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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

 
 
 

RESPOSTA

Inicialmente, cumpre consignar que o pedido de esclarecimento da empresa ZETTA
FROTAS (000011743670) cumpriu os requisitos do item 26.6.1 do Edital, vez que houve a confirmação
de seu recebimento com o Pregoeiro. Sendo assim, passamos a esclarecer os pontos:

 
Ponto 01 - Das composições de custos dos rádios:
Resposta: Por se tratar de questões técnicas, adoto o teor do Despacho 165

(000011753611) do setor requisitante.
 
Ponto 02 - Do seguro dos veículos:
Resposta: Por se tratar de questões técnicas, adoto o teor do Despacho 165

(000011753611) do setor requisitante.
 
Ponto 03 - Da forma de ressarcimento:
Resposta: Após todo o procedimento de responsabilidade do condutor (servidor do

estado) em que por fim restou comprovada a culpa do motorista, e após orientação junto ao Setor
Financeiro da SSPGO os ressarcimentos serão creditados em conta corrente da contratada em Instituição
Bancária contratada para centralizar movimentação financeira pelo Estado (Caixa Econômica Federal),
conforme art. 4º da Lei nº 18.364, de 10 de janeiro de 2014 e item 19.1 do Edital.

 
Ponto 04 - Do reajuste nos aditivos de renovação:
Resposta: Conforme já respondido em outros esclarecimentos disponíveis no

link: https://www.seguranca.go.gov.br/editais-e-licitacoes/editais-em-aberto/pregao-eletronico-srp-001-
2020-adiamento.html, a previsão editalícia segue orientação da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás,
conforme Despacho 82/2019 (000011450681).

 
Ponto 05 - Da fase competitiva do pregão:
Resposta: Após contato com o Suporte Técnico do Comprasnet.GO foi informado que na

fase de lances os lotes serão abertos para disputa, começando pelo Lote 01, a partir das 10h tendo duração
de 10 (dez) minutos, onde será iniciado o encerramento aleatório, momento em que iniciará a disputa de
lances para o Lote 02 e assim, consecutivamente. Por exemplo: às 10h é aberta a disputa de lances para o
Lote 01, sendo que às 10h10, simultaneamente, iniciará o encerramento aleatório do Lote 01 e a disputa de
lances para o Lote 02 e assim sucessivamente.

Ressaltamos que no encerramento da etapa de lances a forma será aleatória e comandada
pelo sistema, não permitindo qualquer intervenção por parte do Pregoeiro, de sua equipe ou do
Administrador.
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Documento assinado eletronicamente por RICARDO SALGADO, Pregoeiro (a), em 27/02/2020, às
11:26, 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
000011754061 e o código CRC CC173DD2.
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