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CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

Solicitação de Esclarecimentos I - PE SRP 001/2020/SSP - Locação de Veículos
Automotores
2 mensagens

Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br> 3 de fevereiro de 2020 15:38
Para: "cplssp@gmail.com" <cplssp@gmail.com>
Cc: Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br>

Boa tarde,

 

Prezado Sr. Ricardo Salgado

Pregoeiro da SSP,

 

CS Brasil Frotas Ltda, vem através deste, mui respeitosamente, apresentar-lhe os esclarecimentos abaixo
elencados:

 

1. De acordo com a Instrução Normativa 206, de 18 de Outubro de 2019, os pregões da administração pública
estadual, devem seguir o novo decreto 10.024/2019, no qual a disputa por meio aberto, será realizada com
prorrogação automática, não possuindo mais tempo randômico. Lembramos que esta opção possibilita a
administração pública a contratar realmente a melhor proposta para o serviço ou compra de bem. Haja visto o
sistema compranet.go, já permitir a disputa neste novo molde, questionamos se é possível adequar este
certame já nesta modalidade de prorrogação automática, ao invés do tempo randômico?

2. A disputa se dará pelo valor unitário, global mensal ou global de 60 meses?
3. Sob nosso entendimento, no sistema eletrônico, devemos inserir apenas a marca/modelo do veículo ofertado,

correto? Neste momento não deverá ser informada a marca/modelo dos rádios e sinalizadores, correto?
4. No lançamento inicial da proposta no sistema, haverá campos suficientes para a inserção de 4

marcas/modelos diferentes, conforme solicitação dos itens 1, 2 e 3?
5. A data de registro da proposta está agendada para o dia do pregão, haja visto a disputa ser para 15 Lotes,

informamos que 1 hora para cadastro de todos os lotes é muito pouco. Pedimos a ampliação do tempo para
registro da proposta em sistema.

6. Para os veículos do lote 7, também poderão ser ofertados veículos minivan (Spin), visando ampliar a
diversidade de modelos e por consequência a competitividade? Lembramos que tal veículo já tem sido
utilizado por forças de segurança estaduais e municipais.

7. Para início da contagem do prazo de manutenção determinado no item 4.6, o mesmo deverá ser contado da
baixa da viatura, correto?

8. Para cumprimento do item 4.14, como deverá ser comprovada a existência do quantitativo mínimo de 10% de
veículos reservas? Caso constatado que não exista realmente a quantidade de 10% de veículos reservas,
quais as sanções que a empresa contratada sofrerá? As demais empresas poderão solicitar a comprovação
dos 10% de veículos reservas de suas concorrentes?

9. No item 4.25 do edital, está sendo solicitada a lavagem simples para os veículos de serviço R1 e R2, para
uma correta precificação precisamos saber a periodicidade de lavagem destes veículos.

10. Quanto a devolução dos veículos ao final do contrato, a mesma ocorrerá também em Goiânia, assim como a
entrega?

11. Os documentos dos veículos a serem entregues, deverão constar que os mesmos sofreram alteração de
características para Viatura Policial? Caso não conste a alteração a PM-GO não receberá os veículos?

12. Os veículos deste contrato poderão estar em nome da sócia majoritária da empresa contratada, lembramos
que este fato não gera Sublocação ou Subcontratação e os veículos estarão em posse da Contratada.

13. Qual o modelo que foi utilizado de referência para os rádios digitais? E para os rádios analógicos?
14. Quanto a adesivação das viaturas, haverão partes que serão em adesivo refletivo? Se sim, quais partes? Tal

fato é fundamental para a correta precificação.

 

Agradecemos a atenção e ficamos no aguardo.
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Atte

 

 

Felipe Ricardi dos Santos

Gerente de Licitações

(11) 2377-8068

www.csbrasilservicos.com.br

 

 

AVISO LEGAL: “Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente às pessoas
endereçadas e contém informação privilegiada e/ou confidencial. Fica proibida a utilização e/ou
retransmissão destes documentos por pessoa diversa do destinatário, devendo inutilizar de imediato
o material a que teve acesso, sob pena de responsabilização na forma da lei”. 
LEGAL NOTICE: “This message and attachments are destined only to the addressed individuals and
may contain privileged or confidential information. It is forbidden to use and/or relay these
documents to different person than the recipient and must immediately dispose the material that had
access, under penalty of accountability by the law.” 
RENUNCIA: “Este mensaje y sus archivos adjuntos están destinados únicamente a las personas
destinadas y contiene información privilegiada y / o confidencial. Está prohibido el uso y / o
retransmisión de estos documentos por persona distinta del destinatario y debe descartar
inmediatamente el material de que dispone, bajo pena de responsabilidad ante la ley.”
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Para: Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br>

Recebido.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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