
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2020 

 

Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de serviço de locação de veículos 

(sem motorista e sem combustível), por  regime de quilometragem livre, para atendimento ao 

Presidente, Vice-Presidente, funcionários e fiscais, durante 12 (doze) meses consecutivos, de 

acordo com a demanda e necessidade, em regime de empreitada por menor preço global, 

conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I a este Edital. 

 

ESCLARECIMENTO LICITAÇÃO 

 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO do CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS 

GERAIS – CRT/MG, torna público que recebeu os seguintes questionamentos referentes à 

licitação do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2020. 

 

1. Da Admissibilidade  

Nos termos do item 18 do Edital do Processo Administrativo n.° 03/2020, Pregão Eletrônico n.° 

01/2020, é assegurado a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos, 

providências referente ao processo, no prazo estabelecido. 

 

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento aviado pela empresa 

Ideal Locações Ltda, no dia 24/04/2020, através do endereço eletrônico licitação@crtmg.gov.br. 

  

Em sendo assim, reconhece-se o requerimento de esclarecimento pleiteado, ao qual se passa a 

responder, dentro do prazo fixado pelo item 18.2 do instrumento convocatório. 

 

2. Da Solicitação  

A empresa Ideal Locações Ltda, em síntese, solicita o saneamento das seguintes dúvidas: 

 

A – GRUPO/ITEM:  

Lendo o edital surgiu a duvida da disputa ser por Grupo/Lote ou será por Item?. 

 

 

mailto:licitação@crtmg.gov.br


 
3. Do Mérito 

 

A - RESPOSTA 

 

A proposta e oferta dos lances para o objeto licitado será por item. Desta feita, o licitante poderá 

ofertar o valor apenas para os itens (veículos) de seu interesse, respeitando as características do 

termo de referência e determinações do ato convocatório. 

 

4. Conclusão 

 

Ante o exposto, resta claro a regularidade da sessão pública a ser realizada, decidindo-se, 

assim, pela permanência das disposições contidas no edital, esclarecendo-se os 

questionamentos realizados pela empresa Ideal Locações Ltda. 

 

Dê ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação do mesmo no 

site do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais e continuidade dos trâmites 

relativos ao procedimento licitatório. 

 

Belo Horizonte,  27 de abril de 2020. 

 

 

______________________________ 
Lorena Lordes de Carvalho 

Pregoeira 
 


