
FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO 04 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 065/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00523.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Registro de Preço para Locação de Veículos Leves e Pesados (com Motorista e sem Motorista) para 
Transporte de funcionários em Serviço, Material, Documentos, Cargas e Outros, para atender as demandas da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como ao Convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública do 
estado da Bahia.  
 
PERGUNTA: 
 

1- MINUTA DO CONTRATO. 
 

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. Contudo, não localizamos a Minuta do Contrato como 
anexo do presente Edital. Assim, a licitante questiona se a competente Minuta do Contrato será disponibilizada 
no site para conhecimento das licitantes? 
 
RESPOSTA: 
 
O processo licitatório em epígrafe refere-se a uma licitação para Registro de Preço, sendo o instrumento 
contratual a Ata de Registro de Preço, anexo ao instrumento convocatório. Vale esclarecer que o Contrato ao 
qual o Edital faz menção é um mero documento que será firmado entre as partes no momento da emissão da 
Ordem de Serviço onde será solicitado os quantitativos necessários para atender a necessidade da 
Administração e o mesmo conterá as mesmas cláusulas, direitos e obrigações que já estão sendo 
estabelecidos na Ata de Registro de Preço, bem como no Edital e Termo de Referência. 
 
PERGUNTA: 
 

2- RENOVAÇÃO DOS VEÍCULOS 
 

O item 11.3 do Termo de Referência prevê que: 
 
11.3 PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS 
Os veículos deverão ser substituídos, a cada renovação, sempre que o ano de fabricação 
ultrapasse o prazo estabelecido em contrato, ou seja, devem obedecer aos limites mínimos de vida 
útil (idade do veículo) estabelecidos na planilha de especificação.  
  

Contudo, por não existir minuta do contrato, as licitantes não tem conhecimento do prazo de vigência da futura 
contratação, por conseguinte, também não podem prever qual será o prazo para renovação dos veículos, o que 
impossibilita a  correta composição dos preços. Importante lembrar que a renovação dos veículos impacta 
diretamente nos preços da proposta, sendo imprescindível a definição desta obrigação. 
 
Assim, a licitante requer os seguintes esclarecimentos: 

 
(I) Qual será o prazo de vigência dos contratos e qual será o termo inicial de contagem deste 
prazo? 
 
(II) Quando deverão ser renovados os veículos? 

 
RESPOSTA: 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Conforme estabelecido no Termo de Referência, o instrumento contratual celebrado durante a validade da Ata 
de Registro de Preço, terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogada por até 60 (sessenta) meses.  
 
Conforme estabelecido no Termo de Referência, os veículos deverão ser substituídos, a cada renovação, 
sempre que o ano de fabricação ultrapasse o prazo estabelecido em contrato, ou seja, devem obedecer aos 
limites mínimos de vida útil (idade do veículo) estabelecidos na planilha de especificação, obedecendo aos 
limites legais do Art. 57 e 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
PERGUNTA: 
 

3- PRAZO DE ENTREGA DOS VEÍCULOS 
 
 
Pela previsão constante do Edital, os veículos deverão ser entregues no seguinte prazo: 
 

9.10. Disponibilizar até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato os seguintes documentos; 
a) Dos veículos: cópia autenticada do Certificado do Registro do Veiculo – CRV com licenciamento 
atualizado e apólice de seguro geral/total; 

  
De toda forma, o fato é que o prazo de 10 dias é insuficiente e não poderá ser cumprido pois a futura 
Contratada dependerá dos prazos de fornecimento impostos pelas montadoras e dos demais procedimentos 
imprescindíveis para entrega dos veículos, os quais dispendem tempo considerável, de forma que o prazo de 
entrega previsto no Edital é impossível de ser cumprido por licitantes que não disponham previamente dos 
veículos, o que certamente irá restringir o caráter competitivo do certame. Da mesma forma, não será possível 
entregar os documentos CRV e apólice no prazo fixado. Diante de tais circunstâncias, o prazo razoável para 
entrega dos veículos e documentos é de, no mínimo, 90 (noventa) dias. Neste contexto, a licitante questiona se 
o prazo para entrega dos veículos e documentos indicados poderá ser estendido até 90 (noventa) dias, a contar 
da assinatura do contrato, visando a conclusão dos procedimentos necessários para entrega dos veículos em 
observâncias às especificações do Edital? 
 
RESPOSTA: 
 
Os veículos deverão ser disponibilizados, impreterivelmente, em até 10 (dez) dias, contados após o 
recebimento da Ordem de Serviço. 
 
PERGUNTA: 
 

4- DO PAGAMENTO DO PEDÁGIO 
 
O Edital prevê como responsabilidade da Contratada o seguinte: 

 
9.12.1. Veículos locados sem motorista: manutenção, franquia do seguro, pedágio, impostos, 
taxas, licenciamento, seguro geral e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços 
ora contratados; 

  
Contudo, é certo que a Contratante poderá utilizar os veículos locados em rotas diversas, passando por 
pedágios com valores variados e quantas vezes for necessário, o que inviabiliza a composição dos preços 
pelas licitantes, prejudicando a ampla participação e competitividade em busca do melhor preço para 
Administração.  
 
Diante disso, a licitante questiona: 
 

(I) Entendemos que tal obrigação se refere tão somente à taxa de utilização do sistema e que os valores 
de pedágio serão ressarcidos pela Contratante. Está correto nosso entendimento? 
 

(II) Caso a resposta seja negativa, favor esclarecer a média mensal de valores de pedágio que serão 
utilizados por veículo, para viabilizar a composição dos preços pelas licitantes. 

 



RESPOSTA: 
 
A licitante deverá incluir na Proposta de Preço os valores que achar razoável. 
 
PERGUNTA: 
 
 

5- PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS 
 
Os veículos objeto do futuro contrato de locação poderão ser adquiridos em nome da controladora (sócia 
majoritária) da licitante vencedora? 
 
RESPOSTA: 
 
Não. 
 
PERGUNTA: 
 

6- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Dentre as condições de pagamento, destacamos as seguintes previsões do Edital: 

 
17.9. A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de 
fornecimento indicadas na Ata de Registro de Preços e na proposta da Contratada. 
  

Contudo, é importante destacar que: (I) nos termos da Sumula Vinculante 31 do STF é inconstitucional a 
incidência de imposto de sobre serviço de qualquer natureza – ISS sobre operações de locações de bens 
móveis; (II) a locação de bens móveis não se enquadra na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, 
sendo dispensada a emissão de documento fiscal; 
 
Diante disso, a licitante questiona se poderão ser emitidas FATURAS DE LOCAÇÃO em substituição a nota 
fiscal indicada no Edital? 
 
RESPOSTA: 
 
Segue correção em Folha de Informação veiculada no endereço eletrônico www.compras.camacari.ba.gov.br no 
mesmo local onde foi disponibilizado o Edital. 
 
PERGUNTA: 
 
 

7- DA SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS 
 

O Edital prevê as seguintes condições referentes aos veículos reserva: 
 
5.14. Em caso de avaria mecânica, acidente de trânsito ou por quaisquer outras razões, a 
CONTRATADA deverá substituir o veículo avariado/acidentado no intervalo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a partir da notificação feita pela Administração; 
5.14.1. A remoção do veículo será de responsabilidade da contratada e deverá ocorrer em até 02 
horas a partir do chamado; 
(...) 
5.15.1. Os veículos locados deverão ser substituídos caso apresente algum tipo de defeito de 
qualquer ordem, por outro igual ou superior, mediante de autorização prévia da Coordenação 
Administrativa, na hipótese de a manutenção corretiva, que correrá por conta da contratada 
(assistência técnica 24h, em oficina própria ou credenciada), se perdurar por mais de 24 (vinte e 
quatro) horas, segundo avaliação dos responsáveis pelo conserto ou reparo; 
  



Considerando que todas as obrigações contratuais serão assumidas pela contratada, sem qualquer prejuízo à 
Contratante, a licitante questiona os veículos reservas para substituição dos veículos avariados/acidentados 
poderão ser sublocados?  
 
RESPOSTA: 
 

16.4 Conforme subitem 16.4 do Edital, “16.4 O contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou 
subcontratação, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa anuência da Contratante”. 

 
PERGUNTA: 
 

8- MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 
 
Quanto a este tópico, o Edital traz as seguintes previsões: 
 

c) Os veículos deverão ser disponibilizados para funcionários da PMC, que serão 
responsabilizados por quaisquer infração de trânsito sob sua condução, ficando a PMC 
responsável pelo pagamento de multas e denúncias do infrator para fins de penalidade legais, 
conforme legislação em vigor; 
  

Contudo, a Contratada deverá manter os veículos regularizados em atendimento às exigências do Código de 
Trânsito Brasileiro, desta forma, deverá providenciar os respectivos licenciamentos no decorrer da vigência 
contratual. Assim, para providenciar o licenciamento dos veículos será imprescindível o pagamento prévio de 
eventuais multas de trânsito. 
 
Diante disso, a licitante questiona: 
 

(I) Caso constem pendências de multas de trânsito, na ocasião dos licenciamentos dos veículos, a 
Contratada poderá quitá-las para viabilizar a regularização dos documentos?  
 
(II) Em caso positivo, a Contratante irá reembolsar o pagamento realizado pela Contratada? 

 
RESPOSTA: 
 
Para veículos com motorista, a contratada se responsabilizará por quaisquer infrações de trânsito cometidas, 
seja nas esferas civil ou penal; 
 
PERGUNTA: 
 

9- DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA e DAS COBERTURAS SECURITÁRIAS. 
  
Quanto a este tópico, o Edital traz as seguintes previsões: 

 
Edital: 
5.4. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, por quaisquer danos materiais ou pessoais, 
para com os veículos e funcionários de sua empresa, bem como, a terceiros, em consequência de 
acidentes e incidentes de trânsito, assaltos, roubos, ou quaisquer outros fatos aqui não previstos 
que causem os referidos danos, não 
cabendo assim a responsabilidade pela Prefeitura Municipal de Camaçari - Bahia; 
 
Termo de Referência: 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
e) Apólices dos Seguros; 
e.1) Todos o veículos e motocicletas deverão possuir seguro total com franquia de 
responsabilidade do locador; 

  



Contudo, não estipula qual o valor de cobertura deverá ser observado para cumprimento do item, o que não 
permite que os licitantes participem em relação de igualdade, uma vez que tais informações são essenciais para 
a composição do preço da proposta. 
Além disso, 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. 
  
Desta forma, a licitante requer os seguintes esclarecimentos: 
 
I) Quais   valores de coberturas que deverão ser observados pelas licitantes? 
 
II) A Contratante irá arcar com os prejuízos causados em decorrência de atos ilícitos dolosos ou culposos 
realizados pelos usuários dos veículos locados, inclusive as despesas com a franquia e com eventuais 
prejuízos que superem os valores da cobertura (que deverão ser indicados)? 
 
III) A Contratada poderá optar entre contratar apólice de seguro junto ao mercado ou arcar por conta própria 
com as despesas referentes aos sinistros, até o limite das coberturas exigidas no edital? 
  

RESPOSTA: 

 
A licitante deverá atender as exigências do Edital. a escolha da cobertura, da franquia, bem como os limites, 
ficarão a critério da Contratada, devendo ela assumir a responsabilidade por suas escolhas. As demais 
informações encontram-se disciplinada no subitem 5.3.1 do Termo de Referência: “5.3.1. No caso das despesas 
decorrentes da contratação dos veículos sem motorista, será de total responsabilidade da CONTRATADA as 
despesas com o transporte/reboque dos veículos quando necessário, encargos previdenciários e tributários 
decorrentes da execução do contrato, cabendo-lhe ainda, a inteira responsabilidade (civil e/ou penal), por 
quaisquer danos a terceiros, provenientes após apuração, de negligência resultante da prestação do serviço”;    
 
PERGUNTA: 
 

10- REAJUSTE DE PREÇOS 
 
Nos termos do art. 40, inc. XI da Lei nº 8.666/93, o Edital indicará obrigatoriamente “o critério de reajuste, que 
deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, 
desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a 
data do adimplemento de cada parcela” 
Não obstante, o Edital não regula este tema 

  
Desta forma, em observância à legislação vigente, a licitante requer os seguintes esclarecimentos: 
 

I) Os preços contratuais serão reajustados a cada 12 (doze) meses a contar da data prevista para 
apresentação da proposta? 
 

II)  Qual índice deverá ser aplicado para o reajustamento dos preços? 
 

RESPOSTA: 

 
Os possíveis reajustes serão aplicados de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Decreto Federal 7892/13 e 
Decreto Municipal 5742/14. 
 
Em 14/09/2017. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 


