
ESCLARECIMENTO 02 

Pergunta do licitante:  

Com o objetivo de esclarecer dúvidas em relação ao edital dessa licitação, visando equidade 
entre os participantes, solicitamos alguns esclarecimentos para que possamos atendê-los com 
segurança e qualidade.  

1 – VEÍCULOS PARA SUBSITUIÇÃO: 

Salientamos que o carro solicitado no edital, modelo SUV,  não é padrão de frota das 
locadoras e seria totalmente inviável que as locadoras compre maiores quantidades, deixando 
esse carro parado na agência, até ocorrer uma substituição. Por esse motivo, perguntamos se 
os carros substitutos poderão ser similares, ou seja, a maioria das locadoras possuem na frota, 
Duster, Ecosport ou Audi Q3.  

2 – CONTRATO ANTERIOR: 

Gentileza informar qual empresa atendia o contrato anterior e a média de km 
que os carros rodavam. 

3 – LOGOMARCA: 

            Solicitamos layout dos adesivos, uma vez que para as locadoras efetuarem cotação 
junto ao fornecedor, é imprescindível a informação de cor, tamanho, etc... 

 

RESPOSTAS:  

QUESTIONAMENTO 01 

Conforme estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico nº 012/2017, Anexo I, item 2.1.7, alínea 
“c”, deverá o contratante:  

“Substituir, a qualquer tempo e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem ônus ao 
CONTRATANTE, os veículos que, porventura, apresentarem defeitos, irregularidades e/ou 
características em desacordo com às descritas neste Anexo, ainda que, constatados após o 
recebimento definitivo dos veículos pelo CONTRATANTE;” 

 

Tratando de uma hipótese de substituição definitiva, o veículo deverá ser da mesma 
marca/modelo ofertado, com as características determinadas no edital.   

QUESTIONAMENTO 02 

O último contrato foi firmado com a empresa Versa Locadora de Veículos Ltda.  

A média de KM rodados por mês é de:  

Veículo SEDAN executivo: Média mês 1.800km 

Veículo SUV: Média mês 3.300km 

 

 



QUESTIONAMENTO 03 

Conforme estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico, Anexo I, item 2.1.7, alínea “d”, os 
adesivos serão fornecidos pelo Senar Minas.   

“Entregar os veículos com adesivos afixados nas portas da frente (direita e esquerda), 
conforme logomarca padrão do Senar Minas (o adesivo será fornecido pelo Senar 
Minas);” 

 

 

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2017. 

Comissão de Licitação 


