
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

Dúvida - Credenciamento de leiloeiros.

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 19 de julho de 2022 13:27
Para: contato@patricialeiloeira.com.br
Cco: MARIANA FERREIRA DA SILVA <marianafs@pbh.gov.br>

REF.: Chamamento Público nº 01/2022 -  Credenciamento de leiloeiros oficiais para a realização de leilões de
veículos e de outros bens móveis sob a responsabilidade ou pertencentes à BHTRANS.

Prezada Sra. Patrícia Graciele de Andrade Sousa, boa tarde!

Segue resposta ao esclarecimento solicitado.

PERGUNTA: "Em relação ao atesado de capacidade técnica, solicitado no item 4.4.2 e seguintes. Pode ser
apresentado um atestado com a realização de um leilão com mais de 100 itens, entretanto sendo não somente
veículos, mas, veículos, máquinas, implementos e outros itens? Questiono, pois a alínea A permite este
entendimento. Porém a alínea C fala somente de veículos.

“4.4.2 – Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado e
comprove(m):

a) a realização de eventos similares (leilões empresariais e/ou judiciais e/ou extrajudiciais de bens móveis) devido à
dinâmica do processo exigir conhecimento das regras e deliberações sobre os bens a serem leiloados; e

b) a realização de leilão(ões) oficial(ais) devido ao conhecimento dos processos de desvinculação de débitos /
alienações e demais encaminhamentos necessários junto aos órgãos públicos; e

c) a realização de leilões onde tenha sido ofertado pelo menos 100 (cem) veículos em um único leilão devido à
necessidade de conduzir todo o processo de prestação de contas, pagamentos e logística necessária para visitação,
leilão e entrega dos bens, gerando todas as documentações necessárias para realização da hasta pública.”

RESPOSTA: Não. Caso a Proponente apresente apenas um único atestado, este deverá atender conjuntamente às
exigências das alíneas "a" a "c" do subitem 4.4.2 do Edital. Nesse caso, o atestado deverá comprovar a realização de
leilão onde tenham sido ofertados pelo menos 100 (cem) veículos em um único leilão para que o requisito da alínea
"c" seja atendido.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
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