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ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2022 -
SGG/GO

À
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA – SGG/GO

A/C da Ilmo. Sr. Pregoeiro 
 
Ref.:  PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2022 - SGG/GO
 
 
A LOCAMIL SERVICOS EIRELI, firma comercial legalmente estabelecida, com sede matriz à Av. Pedro Álvares
Cabral, nº 1121 - Altos, Bairro do Sousa, CEP: 66.613-150, Belém/PA, inscrita no CNPJ sob o
nº 02.743.288/0001-10,  solicita esclarecimentos referente a PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2022 - SGG/GO,
a seguir:

1. Conforme exposto em seu subitem 6.6 alinha "b" do edital "Declaração assinada pelo Representante
Legal da Empresa, de que apresentará, no ato da assinatura do Contrato, os documentos que comprovem
a escolaridade, a formação e a experiência mínima de cada profissional, exigidas no Termo de Referência
e seus Anexos." , explanamos conforme o Objeto da Licitação se tratar de Locação de Veículos sem mão
de obra, ques�onamos se a tal declaração refere-se à um mero erro formal e não há necessidade da
inclusão da mesma?

2. No subitem 6.6 alinha "d" do Edital "Detalhamento da Composição dos BDIs que incidirão sobre os
materiais e sobre a mão de obra, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual,
conforme modelo anexo ao Edital.", onde o mesmo cita que o modelo está disponível em anexo e o
mesmo não existe, ques�onamos então se há necessidade de inclusão do mesmo ou se trata de mero
erro formal?

3. Considerando a redação do subitem 18.8 do Edital, a Ata derivada do presente processo licitatório
poderá ser aderida por Órgãos não Par�cipantes, está correto nosso entendimento?

4. Os termos editalícios da presente licitação exigem como custo indireto que os veículos sejam adesivados,
conforme o subitem 8.6 do Termo de Referência e demais similares, sendo que é impossível mensurar o
custo correto sem as especificações técnicas dos adesivos e dos grafismos podendo impactar em uma
proposta que não seja vantajosa a administração pela incerteza do presente custo. Com isso, solicito que
sejam disponibilizadas as especificações técnicas dos adesivos de forma prévia para que as licitantes possam
compor os custos para a contratação de forma cediça.

5. Os termos editalícios da presente licitação exigem a disponibilização dos veículos em lugares incertos o qual
toda a logística será de responsabilidade da contratada, conforme o subitem 9.1 do Termo de Referência,
sendo que é impossível mensurar o custo correto sem a determinação de um local de entrega ou dos locais
de entrega dos veículos podendo impactar em uma proposta que não seja vantajosa a administração pela
incerteza do presente custo. Com isso solicito que seja determinado os locais ou o local de entrega dos
veículos de forma prévia para que as licitantes possam compor os custos para a contratação de forma cediça. 

 
Agrademos toda e qualquer atenção dispensada a presente.

Roseane Pinheiro - Belém <licitacao1@locarautonet.com.br>
qua 10/08/2022 17:24

Para:Gerencia de Compras Governamentais <gcg.sgg@goias.gov.br>;
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Favor acusar recebimento.

-- 

LOCAMIL SERVICOS EIRELI

CNPJ sob o nº 02.743.288/0001-10
Departamento de Licitações e Contratos
Belém-Pará - (91) 3204-7118 / (91) 99195-9953


