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PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 

LOCAÇÃO DE CARROS 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

Questionamentos da Empresa Localiza: 

 

1. Conforme Item 4.7 do “TERMO DE REFERÊNCIA”, página 22 do edital 

discorre acerca da obrigatoriedade de apresentação de apólice de seguro para cada 

veículo locado. Se esta exigência permanecer várias locadoras, assim como esta, perderá 

totalmente a competitividade neste certame. 

Explicamos os motivos: a fim de garantir os menores custos para aquisição de apólice 

de seguros e, consequentemente, preços competitivos, a modalidade global, que abrange 

todos os veículos da frota é a principal opção das locadoras de veículos que possuem 

quantidades significativas de carros. 

Apenas para referência, se for necessário adquirir uma apólice de seguros para cada 

veículo, o valor da contratação iria onerar em aproximadamente R$200,00 (duzentos 

reais) por mês por veículo. Tal exigência beneficia alguns poucos em detrimento da 

maioria, reduzindo a concorrência e, consequentemente, gerando maiores custos para 

esta respeitosa secretaria. 

Ressaltamos que esta empresa possui apólice de seguros para todos os carros de sua 

frota, atendendo todas as exigências editalícias, apenas não disponibilizando para cada 

veículo específico. Sendo assim, pede-se a reavaliação desta exigência a fim de garantir 

o maior número de participantes em igualdade de condições, objetivando maior 

economia para esta administração, aceitando-se comprovação de veículos segurados 

através de apólice de seguro da frota de veículos. 

Resposta: 

O Item 4.7 descreve: 

“4.7. A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da entrega dos veículos, as 

cópias autenticadas dos documentos de propriedade, bem como as Apólices de 

Seguro Total de cada um deles.” 

Caso uma única apólice abranja todos os veículos, com a apresentação desta 

apólice estará sendo feita a apresentação de apólice de cada um dos veículos. 

 

2. Sobre a DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, gentileza se manifestar: 

 

2.1 Gentileza informar qual o ano/modelo mínimo dos veículos? Os carros deverão 

ser 0 km? 

Resposta: 

Conforme especificação do objeto, Item 1.1 do Edital: “6 veículos tipo sedan, com 

quatro portas, travas e vidros elétricos, direção hidráulica ou elétrica, sistema de 

som com rádio am/fm e entrada usb, bicombustível e motorização mínima de 

75cv”. 

 

2.2 No que se refere à entrega e devolução dos veículos, visando otimizar tal 

processo, consequentemente a redução dos custos e aumentar a participação das 

empresas que não disponibilizam serviço de “leva e busca” de veículos, gentileza se 
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manifestar quanto a possibilidade da Contratante efetuar a retirada/entrega dos veículos 

nas unidades da locadora. 

Resposta: 

A entrega deverá ser efetuada na Sede da Câmara Municipal de São José dos 

Pinhais, Rua Veríssimo Marques, 699 – Centro. 

 

Gentileza informar se serão aceitos veículos novos com no máximo 20.000 km 

utilizados. 

Resposta: 

Os veículos deverão ser Zero Quilômetro. 

 

3. Sobre as MULTAS DE TRÂNSITO, gentileza se manifestar: 

 

Sendo o contrato firmado exclusivamente entre Contratada e Contratante, o condutor 

não faz parte do mesmo. Por esse motivo o ressarcimento de eventuais “multas de 

trânsito” através de reembolso a contratada, é de responsabilidade exclusiva da 

Contratante, uma vez que:  

A grande parte das Locadoras paga as multas no período que contempla o desconto 

adquirido por pagamento antecipado; 

A Localiza trata as multas de trânsito tempestivamente de forma que o Contratante não 

tenha os prazos de recurso prejudicados. O Contratante possui 02 prazos de defesa, 

sendo o 1º prazo no ato do recebimento da notificação e o 2º prazo quando a notificação 

passa a ser multa; 

Conforme exposto acima, saliento que os carros alugados como estão em nome da 

Locadora, a notificação quanto ao auto da infração ocorrido durante o período de 

locação chega direto para mesma, que já efetua o pagamento, em todos os casos, 

visando à integridade dos prazos, encaminha para a contratante que faz a indicação do 

real infrator e após isso a mesma efetua o reembolso à contratada. Gentileza formalizar 

se esse procedimento atende a Câmara. 

Resposta: 

O procedimento da Câmara Municipal não admite pagamento de multas de 

trânsito, toda e qualquer multa é de responsabilidade do condutor.  

O procedimento adotado hoje por nós é de identificar do condutor infrator de 

forma a ter a Multa emitida em seu nome, efetuando ele o pagamento da multa 

junto ao Detran, nunca a Câmara Municipal. 

 

4. Sobre a cor, gentileza se manifestar. 

 

4.1. No Anexo VII – Modelo de Proposta, os carros deverão ser na cor branca, já no 

item 11.1 – Dos valores máximos admitidos, não especifica a cor. Gentileza informar o 

correto. 

Resposta: 

O correto é que não temos cobrança quanto à cor. Farei a alteração do anexo e a 

atualização da informação. 
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4.2. No ANEXO VII – Modelo de Proposta, os carros deverão ter sistema de som com 

CD PLAYER, já no item 11.1 – Dos valores máximos admitidos, sistema de som com 

rádio AM/FM e entrada USB, Gentileza informar o correto. 

Resposta: 

O correto é “Veículo tipo sedan, com quatro portas, travas e vidros elétricos, 

direção hidráulica ou elétrica, sistema de som com rádio AM/FM e entrada USB, 

bicombustível e motorização mínima de 75cv”. Farei a alteração do anexo e a 

atualização da informação. 

 

4.3. No ANEXO VII – Modelo de Proposta, os carros deverão ter motorização mínima 

de 70 CV, já no item 11.1 – Dos valores máximos admitidos, motorização mínima de 75 

CV, Gentileza informar o correto. 

Resposta: 

O correto são 75cv. 

 

5. Sobre o MODELO DE PROPOSTA, gentileza se manifestar. 

Gentileza informar se a Proposta de Preços tem necessidade de ser idêntica ao Anexo 

VII ou cada empresa poderá apresentar o seu modelo, desde que conste todas as 

informações solicitadas no Anexo. 

Resposta: 

Cada empresa poderá encaminhar seu próprio documento, porém os dados 

deverão ser iguais aos do Anexo. 

 

Questionamentos da Empresa Cotrans: 

 

1. No item abaixo: 

8.5.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor 

da sede da licitante, com data de expedição não excedente a 90 (trinta) dias anteriores à 

data de realização do certame, se outro prazo não for definido na própria certidão; 

O correto é 90 ou 30 dias? 

Resposta:  

O correto são 90 dias. 

 

2. Quanto ao anexo VII? O correto seria 06 ou 07 veículos? No preâmbulo do Edital 

consta 06 veículos sedan com potência mínima de 75cv, enquanto que no anexo 

proposta de preço consta 07 veículos com potência mínima de 70cv. 

Resposta:  

O correto são 06 veículos com potência mínima de 75cv. 

 


