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MANIFESTAÇÃO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS IV AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.
002/2021-CIL-ADS / REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2021 

EMPRESA: CS BRASIL FROTAS LTDA 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS COM MANUTENÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE CONDUTORES E COMBUSTÍVEL, para 
atender as demandas e programas institucionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas — ADS. 

Esta Agência através da Comissão Interna de Licitação e apoio técnico ao certame, manifesta-se 
no prazo legal estabelecido no instrumento convocatório, conforme abaixo: 

1— PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. 

a) Para execução do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços poderão ser 
fornecidos veículos de propriedade de terceiros que estejam na posse direta da 
Contratada por qualquer meio legal de negociação (locação, comodato, cessão de uso, 
etc)? Ressaltamos que tal hipótese não caracteriza "subcontratação" pois a Contratada se 
manterá diretamente na execução do contrato. 

b) Os veículos objeto do futuro contrato de locação poderão estar na posse da Contratada 
e ser de propriedade de sua controladora (sócia majoritária) ou de empresa que integre o 
mesmo grupo econômico? 

Manifestação da Comissão Interna de Licitação: No que pertine aos itens a e b informamos 
que é permitido, devendo ser observada a norma constante do Termo de Referência 
referente a subcontratação, inserta no item 2.2. abaixo transcrita: 

`2.2.SUBCONTRATAÇÃO A(s) empresa (s) a ser (em) contratada (s) não poderá 
(ão) subcontratar, ceder ou transferi: a terceiros, o serviço de locação dos 
veículos, podendo ser subcontratados somente os serviços acessórios como 
instalação de equipamentos em geral, grafismo, seguro, manutenção e 
guincho.» 

2- TERMO INICIAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

O Edital prevê que o contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência 
e execução de 12 (doze) meses, a partir da assinatura. 
De fato, se a pretensão da Contratante é de que o contrato tenha vigência/execução de 12 
(doze) meses e se as licitantes apresentarão seus preços considerando o recebimento de 
pelo menos 12 (doze) meses de "aluguel", entendemos que a vigência do contrato deveria 
iniciar com a ENTREGA dos veículos, quando ocorrerá o efetivo início da prestação dos 
serviços. 
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Assim a licitante questiona se o termo inicial para contagem da VIGÊNCIA/EXECUÇÃO 
contratual poderá ser a partir da data de entrega dos veículos? 

Manifestação da Comissão Interna de Licitação: De acordo com subitern 2.1.3. do Termo de 
Referência a vigência da contratação será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do 
contrato. 

3- ASSINATURA DA PROPOSTA. 

Esta l icitante tem observado, em diversos pregões que participa, que algumas licitantes ao 
enviarem suas propostas de preços por meio eletrônico inserem assinaturas não originais 
de seu representante no documento, utilizando apenas um print de imagem (assinatura). 
Tal procedimento não confere segurança ao ato pois não se pode ter a certeza que a 
proposta foi, de fato, validada pelo representante competente. 
Diante disso, questiona-se: 

a) A proposta de preços deverá conter assinatura original do representante da empresa 
vencedora? 

Manifestação da Comissão Interna de Licitação: De acordo com subitem 3.3.6.1.do 
instrumento convocatório, a proposta de preços deverá ser, dentre outras formalidades, ser 
numerada, datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, por seu representante 
legal ou procurador, com poderes para o exercício da representação, na forma do item 3.3., 
fls.5 de citado edital. 

4- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. 

a) Os serviços referentes à manutenção preventiva e corretiva dos veículos que 
representam atividades acessórias poderão ser subcontratados? 

Manifestação da Comissão Interna de Licitação: As atividades acessórias poderão ser 
subcontratadas, de acordo com normativa do item 2.2. do Termo de Referência transcrita 
anteriormente. 

5- DA INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DOS VEÍCULOS. 

a) Os veículos para substituição temporária no contrato, poderão ser de propriedade de 
terceiros ou de empresa do mesmo grupo económico da contratada e estar em sua posse 
direta por qualquer meio legal de negociação (locação, comodato, cessão de uso, 
etc)? Ressaltamos que tal hipótese não caracteriza "subcontratação" pois a Contratada se 
manterá diretamente na execução do contrato e apenas se utilizará de veículos em nome 
de terceiro que estejam em sua posse. 

Manifestação da Comissão Interna de Licitação: Os veículos para substituição temporária no 
contrato poderão ser de propriedade de terceiros ou de empresa do mesmo grupo 
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econômico, desde que estejam em posse direta da contratada, em consonância com o item 
2.2. do Termo de Referência. 

6- SEGURO. 

O Edital prevê que os veículos devem ter seguro total. 

Contudo, considerando que os veículos serão de responsabilidade da contratada, 
entendemos que a gestão quanto ao fornecimento ou não de seguro por meio de apólice 
deveria ser avaliada por cada licitante propiciando maior flexibilidade para precificação de 
suas propostas, com benefícios para a Contratante em razão da ampliação da disputa em 
busca do menor preço para a contratação. 

Oportuno dizer que tal hipótese não exime a contratada de assumir as responsabilidades 
relacionadas ao seguro, muito pelo contrário, apenas lhe confere a opção de assumir tal 
obrigação por meio de declaração própria, sem a necessidade de contratar seguradora no 
mercado. 

Frise-se, a contratada será responsável pelas obrigações relacionadas ao seguro observando 
as condições previstas no edital. 
Desta forma, questiona-se: 

a) A Contratada poderá optar pela autogestão para assumir a responsabilidade 
relacionada ao seguro dos veículos? 

b) Caso a resposta ao item acima seja negativa, a Contratada poderá, ao menos, optar 
pela autogestão para assumir a responsabilidade pelo casco dos veículos? 

Manifestação da Comissão Interna de Licitação: A resposta para ambos os itens é negativa, 
pois de acordo com o subitem 15.14 do instrumento convocatório do certame, a Contratada 
deverá apresentar no ato da contratação, apólice de seguro total de veículo contra sinistros 
que deverá contemplar no caso de APP/Morte ou Invalidez o valor mínimo de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) por passageiro. 

7- RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. 

A licitante destaca que não poderá ser responsabilizada por qualquer dano causado 
dolosamente pelos prepostos da Contratante ou decorrentes de atos ilícitos praticados 
pelos mesmos, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 
Assim, questiona-se: 

a) A Contratante irá ressarcir os danos mecânicos e sinistros nos veículos causados por 
seus prepostos em decorrência de dolo, culpa ou mau uso? Neste caso, qual procedimento 
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para apuração dos danos e prazo para ressarcimento dos valores devidos pelos danos e 
avarias? 

b) As manutenções decorrentes de mau uso dos veículos causadas por condutores da 
contratante serão de sua responsabilidade? Neste caso, qual prazo e procedimento serão 
observados pela Contratante para ressarcimento da Contratada? 

c) As avarias causadas nos veículos por culpa ou dolo dos condutores da contratante serão 
de sua responsabilidade? Neste caso, qual prazo e procedimento serão observados pela 
Contratante para ressarcimento da Contratada? 

d) Considerando que o condutor do veículo sinistrado terá contato direto com o terceiro 
envolvido no acidente, entendemos que ele será o responsável pela instauração do boletim 
de ocorrência e pela obtenção dos documentos do terceiro envolvido a fim de viabilizar a 
instauração dos procedimentos para eventual ressarcimento do dano. Está correto nosso 
entendimento? 

Manifestação da Comissão interna de Licitação: No que concerne aos itens a, b e c, 
informamos que o procedimento a ser adotado pela Contratante nesses casos específicos é 
a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade e posterior 
ressarcimento a Contratada, em prazo mínimo não inferior a 30 (trinta) dias úteis. 

No que tange ao item d, o entendimento formulado pela empresa suscitante está correto. 

8- MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. 

O Edital prevê que as multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas pelos 
condutores serão de responsabilidade da Contratante. 

É certo que a Contratada deverá manter os veículos regularizados em atendimento às 
exigências do Código de Trânsito Brasileiro, para tanto, deverá providenciar os respectivos 
licenciamentos no decorrer da vigência contratual. 

Neste contexto, para providenciar o licenciamento dos veículos será imprescindível o 
pagamento prévio de eventuais multas de trânsito. 
Diante disto, questiona-se: 

a) Os veículos que serão desmobilizados (por encerramento contratual ou renovação da 
frota) deverão ter eventuais multas de trânsito quitadas para regularização de documentos. 
Para estes casos, entendemos que todas as muitas de trânsito cometidas pelos condutores 
durante a vigência do contrato serão quitadas/ressarcidas antes da efetiva desmobilização 
dos veículos. Está correto nosso entendimento? 
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Manifestação da Comissão Interna de Licitação: O procedimento para pagamento de multas 
oriundas de infrações de trânsito, encontra-se descrito no item 15, subitens 15.11., 15.11.1., 
15.12 e 15.13. do Edital do pregão Presencial. 

9- DA RESCISÃO CONTRATUAL. 

a) Caso ocorra a rescisão unilateral do contrato, por iniciativa da Contratante, sem que 
haja culpa da Contratada, além do pagamento integral dos valores devidos decorrentes da 
execução contratual lhe será garantido eventual ressarcimento pelos prejuízos efetivamente 
comprovados, nos moldes da legislação vigente? 

Manifestação da Comissão Interna de Licitação: Na ocorrência da hipótese susomencionada, 
aplicar-se-á as normas previstas no art. 68 e seguintes do Código Civil, mediante apuração 
prévia por intermédio de processo administrativo, garantido ampla defesa e contraditório a 
ambas as partes. 

10-ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO. 

Tendo em vista o atuai cenário causado pela pandemia do coronavírus e todas as restrições 
impostas, questiona-se: 

A Ata de Registro de Preços / Contrato poderá ser realizada por meio eletrônico (através de 
certificado digital) ? 

Manifestação da Comissão Interna de Licitação: A Assinatura da Ata de Registro de 
Preços/Contrato poderá ser realizada por meio eletrônico, no documento a ser enviado pela 
Comissão Interna de Licitação, em consonânci. _om as disposições contidas na Lei federal 
n.º 13.726, de 08 de outubro de 2018. 
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