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

Esclarecimento - Concorrência Pública nº 01-077.914/20-01 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 1 de dezembro de 2020 10:58
Para: Renato Stankuns De Paula Figueiredo <renato.figueiredo@unidas.com.br>
Cco: Mariana Ferreira da Silva <marianafs@pbh.gov.br>

REF.: Concorrência Pública n.º 01/2020 - Subconcessão do serviço público de remoção e guarda de
veículos automotores apreendidos ou removidos no município de Belo Horizonte em razão de infração à
legislação de trânsito ou de descumprimento de cláusulas previstas nos regulamentos municipais de
transporte público. 

Prezado Sr. Renato Figueiredo, bom dia!

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados.

PERGUNTA 1: "É possível agendar uma visita no atual pátio que opera hoje?"

RESPOSTA 1: Para verificar a possibilidade de agendar essa visita, o interessado deverá entrar em
contato diretamente com a gerente do Consórcio 2SBH, Sra. Marialice de Paula, telefone (31) 2510-2366.

PERGUNTA 2: "De acordo com item 5.7 do Termo de Referência, “A subconcessionária será responsável
pela transferência e guarda de veículos remanescentes da subconcessionária anterior e deverá guardá-los
....” Qual número estimado de veículos que deverão ser transferidos?"

RESPOSTA 2: Atualmente, o pátio 2SBH possui 629 veículos guardados. Existe previsão de leilão, no 1°
trimestre de 2021, de cerca de 350 veículos. Sendo assim, restariam, aproximadamente, 279 veículos
para transferência.
 
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
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em sex., 27 de nov. de 2020 às 15:47, Renato Stankuns De Paula Figueiredo <renato.figueiredo@unidas.com.br>
escreveu: 

Prezados(as), boa tarde!

 

 

Por gentileza alguns esclarecimentos;

 

É possível agendar uma visita no atual pátio que opera hoje ?

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
mailto:renato.figueiredo@unidas.com.br


De acordo com item 5.7 do Termo de Referência, “ A subconcessionária será responsável pela transferência e
guarda de veículos remanescentes da Subconcssionária anterior e deverá guarda-los ....” Qual número
estimado de veículos que deverão ser transferidos ?

 

Obrigado,

Atte.,

 

Renato

 

 

 

 

 

 


