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RESPOSTA A QUESTIONAMENTO 

 

Questionamento 2: “O prazo para entrega dos veículos e das respetivas apólices poderá ser 
de até de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato”? 

RESPOSTA: não. Os prazos conforme definidos são os adequados às necessidades do 
BDMG e são razoáveis, conforme se verificou no âmbito do procedimento de pesquisa 
de mercado para a determinação dos valores de referência. 

 

Questionamento 3: “O início da contagem da vigência contratual poderá ser a data de entrega 
dos veículos”? 

RESPOSTA: não. A vigência contratual será conforme definido no edital. 

 

Questionamento 4: “Os serviços referentes à manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
poderão ser subcontratados”? 

RESPOSTA: cabe à licitante contratada definir como operacionalizar a manutenção, em 
observância ao que prescreve o edital, Anexo IV, item 2.4 e respectivos subitens. 

 

Questionamento 5: “Os veículos objeto do futuro contrato poderão estar em nome da 
controladora (sócia majoritária) ou de empresa que integre o mesmo grupo econômico da 
licitante vencedora”? 

RESPOSTA: o contrato advindo da licitação será firmado com o licitante adjudicatário, 
em nome de quem estarão os veículos, pelo que determina o edital, Anexo IV, itens 8.1 
e 8.1.2. 

 

Questionamento 6: “A Contratada poderá optar pela autogestão para assumir a 
responsabilidade relacionada ao seguro”? 

RESPOSTA: não. Em razão de ser prática usual de mercado e para a perfeita consecução 
dos serviços, a licitante contratada providenciará a contratação de seguro, em 
observância às determinações do edital, Anexo IV, item 2.3 e respectivos subitens. 

 

Questionamento 7: “Caso a resposta ao item acima seja negativa, a Contratada poderá, ao 
menos, optar pela autogestão para assumir a responsabilidade pelo casco dos veículos”? 

RESPOSTA: a licitante contratada suportará todos os riscos inerentes à locação e as 
condições para a contratação do seguro são as expressas no edital, item 2.3.1.1 e 
respectivo subitem. 
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Questionamento 8: “A Contratante irá arcar com os prejuízos causados em decorrência de 
atos ilícitos dolosos ou culposos realizados pelos usuários dos veículos locados”? 

RESPOSTA: ver edital, Anexo IV, cláusula sexta, alínea k. 

 

Questionamento 9: “A Contratante irá ressarcir os danos e avarias nos veículos causados 
por seus condutores”? 

RESPOSTA: ver resposta anterior. 

 

Questionamento 10: “A licitante poderá optar pelo local de emplacamento/licenciamento dos 
veículos”? 

RESPOSTA: o processo de emplacamento dos veículos deverá atender à legislação 
específica. 

 

Belo Horizonte, 12 de junho de 2019. 
 
 
Sérgio Vieira de Souza Júnior 
Pregoeiro do BDMG 


