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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.

 
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.
 
Item 1: A empresa CS BRASIL FROTAS reiterou seu pedido quanto a possibilidade de

alteração da forma de encerramento da etapa de lances. Como já elucidado, o Pregão Eletrônico SRP
001/2020 - SSP, com previsão futura de utilização de recursos estaduais, será regido pela Legislação
Estadual, logo a forma escolhida para a fase de lances está fundamentada no Inciso XX do art. 13 do
Decreto Estadual nº 7.468/2011;

Item 2: Em relação ao prazo para lançamento das propostas, salientamos novamente que
na fase de propostas é solicitado o registro de 15 lotes, como cada lote possui apenas um item, será
necessário o registro de meramente 15 itens, com a inclusão de sua marca e valor. Vale lembrar que
a inserção da marca é obrigatória, sendo que o modelo é apenas se houver (item 6.4 do Edital), não há que
se falar em lançamento de especificações dos lotes. Dessa forma, o tempo é considerado suficiente para
que os participantes lancem suas propostas com confiança e segurança.

 
Diante do exposto, estão esclarecidos todos os pontos apresentados pela empresa CS

BRASIL FROTAS. 
 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO SALGADO, Pregoeiro (a), em 05/02/2020, às
08:25, 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
000011363552 e o código CRC A0DD9B65.

 
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

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

Referência: Processo nº 201900016019046 SEI 000011363552

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000011363552&crc=A0DD9B65

