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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

 
 
 

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

1. QUESTIONAMENTO

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 prossional, exigidas no Termo de Referência e seus Anexos." , explanamos conforme o Objeto
da Licitação se tratar de Locação de Veículos sem mão de obra, quesonamos se a tal declaração refere-se à um mero erro
formal e não há necessidade da inclusão da mesma?

RESPOSTA:

Item 6.6, “c” do Edital – pode ser desconsiderada para a presente contratação, será readequado no novo edital.

 

2. QUESTIONAMENTO

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?

RESPOSTA:

Item 6.6, “c” do Edital – pode ser desconsiderada para a presente contratação, será readequado no novo edital.

 

3. QUESTIONAMENTO

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?

RESPOSTA:

Conforme item 18.4 do Edital – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, não poderá ser u�lizada
por órgão, en�dade da Administração ou outros entes federados, vez que a par�cipação é única e exclusiva da Secretaria-
Geral da Governadoria, sendo assim, vedada a sua circularização, par�cipação e adesão por demais órgãos e en�dades do
Estado, conforme determinado no PARECER SEAD/GESF-11426 Nº 153/2022 (SEI 000031780789).

 

4. QUESTIONAMENTO

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.

RESPOSTA: 

Somente os itens 02 e 03 deverão conter grafismos, conforme especificações contidas no Manual de Marcas, anexo ao Edital.

 

5. QUESTIONAMENTO

Os termos editalícios da presente licitação exigem a disponibilização dos veículos em lugares incertos o qual toda a logís�ca
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.
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RESPOSTA:

Os veículos serão entregues no município de Goiânia. 

Documento assinado eletronicamente por GRAZIELLE PAIVA TEIXEIRA, Pregoeiro (a), em 24/08/2022, às 09:53,
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 000032790248 e o código
CRC EAD931FE.
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