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

16145 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE ( BHTRANS) - MG -
ESCLARECIMENTOS - PE 13/2021 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 8 de outubro de 2021 11:43
Para: Jose Guilherme Chamorro <jose.chamorro@primebeneficios.com.br>
Cc: Licitacoes Prime <LicitacoesPrime@primebeneficios.com.br>
Cco: ANDRE LUIS PORTILHO MATOS <portilho@pbh.gov.br>, MARIANA FERREIRA DA SILVA
<marianafs@pbh.gov.br>, DALVA CANDIDA RIBEIRO MUNAYER <dalva.munayer@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 13/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviço de
gerenciamento de cartão de combustível e manutenção para a frota de veículos e Grupos Motores
Geradores – GMGs a serviço da BHTRANS, por meio de cartões eletrônicos/magnéticos, com senha e
chip de segurança, utilizáveis em postos de combustíveis e estabelecimentos credenciados. 

Prezado Sr. José Guilherme Chamorro, bom dia! 

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados: 

PERGUNTA 1: "ATUAL FORNECEDOR 
ESCLARECIMENTO: Os serviços, objeto desta licitação, já eram prestados por alguma empresa? Em
caso positivo, qual a empresa que presta os serviços e qual a taxa de administração atualmente
praticada?" 

RESPOSTA 1: Conforme informado pela área solicitante, Gerência de Administração e Manutenção Predial -
GEAMP da BHTRANS, o atual fornecedor é a empresa Convênios Card. A taxa de administração é negativa
(-2,65%).

PERGUNTA 2: "GERADORES 
2.10 – GRUPOS MOTORES GERADORES: Todos os grupos motores geradores, próprios ou locados, que
se encontrem a serviço da BHTRANS, constantes do Apêndice III – Relação de Veículos e Grupos
Geradores ou que nele vierem a ser incluídos. 
ESCLARECIMENTO: Em relação ao subitem 2.10, quais são as especificações dos Geradores
(Capacidade, forma de abastecimento e forma de reposição)?" 

RESPOSTA 2: Conforme informado pela área solicitante, a reposição nos geradores é realizada por equipe da
BHTRANS, ou terceirizada. O combustível é retirado nos postos credenciados, sem interferência no objeto a ser
contratado. A troca do óleo diesel nos geradores ocorre a cada 6 meses. O tanque dos mesmos comportam em
média 200 litros.
Cabe ressaltar que esta informação não é relevante para a prestação do serviço, pois a reposição de combustível
nos geradores será realizada por equipe da BHTRANS, ou terceirizada. 

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 qui., 7 de out. de 2021 às 17:36, Jose Guilherme Chamorro <jose.chamorro@primebeneficios.com.br> escreveu: 

Boa tarde Sr(a). Pregoeiro(a), tudo bem ?

 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
mailto:jose.chamorro@primebeneficios.com.br


A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30, tendo interesse em
par�cipar do Pregão Eletrônico 13/2021, encaminha o seguinte ques�onamento:

 

1-)

ATUAL FORNECEDOR

ESCLARECIMENTO: Os serviços, objeto desta licitação, já eram prestados por alguma empresa? Em caso
positivo, qual a empresa que presta os serviços e qual a taxa de administração atualmente praticada?

Resposta:

 

2-)

GERADORES

2.10 – GRUPOS MOTORES GERADORES: Todos os grupos motores geradores, próprios ou locados, que se
encontrem a serviço da BHTRANS, constantes do Apêndice III – Relação de Veículos e Grupos Geradores ou que
nele vierem a ser incluídos.

ESCLARECIMENTO: Em relação ao subitem 2.10, quais são as especificações dos Geradores (Capacidade,
forma de abastecimento e forma de reposição)?

Resposta:

 

 

Considerando que os esclarecimentos se fazem necessários para a participação da empresa, contamos com a
vossa colaboração e aguardamos retorno.

 

Por favor, confirme o recebimento deste e-mail.

 

Atenciosamente.

 


