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1ª NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 290/2022 – CPL – SEJUSP 

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de 

veículos automotores (tipo caminhonete/utilitário e tipo carro de passeio) sem condutor, para 

apoiar, através do emprego dos operadores do Sistema de Segurança Pública do Estado do 

Acre a segurança e o sigilo da distribuição dos instrumentos de avaliação do ENEM/2022, 

com recursos provenientes do Convênio nº 902357/2020, cujo objeto é “OPERAÇÃO ENEM 

2022 no Estado do Acre”, Meta III. 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL comunica aos interessados que o 

processo licitatório acima mencionado, com publicação: 1) Aviso de Licitação, publicado no 

Diário Oficial do Estado, nº 13.335, página 41 e Diário Oficial da União, nº 141, página 186, 

ambos no dia 27/07/2022 e ainda no site: www.licitacao.ac.gov.br; 2) Aviso de Suspensão, 

publicado no Diário Oficial do Estado, n° 13.344, página 12 e Diário Oficial da União, nº 149, 

página 165, ambos no dia 08/08/2022 e ainda no site: www.licitacao.ac.gov.br; com o fim de 

cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, NOTIFICA, conforme 

abaixo: 

 

1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

MULTA DE TRÂNSITO: 

Após o recebimento pela contratada, as notificações de trânsito são encaminhadas para a 

contratante no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Assim, para que não ocorra a indicação 

automática do usuário que retirou o carro na agência, a CONTRATANTE deve informar em 

tempo hábil o real infrator da notificação para a CONTRATADA, que efetivará a indicação 

junto ao órgão de trânsito. A CONTRATANTE deve enviar para a CONTRATADA o 

comprovante do pagamento do reembolso. 

Cumpre destacar que a responsabilidade pela gestão de multas de trânsito é da 

CONTRATANTE, que deve reembolsar a CONTRATADA o custo de tais pagamentos 

realizados. Uma vez que o desconto por pagamento antecipado é mais vantajoso para 

ambas as partes, o padrão das Locadoras é quitar as multas de trânsito no período que 

contempla tal desconto. Com isso, esse reembolso deve acontecer mesmo que o motorista 

infrator não faça mais parte do quadro de funcionários durante a vigência contratual. 

Salientamos ainda que, o custo de inadimplência da multa de trânsito não reembolsada pela 

CONTRATANTE é imprevisível nos custos e elaboração da proposta. Logo, o débito com 90 

(noventa) dias de atraso impacta no desequilíbrio da precificação, cabendo a contratada a o 

direito de solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro. 

Conforme o padrão do mercado de locação de veículos, pedimos aceitação do padrão 

exposto acima. 

 

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SEJUSP) 
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Quanto aos argumentos apresentados ao item 01 - multas de trânsito - acatamos 

parcialmente, sendo posto como ponto de discordância o custo de inadimplência da multa 

de trânsito não reembolsado pela Contratante, e seu impacto para o desequilíbrio 

econômico contratual. 

Cabe destacar que as multas de trânsitos causadas pela Contratante serão objeto de 

reembolso/restituição à Contratada, estas multas desvinculadas do custo do serviço de 

locação. 

Ademais, o não cumprimento por parte da Contratante, quanto ao reembolso e restituição, é 

de 90 dias, a contar do pedido formalizado. E poderá imputar a suspensão/paralisação da 

execução do objeto pela Contratada, não suspendendo ou restringindo o direito pleiteado. 

 

2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

EMPLACAMENTO: 

Entendemos que os veículos poderão ser emplacados em qualquer cidade/estado. Está 

correto nosso entendimento?  

 

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SEJUSP) 

Concordo com o exposto. 

 

3. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

SEGURO:  

3.1 - O termo de referência estabelece que deverá ser contratado seguro para o carro 

casco, entendemos que, para os carros casco, poderá ser oferecida proteção da Locadora, 

"autosseguro", sendo mantida a obrigatoriedade de seguro para terceiros. Como o edital 

exige apólice, para o casco, caso seja aceita o "autosseguro", poderá ser emitida uma 

declaração da locadora? De acordo? 

3.2 - Salientamos que o seguro oferecido por essa e pela maioria das locadoras é somente 

com cobertura para terceiros. No caso de APP (cobertura para passageiros) – morte ou 

invalidez – Trata-se de cobertura já garantida pelo seguro DPVAT, destinado às vítimas de 

acidentes com veículo automotor, abrangendo os ocupantes do carro, no valor de 

R$13.5000,00 para morte e invalidez cada e 2.700,00 para despesas hospitalares. O 

DPVAT atende? 

3.3 - Sobre o seguro para terceiros, esta locadora apresenta os seguintes limites de 

cobertura, que estão entre os apresentados pelas locadoras em geral, padrão de mercado: 

Danos Materiais a terceiros: R$ 50.000,00 / Danos Corporais a terceiros: R$100.000,00 / 

Danos Morais a terceiros: R$ 5.000,00. Os limites para terceiros atendem? 

 

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SEJUSP) 
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3.1. Acatamos parcialmente, além da Declaração deverá constar anexo o documento do 

autosseguro formalizada pela Contratante, evidenciando a cobertura total do bem e 

terceiros. 

3.2. Sim. 

3.3. É imprevisível no momento estabelecer um valor real ao dano. A questão é estabelecida 

é que o Seguro deverá cobrir danos eventuais a terceiros a sua totalidade independente de 

um valor previamente estabelecido. Independente, da forma de contratação do seguro. O 

mesmo deverá conter a possibilidade de ampliação do valor para cobertura do dano 

quantificado quando da sua ocorrência. Nesse sentido tal questionamento não é acatado por 

este órgão solicitante.  

 

4. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

ENTREGA/DEVOLUÇÃO: 

Visando o princípio da competitividade, perguntamos se os veículos poderão ser retirados 

/devolvidos pela contratante nas agências da empresa contratada, na cidade de Rio Branco. 

 

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SEJUSP) 

Deverá ser no local indicado no Termo de Referência (Sede da Secretaria de Estado de 

Justiça e Segurança Pública, situada na Rua Benjamim Constant nº 1.015, Cento - Rio 

Branco-AC. CEP 69.900-064 ou na Praça da Revolução, nº 70 (pátio externo da Polícia 

Militar do Acre), A entrega deverá ser feita mediante Ordem de Serviço. 

 

5. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

VEÍCULOS MESCLADOS: 

5.1 - Como as montadoras estão parando a fabricação de vários modelos de veículos, as 

locadoras fazem negociações com os modelos e cores que estão disponíveis. Diante disso, 

pedimos aceitação de veículos de cores e modelos mesclados.   

5.2 – Será necessário incluir marca/modelo dos veículos na proposta cadastrada no 

comprasnet? Em caso positivo, perguntamos se as locadoras poderão incluir todas as 

marcas/modelos que atendem as especificações solicitadas no edital. 

 

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SEJUSP) 

5.1. Concordamos com as cores mescladas. E quanto a marca e o modelo será necessário 

o cadastro, com todas as marcas/modelos que atendem as especificações solicitadas no 

edital. 

 

6. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

MAU USO:  

Como o edital é omisso quanto ao mau uso, entendemos que ambas as partes deverão se 

“precaver” para possíveis acontecimentos. Salientamos que o mau uso diz respeito a 

avanço de sinal, dirigir embriagado etc. ou seja, aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
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moral, comete ato ilícito”. Nesses casos a contratante e a locadora não estão cobertos pelo 

seguro. Perguntamos se caso aconteça algum ato cometido pelo motorista da contratante, 

seja por culpa, negligência ou dolo provocado, se ele se compromete com os danos. 

 

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SEJUSP) 

Em se tratando do emprego dos veículos nas ações realizadas pela Contratante, cujo o 

sinistro não decorra de culpa, dolo ou negligência, este devidamente amparada por laudo 

técnico especializado emitido por órgão competente, o mesmo deverá estar segurado na 

sua totalidade contra tais sinistros. Identificado tecnicamente a existência da culpa, dolo ou 

negligência por parte do condutor. Esse poderá ser objeto de pedido administrativo de 

reembolso/ressarcimento, garantida ampla defesa e contraditório ao agente/servidor infrator. 

 

7. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: 

Salientamos que nos casos de manutenções, as locadoras desenvolvem fornecedores nas 

localidades informadas pela contratante, devendo a própria levar os veículos para serem 

realizadas as manutenções, pois as locadoras não possuem serviço de leva e traz nesses 

casos. Nos casos em que as manutenções ultrapassem 24 horas, os veículos são 

substituídos para que a contratante não fique sem atendimento. De acordo? 

 

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SEJUSP) 

Devido à natureza do serviço, a substituição deverá ser de imediato. 

 

8. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

LAVAGEM E ABASTECIMENTO: 

Salientamos que os veículos são disponibilizados limpos e abastecidos pela contratada e 

deverão ser entregues da mesma forma pela contratante. De acordo? 

 

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SEJUSP) 

Quanto ao abastecimento sim, quanto a lavagem é conforme o ITEM 11, letra "p", do Termo 

de Referência. 

 

9. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

HORA EXTRA: 

As diárias dos veículos são de 24 (vinte e quatro) horas com quilometragem livre, 

observando que não existe meio-diária e que as horas excedentes até 05 (cinco) horas 

serão consideradas hora-extra; As horas excedentes da diária do automóvel serão pagas 

proporcionalmente, considerando que o valor unitário desse excedente será de 1/5 (um 

quinto) do valor da diária. A partir da quinta hora será considerado o valor integral de uma 

diária; Favor se manifestar expressamente sobre a aceitação formal da contratante. 

 

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SEJUSP) 
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Quanto as horas extras, tal argumento não é acatado por este órgão solicitante. O critério de 

precificação e composição do valor para efeito de pagamento é DIÁRIA, considerando dia e 

hora de retirada do veículo do local estabelecido pela Contratada. 

 

10. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

DIÁRIAS E CARROS CONSECUTIVOS: 

10.1 - Favor informar quantos dias a contratante fica com o mesmo veículo, ou seja, quantas 

diárias consecutivas? 

10.2 - Favor informar quantos veículos consecutivos poderão ser retirados em cad. 

 

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SEJUSP) 

Quanto aos dias consecutivos serão 04 (Quatro dias por semana) podendo sofrer 

alterações, o total geral previsto no termo de referência. 

 

Respondido por: 

 

Kátia Maria Oliveira da Costa 
Chefe da Divisão de Contratos, Compras e Licitações - DIVCCL/SEJUSP 

Portaria SEJUSP nº 003, de 03/01/2019 
Matrícula 291463-2 

 

11. Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação, após as respostas aos pedidos 

de esclarecimentos e/ou impugnações, e considerando que a resposta altera a formulação 

das propostas, informa que houve retificação no edital e foi disponibilizado a retificação no 

site www.licitacao.ac.gov.br. A nova data da abertura da licitação será no dia 23/08/2022 às 

09h15min (Horário de Brasília). 

 

Rio Branco-AC, 09 de agosto de 2022. 

 

Notificado por: 

 

 

 

 

Carolyne Renata Maia de Santana 
Pregoeira  
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