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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 
PROCESSO Nº 01.039933.21.94 
 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 
 

Pergunta: 1) 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: Sim. Ticket Soluções. Taxa 1,5% 

 

Pergunta: 2) Esclarecimento: Tendo em vista que objeto desta licitação trata do gerenciamento 
de manutenções preventivas e corretivas a serem realizadas pela frota do MUNICIPIO DE BELO 
HORIZONTE - MG, entendemos que poderemos desconsiderar toda e qualquer menção a postos, 
combustíveis e outros relacionados a abastecimento durante o edital e seus anexos. Estamos 
corretos em nosso entendimento? 

Resposta: Sim. 

 

Pergunta: 3) 6.4. Juntamente com as notas fiscais/faturas, a Contratada deverá apresentar as 
notas fiscais dos prestadores de serviço referentes ao período faturado. Esclarecimento: Com 
relação a apresentação das notas fiscais dos prestadores de serviços pela Contratada, após a 
finalização dos serviços os estabelecimentos credenciados terão em nosso sistema campo próprio 
para inserção da nota fiscal correspondente, dando ao gestor da Contratante acesso para 
conferência e ateste de valores e informações, com a disponibilização de tal sistema estamos 
corretos de que atenderemos ao solicitado no subitem 6.4? 

Resposta: As notas fiscais das oficinas credenciadas deverão ser entregues fisicamente. Essa 
entrega pode ser feita pela própria oficina no ato da retirada do veículo. 

 

Pergunta: 4) Esclarecimento: Solicitamos o quantitativo de veículos da frota que irão utilizar os 
serviços de manutenção, bem como suas marcas, modelos e ano de fabricação dos mesmos. 
Solicitamos, ainda, que sejam destacados os veículos em garantia, se houverem, e em caso 
positivo, em quais cidades deverão ser disponibilizadas as concessionárias solicitadas em edital. 

Resposta: As concessionárias deverão ser disponibilizadas no Município de Belo Horizonte. 
Quantitativo de veículos: 27; Quantitativo de equipamentos: 25. Não existem veículos em garantia 
e todos estão alocados no Município de Belo Horizonte. Os detalhes como placa, marca, modelo 
e ano de fabricação serão repassados no ato do cadastro dos mesmos. Essa informação é 
irrelevante para a licitação. 
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Pergunta: 5) [Prazo 1] 17.3.2. Quando da assinatura do contrato a adjudicatária deverá 
apresentar: b) Relação da rede credenciada; [Prazo 2] 4.1. A CONTRATADA deverá implantar o 
sistema no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, mediante autorização emitida pela GEST, 
após assinatura do contrato, conforme cronograma estimativo definido em conjunto com o 
Contratante. 4.2. O processo de implantação do Sistema pela Contratada compreende as 
seguintes atividades: Fornecimento ao Contratante dos dados cadastrais da rede de postos e 
oficinas credenciadas; Esclarecimento: Com relação ao prazo para entrega dos dados cadastrais 
de nossa rede credenciada, entendemos que na data de assinatura do contrato deveremos 
entregar a Contratante declaração nos comprometendo a realizar a entrega dos dados cadastrais 
de nossa rede credenciada em até 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, assim 
como mencionado no subitem 4.2. Estamos corretos em nosso entendimento? 

Resposta: A relação com a rede credenciada deverá ser apresentada no ato da assinatura do 
contrato. 

 

Pergunta: 6) Esclarecimento: Entendemos que por tratar-se de um órgão Municipal, podemos 
apresentar uma Rede de Oficinas no Município de Belo Horizonte/MG, assim como uma ampla 
rede no Estado de Minas Gerais, esta Rede atenderá a demanda supracitada em edital? 

Resposta: Sim. 

 

Pergunta: 7) 3.1.4. Funcionalidade que permita o direcionamento das manutenções, pesquisando 
a rede credenciada no mínimo por endereço, especialidade e tipo de veículo. O resultado deverá 
informar em listagem, bem como no mapa geográfico, a localização das oficinas, com endereço, 
capacidade de veículos e percentual de ocupação. Esclarecimento: No sistema tecnológico 
fornecido por essa Contratada é disponibilizado opções para consulta aos estabelecimentos 
credenciados através de Geolocalização e de listagem, Quanto ao percentual de ocupação de 
cada estabelecimento a empresa gerenciadora não possui conhecimento do fluxo de veículos no 
pátio dos estabelecimentos credenciados já que esses não executam serviços somente para o 
ente público , sendo disponibilizado a capacidade de veículos da rede credenciada, estamos 
corretos que atenderemos o solicitado no item 3.1.4? 

Resposta: A exigência é muita clara. O percentual de ocupação é necessário para evitar que o 
ente Público perca tempo solicitando orçamentos e cotações em oficinas cheias, 
consequentemente não recebendo resposta ou gerando atrasos na execução dos serviços. 

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02 

 
Pergunta: Conforme meu contato via telefone, temos alguns documentos nas quais salienta que 
o responsável legal deva assinar tais documentos. Porém temos procuração instrumento particular 
na qual nos dá o devido poder de exercer tal prerrogativa e assinar em nome dos responsáveis 
legais pela empresa. Diante disto, onde constam a assinatura pelo responsável legal da empresa, 
o representante legal, por faze-las, ou seja assinar? 
 
Resposta: O outorgado poderá assinar a documentação representando a empresa desde que lhe 
sejam conferidos os poderes para tal mediante procuração. Caso o faça, é importante que o 
documento seja disponibilizado/anexado juntamente com a documentação de habilitação no portal 
www.licitacoes-e.com.br. 


