
24/08/2022 SEI/GOVERNADORIA - 000032786218 - Resposta

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39007025&infra_siste… 1/4

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

 
 
 

RESPOSTA

Tratam os autos acerca de prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento
de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e
quilometragem livre, para atendimento as necessidades da estrutura administra�va da Secretaria Geral da Governadoria
(SGG-GO).

Tendo em vista os Despachos nº 257 (000032448065) e 262 (000032591107), os quais apresentam
pedidos de esclarecimento quanto ao Termo de Referência, objeto do Pregão Eletrônico nº 008/2022 - SRP, segue as
respostas trata�vas:

 

1. QUESTIONAMENTOS DO DESPACHO 257

 

ITEM 3 – Na falta de disponibilidade de Modelos de fabricação NACIONAL, poderá ser ofertado modelos importados?
Abaixo tabela de modelo importados: MARCA CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS >>>> COMBUSTIVEL POTENCIA
ENTRE EIXO 2.950 PORTA-MALAS 1.000KG NÃO ATENDE VOLKSWAGEN AMAROK CABINE DUPLA V6
EXTREME 3.0 AT DIESEL 258 3097 1156 IMPORTADO VOLKSWAGEN AMAROK Comfor. 3.0 V6 TDI 4x4 Dies. Aut
DIESEL 258 3097 1156 IMPORTADO VOLKSWAGEN AMAROK CABINE DUPLA V6 HIGHLINE 3.0 AT DIESEL 258
3097 1156 IMPORTADO NISSAN FRONTIER ATTAC.CD 4X4 2.3 BI-TB DIE. AUT DIESEL 190 3150 1040
IMPORTADO NISSAN FRONTIER AT ATTAC.CD 4X4 2.3 BI-TB DIE. AUT DIESEL 190 3150 1029 IMPORTADO
NISSAN FRONTIER LE CD 4X4 2.3 BI-TB DIESEL AUT. DIESEL 190 3150 1000 IMPORTADO NISSAN FRONTIER
PLATINUM CD 4X4 2.3 BI-TB DIESEL AUT. DIESEL 190 3150 1010 IMPORTADO NISSAN FRONTIER PRO4X CD
4X4 2.3 BI-TB DIESEL AUT. DIESEL 190 3150 1030 IMPORTADO NISSAN FRONTIER S CD 4X4 2.3 TB DIESEL
MEC. DIESEL 160 3150 1005 IMPORTADO;

Resposta: Não. Para o item 03 deverão ser obedecidas as especificações do Termo de Referência.

ITEM 4 – Poderá ser considerado para oferta no certame veiculos com classificação FORA DE ESTRADA? Exemplo:
Chevrolet TrailBlazer e Toyota SW4 Para Modelos SUV GRANDE, deverá ser ofertado veiculo com rastreador e
grafismo?;

Resposta: Poderão ser ofertados os veículos modelo SUV, que atendam as especificações do Termo de Referência. Para o
modelo SUV GRANDE, deverá ser ofertado veículo com rastreador e sem grafismo. 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 1, 2, 3 e 4.: todos os itens mencionados, esses deverão conter grafismo da
contratante? Solicitamos layout caso sim.

Resposta: Não. Somente os itens 02 e 03 deverão conter grafismos, conforme especificações con�das no Manual de
Marcas, anexo ao Edital.

ITEM 2 – Tendo em vista a solicitação de veiculos com rodas aro 15 liga leve.: Poderá ser instalado por uma empresa
especialisada na substituição de modelos que contemplam roda de aço, sendo substituido por roda de liga leve?

Resposta: Não. Os veículos deverão vir de fábrica com as mesmas especificações descritas no Termo de Referência.

 

2. QUESTIONAMENTOS DO DESPACHO 262

b. Poderá optar pela autogestão para assumir a responsabilidade pelo casco dos veículos?

Resposta: Sim. A contratada poderá optar pelo auto seguro/ autogestão do casco.

18. SEGURO O Edital prevê que os veículos devem ter seguro geral. Contudo, considerando que os veículos serão de
responsabilidade da contratada, entendemos que a gestão quanto ao fornecimento ou não de seguros por meio de
apólice deveria ser avaliada por cada licitante propiciando maior flexibilidade para precificação de suas propostas,
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com benefícios para a Contratante em razão da ampliação da disputa em busca do menor preço para a contratação.
Oportuno dizer que tal hipótese não exime a contratada de assumir as responsabilidades relacionadas ao seguro, muito
pelo contrário, apenas lhe confere a opção de assumir tal obrigação por meio de declaração própria, sem a necessidade
de contratar seguradora no mercado. Frise-se, a contratada será responsável pelas obrigações relacionadas ao seguro
observando as condições previstas no edital. Desta forma, questiona-se:
a. Contratada poderá optar pela autogestão para assumir a responsabilidade relacionada ao seguro?

Resposta: Os veículos deverão possuir seguro, conforme descrito no item 8 do Termo de Referência.

d. Considerando que ao final do contrato e após desmobilização definitiva dos veículos a contratada dependerá da
regularização documental para direcioná-los para venda de ativos, é imprescindível que os pagamentos de eventuais
multas sejam efetivados com celeridade. Diante disso, a contratada poderá efetivar a imediata quitação das multas de
trânsito de veículos desmobilizados? Neste caso, em qual prazo será ressarcida pelos pagamentos?

Resposta:  Conforme item 8.19 do Termo de Referência.

17. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO Conforme item 26, da cláusula 07ª da minuta contratual a contratada deverá efetuar o
pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito e solicitar o reembolso.
a. Qual será o prazo e procedimento para referido ressarcimento?

Resposta:  Conforme item 8.19 do Termo de Referência.

b. A contratada será comunicada pela Contratante caso seja interposto recurso? De que forma?

Resposta: Conforme itens 9.21, 9.22 e 9.23 do Termo de Referência.

c. Caso constem pendências de multas de trânsito, na ocasião dos licenciamentos dos veículos, a Contratada poderá
quitá-las para viabilizar a regularização dos documentos, mesmo sem decisão de eventual recurso? Em caso positivo, a
Contratante irá reembolsar o pagamento realizado pela Contratada?

Resposta: Conforme itens 9.21, 9.22 e 9.23 do Termo de Referência.

15. PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS a) Os veículos objeto do futuro contrato de locação poderão estar na posse da
Contratada e ser de propriedade de empresa que integre o mesmo grupo econômico? Ressaltamos que tais hipóteses não
caracterizam “subcontratação” pois a Contratada se manterá diretamente na execução do contrato.

 Resposta: Constando no ato cons�tu�vo, a relação das empresas, tendo elas como propósito específico da contratada, não
há objeção, mas sendo tratado como excepcionalidade, tendo a maioria em nome da CONTRATADA.

 

a) Os veículos reservas para substituição temporária no contrato poderão estar em sua posse direta por qualquer meio
legal de negociação (comodato, cessão de uso, etc)?

Resposta: Os veículos que não es�verem em nome da CONTRATADA, deverá ser apresentado termo de cessão de uso,
contrato de financiamento e/ou alienação fiduciária, arrendamento mercan�l ou leasing, ou qualquer outro instrumento
jurídico idôneo.

b) Os veículos reservas poderão estar na posse da Contratada e ser de propriedade de empresa que integre o mesmo
grupo econômico?

Resposta: Constando no ato cons�tu�vo, a relação das empresas, tendo elas como propósito específico da contratada, não
há objeção, mas sendo tratado como excepcionalidade, tendo a maioria em nome da CONTRATADA.

14. DA INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DOS VEÍCULOS. De início, cabe argumentar que as locações de
veículos nos moldes licitados permitem, com grande eficiência, o fornecimento de veículos reservas que estejam na
posse direta da Contratada mas sejam de propriedade de terceiros (empresa do mesmo grupo econômico da contratada
ou terceiros locadores de veículos), especialmente, porque o reserva tem finalidade de utilização temporária no
contrato. É fato que as paralisações temporárias dos veículos podem ocorrer em localidades diversas e em quantidades
imprevisíveis, neste cenário, a possibilidade de fornecer veículos sublocados ou que estejam na posse direta da
contratada por outros meios legais de negociação (comodato, cessão, etc) amplia as condições de disputa e possibilita a
obtenção de menores preços para contratação, bem como garante maior agilidade e eficiência na substituição dos
veículos durante a contratação. Desta forma, questiona-se: (segue)
13. DAS DESPESAS O item 07.1 – 7, prevê que a contratada deverá arcar com todas as despesas inerentes à entrega,
tais como: frete, combustível, dentre outros.
a. Com relação ao combustível, é correto entender que no decorrente da execução do contrato será responsabilidade
pela contratante?

 Resposta: Está correto o entendimento.

Í
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12. ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS O Edital atribui à Contratada a obrigação de adesivar os veículos. Inobstante, o
Edital não fornece os respectivos modelos/protótipos dos adesivos, impedindo que as licitantes façam a correta
composição dos preços, bem como cumpram adequadamente com a obrigação prevista no Edital. Desta forma, para que
possa efetuar a correta composição dos preços e participar do pregão em condição de igualdade com as demais
licitantes, questiona-se: a. Qual modelo/protótipo de adesivos deverão ser utilizados nos veículos?

Resposta: Somente os itens 02 e 03 deverão conter grafismos, conforme especificações con�das no Manual de Marcas,
anexo ao Edital.

11. LOCAL DE ENTREGA Solicitamos sejam listadas as possíveis localidades em que se poderá exigir a entrega dos
veículos a fim de que a Contratada tenha prévio conhecimento de todas as condições contratuais que podem interferir
na precificação de sua proposta.

Resposta: Os veículos serão entregues no município de Goiânia.

10. DA QUANTIDADE CONTRATADA O item 08.2 da cláusula 8ª do contrato, prevê que: “Dentro da quantidade
contratada, os veículos serão solicitados conforme demanda, mediante emissão de Ordem de Fornecimento”.
a. Tratando-se de previsão contida na minuta contratual, é correto entender que as quantidades de veículos constantes
no contrato serão efetivamente locados?

Resposta: Está correto o entendimento.

b. A contratação será mensal, pelo prazo de vigência fixado, e não de forma eventual/demanda. Está correto nosso
entendimento? Se não, favor esclarecer.

Resposta: Está correto o entendimento.

a. O prazo de entrega dos veículos novos poderá ser de 120 a 150 dias contados da assinatura do contrato?

Resposta: O prazo de entrega está estabelecido no Termo de Referência, no entanto foi admi�da a entrega temporária de
veículo seminovo, até a entrega defini�va.

b. É correto entender que a ordem de fornecimento será emitida após a assinatura do contrato?

Resposta: Está correto o entendimento.

Além disso, diante da escassez de alguns insumos, da redução da capacidade produtiva das montadoras e da grande
oscilação da demanda durante o período da pandemia, os prazos de faturamento têm sofrido grandes alterações que
fogem ao controle de todos os interessados na aquisição de veículos. Tais circunstâncias vêm sendo noticiadas em
diversas reportagens de conhecimento público Da mesma forma, as dificuldades enfrentadas na produção de veículos
novos sobrecarregam o mercado de seminovos que não consegue acompanhar a demanda com facilidade. Logo, há
redução da disponibilidade dos veículos, em razão do curto prazo fixado para mobilização. Preocupada com tais
circunstâncias adversas, esta empresa solicita a alteração do prazo de entrega, a fim de ajustá-lo a realidade do país.
Diante do exposto, com intuito de garantir a ampliação da disputa, especialmente, em razão da crise que atinge todo o
país causada pela pandemia do coronavírus, questiona-se: (segue)
8. ENTREGA DOS VEÍCULOS Conforme previsão contida na minuta do contrato – item 02.2, a contratada deverá
disponibilizar os veículos no máximo de 30 dias, corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento. Neste contexto,
considerando que deverão ser entregues veículos “ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior” diante
das condições atuais do mercado para a mobilização de veículos novos, são necessárias as seguintes considerações:
Como é público e notório, há tempos o país sofre as consequências nefastas decorrentes da crise sem precedentes
causada pela pandemia do coronavírus. Apesar dos esforços para manter a produção de veículos e atender o mercado
consumidor, as montadoras ainda não conseguiram retomar suas produções com a mesma facilidade e agilidade que
existia antes da pandemia.(segue)
7. SUBCONTRATAÇÃO O edital veda a subcontratação, conforme segue: 22.6. É vedada a subcontratação TOTAL do
objeto da contratação, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade. Contudo, é certo que
inúmeros serviços acessórios relacionados ao objeto principal são usualmente subcontratados, sem qualquer prejuízo à
execução do contrato, tais como, serviços de manutenção preventiva/corretiva dos veículos, limpeza, entre outros. Desta
forma, entendemos que está vedada apenas a subcontratação do objeto principal licitado referente à locação dos
veículos. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Está correto o entendimento.
 

5. DO TERMO INICIAL DE VIGÊNCIA Pela regra do edital o contrato terá 12 meses de vigência, contados de sua
assinatura ficando a eficácia condicionada à publicação do extrato no Diário Oficial. Ocorre que, torna-se mais
razoável e adequado ao presente edital que o termo inicial de vigência seja vinculado à entrega dos primeiros veículos,
isso porque, as licitantes apresentarão suas propostas considerando o período de 12 meses de locação e, por outro lado,
a Administração, também, pretende locar os veículos pelo período integral de 12 meses. Neste contexto, para garantir o
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período integral de 12 meses de locação é imprescindível que tanto “vigência contratual” quanto a respectiva
“execução do contrato” se iniciem no mesmo marco temporal, qual seja, “a data de entrega dos primeiros veículos”.
a. Diante de tais circunstâncias, questiona-se: o início da contagem da VIGÊNCIA contratual pode ser alterado para
constar que será a partir da “data de entrega dos primeiros veículos”?

Resposta: O início de contagem permanecerá como previsto no edital.

4. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO Nos termos do art. 40, § 2º, III da Lei nº 8.666/93 a minuta do Contrato deve ser
parte integrante e obrigatória do Edital, sendo indispensável para fixar o prazo de vigência e os demais regramentos
que deverão ser observados pelas partes, evitando eventual ilegalidade. Tanto é verdade, que foi disponibilizada minuta
contratual como anexo ao edital e constam diversas previsões relacionadas à este documento, inclusive, concernentes à
sua assinatura. Diante disso, questiona-se:
a) entendemos que as negociações entre as partes deverão ser formalizadas somente por contrato. Está correto nosso
entendimento?

Resposta: Está correto o entendimento

b) Os veículos serão locados pelo prazo mínimo de 12 meses. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Está correto o entendimento

3. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS NOS VEÍCULOS A licitante destaca que não poderá ser
responsabilizada por qualquer dano causado dolosamente pelos prepostos da Contratante ou decorrentes de atos ilícitos
praticados pelos mesmos, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Assim, questiona-se:
a. A Contratante irá ressarcir os danos mecânicos nos veículos causados por seus prepostos em decorrência de dolo,
culpa ou mau uso? Neste caso, qual procedimento para apuração dos danos e ressarcimento dos valores devidos pelos
danos e avarias?
b. As manutenções decorrentes de mau uso dos veículos causadas por condutores da contratante serão de sua
responsabilidade? Neste caso, qual prazo e procedimento serão observados pela Contratante para ressarcimento da
Contratada?
c. As avarias causadas nos veículos por culpa ou dolo dos condutores da contratante serão de sua responsabilidade?
Neste caso, qual prazo e procedimento serão observados pela Contratante para ressarcimento?

Resposta: Conforme disposto no item 9.24.4 do Termo de Referência

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS GUSTAVO MAX DE SOUSA, Gerente, em 22/08/2022, às 14:03,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000032786218 e o código
CRC F7A0A15D.
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