
 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-XXXX 

Juiz de Fora, 03 de maio de 2018. 

Pregão Eletrônico nº 041/18 

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de veículos 

(AUTOMÓVEIS e UTILITÁRIOS LEVES) nas cores branca ou prata SEM LIMITE 

DE QUILOMETRAGEM, equipado com rastreador e adesivados para 

atendimento da CESAMA. 

Apresentamos os questionamentos encaminhados por empresa interessada 

em participar do Pregão Eletrônico nº 041/18 e respostas conforme área técnica da 

CESAMA. 

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R) 

Q1: Em virtude de informações que são primordiais elaboração da proposta 

comercial referentes ao pregão eletrônico nº041/2018, solicitamos informações 

sobre qual seria a km média mensal utilizada por cada veículo.   

Conforme minuta de contrato Anexo III item 4.38, onde expressa que: “Todos os 

automóveis devem ser trocados automaticamente ao atingirem 60.000 quilômetros 

rodados”, o não apontamento poderá ocasionar gastos muito além do esperado pela 

proponente, tendo em vista que os valores referência são inexequíveis aos que são 

praticados no mercado. 

Ex.: caso estes veículos rodem 10.000 km/mês no período de 06 meses a 

proponente deverá trocar os veículos.   

Podemos citar vários custos que são relativos a km mensal utilizada entre eles: 

revisões, manutenções, desgastes de pneus, depreciação do veículo, etc.  

Ciente que o atual fornecedor possua estas informações de forma exclusiva e que 

será um benefício muito relevante para uma boa condução do processo licitatório. 

 Entendemos que todo processo licitatório deve ser de forma igual a todos os 

participantes e que privilégios de informações caracteriza uma conduta fora dos 

padrões de ética.  

As bases informadas deverão dar o proponente informações completas para que 

não ocorram prejuízos a nenhuma das partes.   
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Conforme narrativa acima e para que se obtenha o sucesso almejado neste 

processo licitatório em questão, em relação a qualidade de atendimento, peço que 

informem qual seria a km mensal utilizada, ou então que se estabeleça uma franquia 

mensal mínima com a cobrança de km excedentes.  

Sugiro que de acordo com o controle de abastecimentos realizados, tomando como 

base um veículo de cada categoria, se terá uma média mensal de km rodados. 

R1: Não há franquia quanto à quilometragem. 

Para efeitos de referência informamos que a quilometragem média por tipo de 

veículo é: 

Automóvel: 1519 Km/Mês ou 40 meses em média para se atingir a 

quilometragem de troca dos veículos de 60.000 km. 

Pick up tipo furgão (ref. Fiorino): 1332 Km/Mês ou 45 meses em média para se 

atingir a quilometragem de troca dos veículos de 60.000 km. 

Pick up carroceria aberta (ref. Strada): 1884 Km/Mês ou 32 meses em média 

para se atingir a quilometragem de troca dos veículos de 60.000 km. 

A CESAMA poderá mudar os veículos para diferentes setores a fim de 

prolongar o tempo de uso dos mesmos evitando que veículos que rodam mais 

atinjam rapidamente a quilometragem de troca.    

 

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

Paulo Romildo Pires Junior 

Pregoeiro – CESAMA 

(32) 3692-9198 / 9201 

licita@cesama.com.br 

 


