Belo Horizonte, 29 de julho de 2022
Aos Licitantes,
Ref: Pregão Presencial nº 012/2022 – “Esclarecimento 02”.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação eventual de
veículos, tipo "rent a car", sem motorista, para atendimento às demandas do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Geais – Sescoop/MG.
A Comissão Permanente de Licitação do Sescoop/MG, no uso de suas atribuições, acusa o
recebimento de Pedido de Esclarecimento, enviado por empresa licitante, o qual transcrevemos e
esclarecemos conforme abaixo:
Questionamento nº 01 – “Por gentileza verificar: Anexo II (Modelo de carta proposta) modelos dos
veículos estão diferentes do Anexo IX Minuta do contrato”.
Resposta nº 01 - Informamos que houve um erro de digitação entre Modelo de Carta Proposta e
Minuta de Contrato do Edital. Contudo, reforçamos que prevalecerá o Termo de Referência do
Edital que informa:
3 – DOS ITENS
3.1 - ITEM 01 – Veículos comuns acima de 1.0 turbo ou 1.3 (Cilindradas).
Descrição do Veículo: Veículo Hatch ou Sedan, 1.0 turbo, ou acima de 1.3 cilindradas, contendo ArCondicionado, Direção elétrica e som com entrada para USB, bicombustível (gasolina e álcool),
capacidade para transportar 05 (cinco) passageiros, freios ABS e Airbag, além de todos os
equipamentos exigidos pelo CONTRAN.
OBS.: Não serão aceitos veículos denominados “Hatch Compactos” tais como: Fiat Mobi, Renault
Kwid, Volkswagen Up, Nissan March, Chery QQ e similares desta categoria.
3.2 - ITEM 02 – Veículos executivos
Descrição do Veículo: Veículo Executivo, Sedan,1.5 turbo, igual ou superior a 2.0 (cilindradas)
contendo Ar-Condicionado, Direção elétrica e som com entrada para USB, bicombustível (gasolina
e álcool), capacidade para transportar 05 (cinco) passageiros, freios ABS e Airbag, além de todos
os equipamentos exigidos pelo CONTRAN.
REF.: Toyota Corolla, Honda New Civic, Nissan Sentra, VW Jetta e similares.
3.3 - ITEM 03 – Veículo de Carga Carroceria Aberta
Descrição do Veículo: Veículo de carga contendo Ar-Condicionado, Direção elétrica e som com
entrada para USB, bicombustível (gasolina e álcool) além de todos os equipamentos exigidos pelo
CONTRAN.
REF: Fiat Strada, Volkswagen Saveiro, Oroch e similares
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3.4 - ITEM 04 – Veículo de Carga Carroceria Fechada
Descrição do Veículo: Veículo de carga / utilitário, motorização igual ou superior a 1.4 (cilindradas),
contendo Ar-Condicionado, Direção Hidráulica ou elétrica, som com entrada USB, bicombustível
(gasolina e álcool), capacidade para transportar 05 passageiros e cargas, freios ABS e Airbag, além
de todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN.
REF: Fiat Doblô e similares.
3.5 – Valor por item:

ITEM
01
02

QUANTIDADE
VALOR DA
ESTIMADA DE
DIÁRIA
DIÁRIAS
Hatch ou Sedan 1.0 turbo, ou acima 550
R$
de 1.3 cilindradas
Sedan Executivo 1.5 turbo, igual ou 03
R$
superior a 2.0 (cilindradas)
Carga Carroceria Aberta
01
R$
Carga / Utilitário Carroceria Fechada 02
R$

FRANQUIA
TIPO DE VEÍCULO
EM KM

LIVRE

03
04

VALOR GLOBAL GERAL→ R$
Valor para Julgamento = Quantidade x Valor diária.
O MENOR PREÇO GLOBAL será obtido através da somatória simples dos totais do item 01, item
02, item 03 e item 04.
3.6 – Horas excedente
Apenas para fins de registro em contrato, ou seja, não fará parte do critério de julgamento, a
empresa deverá ofertar também os valores para:

TIPO

HORA
EXCEDENTE

TIPO DE VEÍCULO
Hatch ou
Sedan
Sedan 1.0
Executivo 1.5
turbo, ou
turbo, igual ou
acima de 1.3
superior a 2.0
cilindradas
(cilindradas)
R$
R$

Carga
Carroceria
Aberta

Carga /
Utilitário
Carroceria
Fechada

R$

R$

Por conseguinte, segue ajustado o Anexo II, Modelo de Carta Proposta:
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ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA
Local e data
À Comissão Permanente de Licitação
REF.: PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 – Contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de locação eventual de veículos, tipo "rent a car",
sem motorista, para atendimento às demandas do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo de Minas Geais – Sescoop/MG.
A (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob o número _________________, sediada (ou domiciliada)
na (endereço completo), aqui representada pelo sr.(a) ________, carteira de identidade nº ___________,
CPF nº _____________, tendo tomado conhecimento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022,
manifesta seu interesse em apresentar proposta e o faz nas seguintes condições:
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM

FRANQUIA
EM KM

TIPO DE VEÍCULO

LIVRE

Hatch ou Sedan 1.0 turbo, ou
acima de 1.3 cilindradas
Sedan Executivo 1.5 turbo, igual
ou superior a 2.0 (cilindradas)
Carga Carroceria Aberta
Carga / Utilitário Carroceria
Fechada

01
02
03
04

QUANTIDADE
ESTIMADA DE
DIÁRIAS
550

R$

03

R$

01
02

R$
R$

VALOR DA
DIÁRIA

VALOR GLOBAL GERAL→ R$
O MENOR PREÇO GLOBAL será obtido através da somatória simples dos totais do item 01, item 02, item
03 e item 04.
Apenas para fins de registro em contrato, ou seja, não fará parte do critério de julgamento, a empresa
deverá ofertar também os valores para:

TIPO
HORA EXCEDENTE

Hatch ou Sedan
acima de 1.3
R$

TIPO DE VEÍCULO
Sedan
Carga Carroceria
Executivo 2.0
Aberta
R$

R$

Carga / Utilitário
Carroceria
Fechada
R$

A Licitante deverá ofertar “obrigatoriamente” os preços para Hora Excedente para o caso de ultrapassar a
diária estabelecida.
Validade da proposta: 60 dias
Prazo para pagamento: conforme edital
Forma de pagamento: conforme edital
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DECLARAÇÃO
- Estamos cientes que as quantidades de diárias descritas no ANEXO I são estimativas anuais, podendo
sofrer supressões ou acréscimos de acordo com a demanda do SESCOOP/MG.
- Que o preço por nos ofertado é completo e já estão inclusas todas as despesas necessárias para
cumprimento das obrigações, mão de obra, materiais e equipamentos, manutenção, limpeza e lavagem dos
veículos, entrega e retirada dos veículos na sede do Sescoop/MG, seguros/proteção, encargos sociais,
impostos e todo ônus direto e indireto necessários para o cumprimento da obrigação, conforme edital e Termo
de Referência – ANEXO I;
- Estamos cientes ainda devemos apresentar proposta para todos os itens da planilha orçamentária, sob pena
de desclassificação no descumprimento deste.
- Nossa empresa se compromete a exercer suas atividades dentro dos preceitos legais, cumprir as
convenções legais, ambientais e trabalhistas, não contratar mão de obra infantil, não adotar práticas
discriminatórias e zelar pela ética nas suas relações.
- Informamos que tomamos conhecimento de todos os termos e condições do edital, bem como de seus
anexos e não restando quaisquer dúvidas de nossa parte.
- Informamos ainda que o Sr(a). _____, já qualificado (a) no preâmbulo, tem plenos poderes para representar
este proponente no processo PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022, estando apto para desistir do prazo
recursal, agindo em nome desse proponente para todos os efeitos legais.
- DECLARAMOS que os veículos designados para atendimento ao Sescoop/MG não terão mais de 02 (dois)
anos de fabricação e não terão mais de 30.000 (trinta mil) km rodados, ficando reservado ao Sescoop/MG, o
direito de solicitar a documentação dos veículos antes da efetiva locação, para comprovação das informações
ou realização de vistoria técnica dos mesmos.
______________________________________
(Assinatura do representante legal da empresa)

Atenciosamente,

Robert Martins Santos
Pregoeiro e Presidente da Comissão de Licitação do Sescoop/MG

Lucas Cotta Lage
Comissão de Licitação do Sescoop/MG
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