerta para 
intervenções de manutenções preventivas e corretivas dos veículos e equipamentos; 2.30.2.3.12. 
Permitir a consistência de digitação dos coletores de custo, classificando-os como “válido”, “inválido” 
(digitação inconsistente) ou “vencido” (prazo expirado); Motivo: A solicitação de rastreamento são 
feitos através de teclado, por isso devem ser retirados. 
 
 
SEGUEM AS RESPOSTAS: 
 
 
RESPOSTA 01 – Sim, desde que a contratada garanta a disponibilidade de tais dados sem intervalo 
de interrupção do monitoramento. A contratada deverá disponibilizar ao CREA-MG as ferramentas 
necessárias para acessar os dados armazenados na memória interna do rastreador no caso de 
interrupção do serviço GPRS e apresentar tais dados quando solicitada. 
 
RESPOSTA 02 – Conforma já estabelecido anteriormente: Fica modificado o Item 2.30.1.4 do Termo 
de Referência que esta da seguinte forma “O sistema deverá permitir a comunicação de ocorrência 
de pane ou acidente à locadora, através de código parametrizado no teclado do aparelho”. Não 
iremos mais utilizar o sistema de teclado, diante disto o texto deve ser modificado para “O sistema 
deverá permitir a comunicação de ocorrência de pane ou acidente à locadora”. 
 
Fica ALTERADO o item 2.30.1.4 do Anexo I – Termo de Referência: 
 
ONDE SE LÊ: “O sistema deverá permitir a comunicação de ocorrência de pane ou acidente à 
locadora, através de código parametrizado no teclado do aparelho;”. 
 
LEIA-SE: “O sistema deverá permitir a comunicação de ocorrência de pane ou acidente à locadora;”. 
 
A forma de se estabelecer essa comunicação fica a critério do proponente, podendo ser 
disponibilizado um APP. 
 
RESPOSTA 03 – Os custos a serem inseridos no sistema estarão atrelados ao utilizador do veículo, 
ou seja, deverá ser um processo automático quando da identificação do motorista, não havendo 
necessidade de digitação do centro de custo. 
 
RESPOSTA 04 – É vedada a sublocação/subcontratação conforme determina o Anexo V - Minuta de 
Contrato, em seus itens 15.1.4 e 18.2. 
 
RESPOSTA 05 – É vedada a sublocação/subcontratação conforme determina o Anexo V - Minuta de 
Contrato, em seus itens 15.1.4 e 18.2. 
 
RESPOSTA 06 – Sim. 
 
RESPOSTA 07 – Sim. 
 
RESPOSTA 08 – Além dos acessórios solicitados no edital, veículo top de linha significa que é a 
versão mais completa dos modelos, ou o modelo mais completo da linha ou da marca. 



 

 

RESPOSTA 09 – Visando o Princípio da Economicidade, informo que os Veículos do Grupo 4 
poderão vir sem os retrovisores elétricos. 
 
RESPOSTA 10 – O coletor de custo deverá ser identificado automaticamente no momento da 
identificação do motorista via crachá. 
 
RESPOSTA 11 – Atendemos, conforme entendimentos acima. 
 
FICAM EXCLUÍDOS os itens 2.30.2.2. e 2.30.2.3.12. do Anexo I – Termo de Referência. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Douglas Lima Daniel 
Pregoeiro 

Portaria 0189/2018 


