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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

 
 
 

RESPOSTA

Versam os presentes autos de procedimento licitatório visando o Registro de preços para
eventual contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos
automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos
órgãos da SSPGO, pelo período de 60 (sessenta) meses.

 
Inicialmente, cumpre consignar que o pedido de esclarecimento foi apresentado dentro

do prazo estabelecido no ato convocatório, bem como na legislação vigente, portanto é tempestivo. Dito
isso, passamos a manifestar.

 
Os itens 6 ao 14 do Pedido de Esclarecimento, por se tratar de questões técnicas, foram

remetidos ao departamento técnico e requisitante da despesa que os respondeu, por meio do Despacho 65,
evento SEI 000011338279. Os demais itens serão explicados abaixo:

Item 1: O novo decreto 10.024/2019 aplica-se em procedimentos no âmbito
da administração pública federal, ou seja, com a utilização de recursos da União (Convênios,
contratos de repasse,...). Na ocasião será utilizado recurso do tesouro estadual, prevalecendo
assim a Legislação Estadual;

Item 2: A disputa na fase de lances será pelo valor global de 60 (sessenta)
meses;

Item 3: No sistema eletrônico inserir-se-á apenas a marca e modelo (se
houver) do veículo ofertado. Sendo que as marcas e modelos (se houver) dos rádios e
sinalizadores deverão ser informados na proposta da empresa melhor colocada;

Item 4: Sim;
Item 5: Cada lote possui apenas um item, logo, o tempo é considerado

suficiente para o registro de 15 itens.
 
Diante do exposto, estão esclarecidos todos os pontos apresentados pela empresa CS

BRASIL FROTAS. 
 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO SALGADO, Pregoeiro (a), em 04/02/2020, às
11:58, 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
000011343794 e o código CRC 52FB164A.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000011343794&crc=52FB164A
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GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

AVENIDA ANHANGUERA 7364 - Bairro AEROVIARIO - CEP 74543-010 - GOIANIA - GO 0- 
 

Referência: Processo nº 201900016019046 SEI 000011343794


