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Prezados, a empresa Mendes Junior Frotas Ltda, CNPJ 25.018.267/0001-37, com sede na Rua José Jordiano, 167,
bairro Maria Marcelina de Jesus, Bela Vista de Minas, MG, por seu administrador Paulo Guedes Mendes Junior, CPF
060.719.146-55, solicita esclarecimentos nos seguintes pontos do edital:

1. Inicialmente, considerando a proibição de reuniões presenciais feitas em alguns Estados e Municípios em
decorrência do Covid 19, desta forma, gostaríamos de saber se está man�da a licitação?

2. A licitação seja do �po Menor Preço Global ou Menor preço por item?
3. No credenciamento, exige-se reconhecimento de firma, porém, atualmente, vários documentos são assinados

com o cer�ficado digital, desta forma, solicita esclarecimentos se será aceito documentos com assinatura digital
em detrimento da assinatura �sica com o reconhecimento de firma?

4. Há a exigência do balanço registrado na junta comercial, porém, há empresas dispensadas do balanço (MEIs e
empresas optantes pelo Simples Nacional), bem como aquelas que fazem por Sped, desta forma, solicita que
seja esclarecido se todas as empresas (dispensadas ou que fazem Sped) deverão ainda apresentar balanço
registrado na Junta? Isto merece destaque porque há Juntas que sequer aceitam registro de balanço de MEIs.

5. O edital exige que os veículos tenham seguro total sem franquia para a Codeg, porém, há casos em que o
servidor é quem causa o acidente, por exemplo, num caso de servidor embriagado ou que avançou ao sinal
vermelho, em ambos os casos, a culpa do servidor é a causa do acidente, até mesmo em casos de alta
velocidade ou outros casos, logo, solicita que seja esclarecido se, nestes casos, ainda assim caberá a seguradora
a arcar com a franquia do seguro?

6. Por fim, o úl�mo esclarecimento que se faz necessário é sobre a quilometragem, pois, ainda que seja
quilometragem livre, deve se ser informado uma es�ma�va para fins de formação de custo, pois, um veículo
que trafega 1000km por mês tem um custo menor de manutenção que aquele que trafega 10.000 km por mês,
logo, para fins de es�ma�va de custo, solicita que sejam informados as quilometragens es�madas dos veículos.

A�.,
Paulo Guedes.
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