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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO

DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

 

1. OBJETO

Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o
fornecimento de equipamento especifico para monitoramento de veiculo em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,
atendendo a necessidade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, pelo período de 20 (vinte) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme Art. 57, inc. II da Lei de Licitações - Lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo.

 

2. JUSTIFICATIVA

a. Padronização dos contratos de locação de veículos dos órgãos do Poder Executivo Estadual;

b. Melhoria da qualidade dos serviços, suprindo as deficiências identificadas nos órgãos atendidos;

c. Aumento de eficiência no reaparelhamento e renovação da frota, com enfoque na economicidade;

d. Garantir os serviços de transporte para execução das atividades administrativas e finalísticas, uma vez que os veículos de propriedade do Estado, por se tratar
de frota antiga em sua grande maioria, não se encontram em condições de tráfego, além de serem insuficiente para atender toda sua demanda;

e. As novas demandas de serviços e atividades do Estado faz com que o quantitativo de veículos não suportem as demandas da referida Secretaria, sendo
necessário o acréscimo para a realização de suas tarefas precípuas no atendimento aos deslocamentos na capital e interior do Estado, no intuito de melhorar
significativamente a qualidade dos serviços e suprir as deficiências identificadas.

 

3. ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS

3.1 ESPECIFICAÇÕES

A empresa participante poderá ofertar mais de uma MARCA/MODELO de veículo, cabendo a Contratante a escolha do veículo que atenderá as suas necessidades;

Atendendo as quantidades e destinações, os veículos deverão ser entregues de acordo com as seguintes classificações e especificações mínimas;

 

3.1.1 REPRESENTAÇÃO

VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO - SEDAN - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido à etanol e gasolina, injeção
eletrônica, potência do motor não inferior a 150 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 ou mais marchas sincronizadas à frente e 01 uma à ré,
direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro
traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando elétrico, jogo de
tapetes, protetor de cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda mínimo aro R16 de liga leve, Kit multimídia, sistema de alarme antifurto, distância mínima
entre eixos de 2.600 mm, volume mínimo do porta malas de 450 litros, com equipamento especifico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip
e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do
Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta.

 

3.1.2 SEDAN PADRÃO A

VEÍCULO SEDAN - PADRÃO A - Ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, fabricação nacional 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina,
injeção eletrônica, potência do motor, não inferior a 100 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar
condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador
de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando interno,
jogo de tapetes, protetor do cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda padrão mínimo aro R15 de liga leve, kit multimídia, sistema de alarme anti-furto,
entre-eixos com no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do porta malas de 440 litros, com equipamento especifico para monitoramento em tempo real rastreador com
Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.
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3.1.3 SEDAN PADRÃO B

VEÍCULO SEDAN - PADRÃO B - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção eletrônica,
potência do motor não inferior a 75 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, freio
ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, ar quente, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos,
retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda padrão mínimo aro R14, som com
entrada para USB, sistema de alarme anti-furto, entre-eixos com no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do porta malas de 440 litros, com equipamento especifico
para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.4 SERVIÇO PADRÃO A

VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO A - Ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção
eletrônica, potência do motor não inferior a 100 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar
condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, ar quente, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros
retráteis de três pontos, jogo de tapetes, protetor do cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda padrão mínimo aro R14, som com entrada para USB, entre
eixos com no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do porta malas de 250 litros, com equipamento especifico para monitoramento em tempo real (rastreador) com
Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na Cor branca

 

3.1.5 SERVIÇO PADRÃO B

VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO B - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção
eletrônica, potência do motor não inferior a 75 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar
condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três
pontos, jogo de tapetes, protetor do cárter, roda padrão mínimo aro R14, som com entrada para USB, entre eixos com no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do
porta-malas de 250 litros (banco traseiro em posição normal), com equipamento especifico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais
equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na Cor branca

 

3.1.6 STATION WAGON/MONOVOLUME

VEÍCULO MONOVOLUME - Ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido à etanol e gasolina, potência do motor não
inferior a 100 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 (cinco) ou mais marchas sincronizadas à frente e uma (01) à ré, direção assistida, ar
condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, desembaçador do vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos
laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do cárter, roda padrão mínimo aro R15, som com
entrada para USB, entre eixos com no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do porta malas de 400 litros, com equipamento especifico para monitoramento em tempo
real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.7 FURGÃO LEVE

VEÍCULO FURGÃO LEVE - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, carroceria monobloco totalmente construída em aço, duas portas laterais
dianteiras, uma porta dupla traseira sem vidros, capacidade para dois lugares incluído o motorista, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, movido a
etanol e gasolina, injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 85 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré,
direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, jogo de tapetes, protetor do cárter e câmbio, roda padrão mínimo aro R14,
entre eixos com no mínimo 2.650mm, brake light, som com entrada para USB, capacidade mínima de carga de 3.0 m³, com equipamento especifico para
monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.8 FURGÃO DE CARGA

VEÍCULO FURGÃO DE CARGA - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, carroceria monobloco totalmente construída em aço, duas portas
laterais dianteiras, uma porta lateral direita deslizante sem vidro (entende-se sem janela), uma porta dupla traseira sem vidro, capacidade para três lugares incluído o
motorista, cintos de segurança laterais dianteiros retráteis de três pontos, movido a diesel, potência do motor não inferior a 130 cv, câmbio com 05 marchas à frente e
uma à ré, direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, jogo de tapetes, protetor do cárter e câmbio, roda padrão mínimo
aro R16, som com entrada para USB, entre eixos mínima de 3.450mm, brake light, capacidade mínima de carga de 10m³, com equipamento especifico para
monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.9 VAN DE PASSAGEIROS

VEÍCULO VAN DE PASSAGEIROS - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, carroceria monobloco totalmente construída em aço, duas portas
laterais dianteiras, uma porta lateral direita deslizante com vidro, uma porta dupla traseira com vidro, capacidade para 16 lugares incluído o motorista, bancos
reclináveis, cintos de segurança laterais dianteiros retráteis de três pontos, cintos de segurança para todos os passageiros, volume porta malas mínimo de 1m³,
movido a diesel, potência do motor não inferior a 130 cv, câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado para cabine e passageiros,
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freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo dianteiro, vidros elétricos dianteiros, retrovisores externos com acionamento elétrico, travas elétricas, jogo de tapetes,
protetor do cárter e câmbio, roda padrão mínimo aro R16, som com entrada para USB, entre eixos mínimo de 4.000mm, brake light, com equipamento especifico
para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.10 PICK-UP LEVE

VEÍCULO PICK UP LEVE - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, veículo tipo camionete, cabine simples, fabricação nacional, movido a etanol
e gasolina, potência do motor não inferior a 85 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar
condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, protetor motor e câmbio, protetor de caçamba, jogo de tapetes, roda padrão mínimo aro R14,
som com entrada para USB, entre eixos mínimo de 2.700mm, capacidade mínima de carga de 700 Kg, com equipamento especifico para monitoramento em tempo
real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.11 CAMIONETE CABINE DUPLA 4X2 / 4X4

VEÍCULO CAMIONETE CAB. DUPLA 4X2 / 4X4 - Cabine dupla, fabricação nacional, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, motor diesel,
potência do motor não inferior a 160 cv, câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag
duplo frontal, roda padrão mínimo aro R16, som com entrada para USB, entre eixos mínimo de 2.950mm, protetor motor e câmbio, jogo de tapetes, capacidade
mínima de carga de 1.000 Kg, com equipamento especifico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo
CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.12 SEDAN GRANDE

VEÍCULO DE SEDAN GRANDE - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido à gasolina, injeção eletrônica, potência do
motor não inferior a 250 cv, com câmbio automático, direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, vidros e travas
elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três
pontos, retrovisores externos com comando elétrico, jogo de tapetes, protetor de cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda mínimo aro R18 de liga leve,
Kit multimídia, sistema de alarme antifurto, distância mínima entre eixos de 2.800 mm, volume mínimo do porta malas de 500 litros, com equipamento especifico
para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, emissões
máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta.

.

3.1.13 MINI VAN

VEÍCULO MINI VAN – Veículo utilitário, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, carroceria monobloco totalmente construída em aço, 02 porta
laterais dianteiras, 01 porta lateral direita deslizante,  01 porta traseira, capacidade para 08 lugares, incluindo o motorista. Bancos reclináveis, cintos de segurança
laterais dianteiros retráteis de três pontos, movido a etanol ou gasolina (com qualquer um dos combustíveis), potência mínima de 180 cv, câmbio automático, freio
ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag frontal, entre eixos mínimo de 3.000 mm, volume do porta malas mínimo de 690 litros, comprimento total mínimo de 5.000 mm,
kit multimídia, com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos
pelo CONTRAN. Emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta.

 

3.1.14 SUV GRANDE

LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência
do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 marchas a frente e uma à ré ou automático, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de
segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do
cárter, roda mínimo aro R18 de liga leve, Kit multimídia, ar condicionado, sistema de alarme anti-furto, entre-eixos com no mínimo 2.600 mm, volume mínimo do
porta malas de 400 litros e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta.

 

3.2 QUANTIDADE E PREÇOS

ITEM
Código do

Item do
Produto

Tipo de Veículo Quant.
Estimada (A)

Valor Unitário
Mensal(R$) (B)

Valor Total Mensal
Estimado(R$) (C)

(A x B)

Valor Total Estimado
(R$) (C x 20 meses)

01 80251 Representação 52 4.546,63 236.424,76 4.728.495,20
02 80248 Sedan Padrão A 293 1.859,49 544.830,57 10.896.611,40
03 80254 Sedan Padrão B 62 1.947,92 120.771,04 2.415.420,80
04 80256 Hatchback Padrão A 269 2.516,46 676.927,74 13.538.554,80
05 80257 Hachtback Padrão B 605 1.652,86 999.980,30 19.999.606,00
06 80260 Station Wagon/Monovolume 109 2.951,40 321.702,60 6.434.052,00
07 80262 Furgão Leve 8 2.527,22 20.217,76 404.355,20
08 80264 Furgão de Carga 18 5.865,03 105.570,54 2.111.410,80
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09 80266 Van de Passageiros 29 8.063,83 233.851,07 4.677.021,40
10 80268 Pick-up Leve 6 3.725,64 22.353,84 447.076,80
11 80269 Caminhonete Cabine Dupla 4X2 / 4X4 Diesel 213 6.762,22 1.440.352,86 28.807.057,20
12 80416 Sedan Grande 1 8.112,33 8.112,33 162.246,60
13 80420 Mini Van 4 4.739,18 18.956,72 379.134,40
14 80274 Suv Grande 29 8.720,81 252.903,49 5.058.069,80

Valor Total Estimado: 100.059.112,40

O valor total estimado para esta eventual contratação via sistema de registro de preços é de R$ 100.059.112,40 (cem milhões, cinquenta e nove mil cento e doze reais
e quarenta centavos).

* Os itens 12 e 13 são para o atendimento exclusivo ao Chefe do Poder Executivo.

 

4. DO MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS

4.1 Visando a necessidade de gestão e controle da frota estadual, executada pelos Órgãos/entidades e da correta utilização, pelos servidores, dos veículos locados, e
para que se faça cumprir as exigências descritas nos itens 7.2.13, 7.2.14. e 7.2.15, se faz imprescindível que todos os veículos quando disponibilizados, estejam
equipados com Serviço de monitoramento por GPS/GSM/GPRS e gestão por sistema de BI (BUSINESS INTELIGENCE), sem ônus a contratante;

4.2 O fornecimento/instalação e manutenção do referido sistema é de total responsabilidade da CONTRATADA, e os custos deverão ser previstos na locação mensal;

4.3 A CONTRATADA deverá dispor de treinamento dos agentes gestores/fiscais de cada contrato, que irão operar o sistema, bem como para servidor indicado pela
Secretaria de Estado da Administração;

4.4 A CONTRATANTE deverá disponibilizar condições, espaço e equipamentos de TI (tecnologia da informação), para a instalação dos sistemas de monitoramento
de seus veículos contratados em locais determinados pelos órgãos CONTRATANTES.

4.5 Todo serviço de monitoramento deverá ser disponibilizado através de mapas digitais e o acesso ao sistema deverá ser protegido por senhas com níveis de
serviços.

4.6 O monitoramento será realizado 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana.

4.7 Os equipamentos de rastreamento a serem utilizados na prestação dos serviços, deverão estar com a certificação da ANATEL válida.

4.8 Além da disponibilização e instalação dos equipamentos embarcados, a empresa a ser contratada deverá disponibilizar via web (internet) um software de
Monitoramento que atenda a todos os requisitos técnicos descritos abaixo e aos demais deste Termo de Referência:

4.9 Visualização individual parcial e global de todos os veículos no mapa;

4.10 Cadastramento por grupos de veículos;

4.10.1 Servidor de mapas com comprovação através de contrato com provedor deste tipo de serviço:

4.10.2 Mapa digital de todo o território nacional, principalmente do Estado de Goiás e da região metropolitana de Goiânia, com arruamento, sentido de trânsito,
rodovias e a informação de tráfego que deverá ser atualizada a cada 30 segundos;

4.10.3 Posição (localização em mapa digital) em tempo real dos veículos;

4.10.4 Situação da ignição dos veículos (ligada/desligada);

4.10.5 Informação em tempo real da violação de pontos ou rota estabelecida para análise de atraso / adiantamento / descumprimento;

4.10.6 Deve ser permitida a construção de áreas geograficamente delimitadas no mapa digital (conhecidas como geocercas ou alvos) para alarmes de entrada e saída;

4.10.7 Definição de perfis de usuários para controle de acesso ao sistema;

4.10.8 Deve ser permitida a criação de pontos de referência personalizados no mapa digital;

4.10.9 O mapa deve apresentar setas de direcionamento do sentido para onde o veículo está se deslocando;

4.10.10 O sistema deve listar quais são os veículos próximos a um endereço determinado;

4.10.11 Distância percorrida por faixa de horário por veículo;

4.10.12 Utilização dentro e fora do expediente por veículo;

4.10.13 Ociosidade do veículo;

4.10.14 Horários de utilização do veículo dentro e fora do expediente;

4.11 O Sistema de BI (Business Intelligence), deverá ser totalmente web, permitindo o acesso dos órgãos/entidades CONTRATANTES a todas as informações
necessárias à gestão dos veículos locados.

4.12 A CONTRATADA deverá em situações de substituições de veículos, por terem atingido tempo limite de utilização, e /ou ambos nos casos de devolução por
término da vigência contratual entregar a CONTRATANTE , back-up contendo todas as informações do monitoramento, no período em que o veículo foi utilizado
pela Administração Pública.

4.13 A Secretaria de Estado da Administração por meio da Gerência de Suprimentos e Frotas, terá acesso ao monitoramento de todos os veículos disponibilizados
aos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo do Estado de Goiás.

 

5. FORMA DE PAGAMENTO

5.1 As Notas Fiscais/ Faturas serão emitidas no último dia útil do mês referente à prestação dos serviços e encaminhadas ao gestor do contrato para atesto;



07/12/2020 SEI/GOVERNADORIA - 9964018 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13061964&infra_sist… 5/10

5.2 O pagamento pelo serviço prestado será efetuado, em parcelas mensais, em até 30 (trinta) dias após o ateste da Nota Fiscal/Fatura pelo setor competente.

 

6. CONTRATO

6.1 O Contrato terá início a partir de sua assinatura, com duração de 20 (vinte) meses, e sua eficácia a partir da publicação no Diário Oficial do Estado;

6.2 A unidade administrativa responsável pelo acompanhamento e gestão do contrato será designada pela contratante.

 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1.1 Disponibilizar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todas as informações solicitadas pela Secretaria de Estado da Administração por meio da
Gerência de Suprimentos e Frotas;

7.1.1.1 Cumprir os prazos de entrega determinados neste Termo de Referência;

7.1.2 Disponibilizar os veículos em no máximo 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato e publicação do extrato do mesmo no Diário
Oficial do Estado;

7.1.2.1 Entregar os veículos, em Goiânia nos locais a serem indicados pela Contratante. Entregar os veículos em perfeitas condições de funcionamento e uso, com
documentação atualizada, licenciados preferencialmente no Estado de Goiás, sendo a locação livre de quilometragem, tributos, encargos sociais e trabalhistas;

7.1.3 Para os veículos que apresentarem defeitos, alterações e irregularidades e/ou apresentarem quaisquer características discrepantes às descritas neste Termo de
Referência, ainda que constatados depois do recebimento, a Contratada será notificada para saná-los ou substituí-los, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer
tempo, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, às suas expensas;

7.1.4 Entregar os veículos caracterizados conforme grafismos e logomarcas padrão do Estado, a ser estabelecido pela Secretaria de Estado da Administração –
SEAD;

7.1.5 Fornecer os veículos, objeto da locação, fabricados no corrente ano ou posterior;

7.1.6 Entregar os veículos na cor preta para os de representação e os demais preferencialmente na cor branca;

7.1.6.1 A exceção a esse dispositivo deverá ser justificada e autorizada pela Contratada e pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD.

7.1.7 Realizar serviço de limpeza dos veículos semanalmente;

7.1.7.1 Realizar 01 (uma) limpeza simples a cada semana, com no mínimo aspiração da parte interna e a lavagem da pintura externa do veículo;

7.1.7.2 Substituir a limpeza simples por uma limpeza completa nos veículos, a cada intervalo de 60 (sessenta) dias, compreendendo além da execução do item
anterior, lavagem geral com cera, limpeza detalhada interna, sendo a lavagem do motor facultativo e etc.

7.1.8 Responsabilizar-se por realizar a imediata e tempestiva manutenção preventiva e corretiva dos veículos disponibilizados, mantendo os mesmo em perfeito
estado para a prestação dos serviços contratados, observando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manutenções e substituições de veículos lotados nos
municípios do interior do Estado e de 04 (quatro) horas na capital, contadas a partir da disponibilização formal dos veículos, feita pelo gestor do contrato, à
Contratada;

7.1.9 Responsabilizar-se pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no
plano de manutenção do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatória, durante os
intervalos entre as manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto deste
Termo de Referência;

7.1.10 Disponibilizar, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, serviço de socorro para transporte e deslocamento de veículos e
condutores, nos casos de defeitos e/ou acidentes, de modo a proporcionar atendimento imediato;

7.1.11 Disponibilizar veículos de reserva com as mesmas características técnicas contidas neste instrumento, emplacado preferencialmente no Estado de Goiás, em
número suficiente para comportar eventuais substituições por indisponibilidade (incluídas as movimentações para manutenções, revisões e limpezas), de modo a
garantir a continuidade do serviço, respeitado, todavia, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado para substituições nos municípios do interior e de 04 (quatro)
horas na capital, contadas a partir da comunicação escrita feita pelo gestor do contrato;

7.1.12 Proceder ao rodízio de pneus a cada 5.000 (cinco mil) Km, bem como a verificação do balanceamento do conjunto: roda/pneus, e conferência do alinhamento
da direção; os pneus deverão ser substituídos quando apresentarem risco, ou quando a profundidade dos sulcos da banda de rodagem estiver próxima de 3 mm, sendo
que a identificação deste item é feita pela TWI (Thread Wear Indicators);

7.1.13 Substituir os veículos com no máximo 24 (vinte e quatro) meses de uso, a contar da data da entrega;

7.1.14 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas na condução dos veículos locados e solicitar o
reembolso dos valores junto à Contratante, caso não seja efetuado pelo condutor;

7.1.15 Antes de realizar o pagamento, a CONTRATADA deverá aguardar a conclusão dos processos referentes aos recursos previstos pela legislação;

7.1.16 A CONTRATADA deverá encaminhar à Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a
resguardar o direito, por parte dos condutores, de interpor recursos;

7.1.17 Nos casos em que a Secretaria de Estado da Administração não for notificada dentro do prazo supracitado, a CONTRATADA se responsabilizará
integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrente de infrações;

7.1.18 Assumir todas as despesas com os veículos de sua propriedade, inclusive as relativas a manutenção, impostos, taxas, licenciamentos, seguro geral e outras que
incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer
ocorrências;

7.1.19 Responsabilizar-se pela cobertura contra danos materiais e pessoais ocasionados a terceiros, já incluída no valor mensal da locação, devendo disponibilizar os
veículos com, no mínimo, seguro contra acidentes a terceiros, sem franquia, e havendo franquia essa ficará a cargo da CONTRATADA, com no mínimo:
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7.1.19.1 CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS LEVES

1 - MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: VALOR DETERMINADO OU VALOR MERCADO
REFERENCIADO - VMR (110% TABELA FIPE)

2 - COBERTURA: Colisão, Incêndio, roubo e furto RCF-V e APP-V

3 - Responsabilidade civil facultativa - veículo - RCF - V

 3.1 - Danos materiais - R$60.000,00

 3.2 - Danos corporais - R$60.000,00

 

4 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS:

 4.1 - Morte por pessoa R$10.000,00

 4.2 - Invalidez Permanente Por/Pessoa R$10.000,00

 4.3 - Despesas Médicos Hospitalares P/ pessoa Sem cobertura

 

* Veículos destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 08 (oito) pessoas

 

7.1.19.2 CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS MÉDIOS*

1 - MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: VALOR DETERMINADO OU VALOR MERCADO
REFERENCIADO - VMR (110% TABELA FIPE)

2 - COBERTURA: Colisão, Incêndio, roubo e furto, RCF-V e APP-V

3 - Responsabilidade civil facultativa - veículo - RCF-V:

 3.1 - Danos materiais - R$80.000,00

 3.2 - Danos corporais - R$80.000,00

4 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS:

 4.1 - Morte por pessoa R$10.000,00

 4.2 - Invalidez Permanente Por/Pessoa R$10.000,00

 4.3 - Despesas Médicos Hospitalares P/ pessoa Sem cobertura

 

* Veículos destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 10 (dez) pessoas e transporte de
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cargas leves, ou seja, mistos (Ex.: Pick-up e/ou Camionetes e Vans) com o peso bruto total de até 3,5
toneladas, incluindo Ambulâncias e Unidades de Saúde e/ou Socorro

 

7.2 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.2.1 Encaminhar à Contratada, por escrito, solicitação dos veículos e indicação dos locais de entrega, conforme demanda;

7.2.2 Efetuar os pagamentos nas datas e prazos estipulados em contrato;

7.2.3 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou
representantes da contratada em suas dependências, desde que respeitadas às normas de segurança;

7.2.4 Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da Contratada;

7.2.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa Contratada, assegurando a boa prestação e o
bom desempenho dos serviços prestados;

7.2.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio do Gestor do Contrato, exigindo seu fiel e total cumprimento;

7.2.7 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos veículos entregues ou no serviço prestado.

7.2.8 Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente
à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.

7.2.9 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

7.2.10 Indicar pessoa responsável pela administração dos contratos;

7.2.11 Receber o veículo verificando o atendimento quanto às normatizações do Código de Trânsito Brasileiro, quantidade de combustível disponível, cabendo
relatório, conforme o caso, e estado geral do veículo;

7.2.12 Devolver o veículo com a mesma quantidade de combustível recebida na retirada;

7.2.13 Utilizar os veículos, exclusivamente, para os serviços de competência do Estado, representado por seus órgãos/entidades, envolvendo transporte de pessoas,
materiais, ferramentas e equipamentos, obedecendo aos limites estabelecidos pela fabricante do veículo quanto à capacidade de cada marca/modelo;

7.2.14 Utilizar os veículos em atividades exclusivamente de serviço, preferencialmente no período diurno e em dias úteis;

7.2.15 Permitir a condução dos veículos somente por servidores oficialmente autorizados;

7.2.16 Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços contratados;

7.2.17 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência.

7.2.18 Exercer a fiscalização dos serviços por profissionais especialmente designados;

7.2.19 Não sublocar/ceder os veículos objeto deste edital;

7.2.20 Recolher os veículos, após a jornada de trabalho nas instalações dos Órgãos/Entidade, salvo exceções necessárias por motivos operacionais, oficialmente
autorizadas, conforme especificado em Decreto;

7.2.21 Registrar a utilização, controle e gestão dos veículos, conforme o formulário (ordem de tráfego) estabelecido em Decreto e legislação vigente;

7.2.22 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa contratada.

7.2.23 Quando do recebimento da notificação de infração, identificar de imediato o condutor, ou, devolver a notificação à CONTRATADA, caso a infração seja de
sua responsabilidade.

7.2.23.1 Ingressar com recurso em tempo hábil quando não houver concordância de sua parte, ou do servidor condutor, na aplicação da infração;

7.2.23.2 Providenciar o pagamento das infrações de trânsito de sua responsabilidade exclusiva, ou do servidor condutor, aplicadas no período correspondente à
execução do contrato, não se admitindo a postergação do pagamento das mesmas, podendo o gestor do Órgão ser responsabilizado pela demora em instaurar os
procedimentos apuratórios que deverão ser sumários, obedecendo aos prazos processuais, no Decreto e legislação vigente.

7.2.24 Quanto ocorrer avarias e sinistros a CONTRATANTE é a responsável por:

7.2.24.1 Em caso de sinistro, notificar a CONTRATADA imediatamente sobre o fato e encaminhar cópia do Boletim de Ocorrência, bem como Fotos e Laudo
Pericial (quando existirem);

7.2.24.2 O Laudo Pericial deve ser solicitado pela CONTRATANTE no local do acidente, sempre que houver vitima fatal;

7.2.24.3 Quando os sinistros envolverem terceiros, o Boletim de Ocorrência deve conter declaração de todos os envolvidos;

7.2.24.4 Responsabilizar-se financeiramente pelos sinistros e avarias decorrentes de imperícia, imprudência, negligência, mau uso, dolo, e atos ilícitos de seus
servidores quando comprovados, mediante processo administrativo, devidamente instruído com no mínimo os seguintes documentos:

a. Boletim de Ocorrência;

b. Ordem de tráfego;

c. Relatório com informações do sistema de rastreamento e monitoramento;

d. Três orçamentos de cotações de preços (que comprovem que os equipamentos e serviços constantes utilizados pela empresa correspondem aos valores
praticados no mercado);

e. Notas fiscais das empresas que prestaram os serviços e/ou forneceram peças;
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f. Demais documentos necessários à comprovação da negligência, imperícia, imprudência, dolo, ou ato ilícito do servidor.

 

7.2.24.5 Não serão passiveis de ressarcimento as despesas referentes a manutenções por desgastes que decorram da utilização continuada do bem e do decurso de
tempo.

7.2.25 No término dos serviços, os veículos deverão ser devolvidos à CONTRATADA, após realização de inspeção pela CONTRATADA e acompanhada por
representante da CONTRATANTE. Caso sejam constatadas avarias que não sejam do uso comum do veículo, sendo por mau uso, negligência, imprudência,
imperícia, dolo, atos ilícitos e/ou decorrentes de instalação de acessórios ou equipamentos pela CONTRATANTE, será elaborado relatório técnico com apresentação
pela CONTRATADA de 03 (três) orçamentos para os reparos necessários e consequente pagamento pela CONTRATANTE.

 

8. REQUISITOS TÉCNICOS

8.1 A licitante deverá apresentar prospectos de todos os veículos, juntamente à proposta comercial;

8.2 Comprovação da aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta licitação, por intermédio de Capacidade
Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante prestou ou está prestando serviços de locação de veículos
automotores, com resultado satisfatórios e efetivos, correspondentes a no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do total estimado para os serviços licitados para cada
item, conforme art. 30. II da Lei 8.666/93. Serão aceitos, para fins de comprovação, o somatório de atestados de capacidade técnica desde que emitidos para
contratos prestados em concomitância.

 

9. VIGÊNCIA

9.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura e publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado
de Goiás, sem prejuízo das condições estabelecidas neste documento.

 

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS

10.1 É vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços do objeto deste Termo de Referência;

10.2 O gestor responsável em gerir a Ata de Registro de Preços será o Secretário de Estado da Administração ou pessoa designada por ele;

10.3 Após assinatura da Ata de Registro de Preços, no momento oportuno e conveniente, cada Órgão Participante poderá solicitar autorização ao Órgão Gerenciador
da Ata para a contratação e proceder à abertura de processo administrativo para efetivação da aquisição;

10.4 Os veículos deverão ser entregues conforme especificações mínimas e na cor indicada, visando a manutenção da padronização da frota estadual, contudo
havendo a necessidade o Gestor responsável pela Ata de Registro de Preços poderá aprovar entrega de veículo com cor diferente da constante na especificação, a
contratada deverá apresentar requerimento fundamentado a impossibilidade da entrega.

10.5 A gestão e o acompanhamento do contrato ficará a cargo de servidor especificamente designado pela Contratante;

10.6 Os veículos deverão ser de propriedade da Contratada, podendo estar financiados em seu nome. Caso seja cooperativa, a Contratada deverá apresentar relação
dos veículos e comprovar a propriedade em nome dos respectivos associados individuais, devendo a comprovação dos cooperados ser realizada por meio de Ata;

10.7 Os veículos permanecerão à disposição da Contratante 24 (vinte quatro) horas por dia, mesmo não estando a serviço.

10.8 É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços.

10.8.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação
econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

10.8.2 Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de decorrido 12 (doze) meses da vigência do Contrato, deverão comprovar
através de percentuais e índices, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores do Estado de Goiás.

10.9 Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da contratação.

10.10 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Secretaria de Estado da Administração solicitará ao fornecedor/consignatária,
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

 

11. PENALIDADES

11.1 Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos acordados, poderão ser aplicadas, a critério da CONTRATANTE, as
seguintes penalidades à CONTRATADA:

11.1.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração e será
descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais;

11.1.2 A inexecução, contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a
multa de mora, nas seguintes proporções:

a) 10% sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;

b) 0,3% ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte de fornecimento não realizado;

c) 0,7% sobre o valor da parte do Fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

11.1.3 Advertência;
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11.1.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a CONTRATANTE;

11.1.6 As sanções previstas nos itens 11.1.1, 11.1.3 e 11.1.5 poderão ser aplicadas juntamente com o item 11.1.2;

11.1.7 Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

 

12. APÊNDICES

APÊNDICE I: ÓRGÃOS PARTICIPANTES E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMADAS

APÊNDICE II: MAPA DA PRECIFICAÇÃO
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13. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

13.1 O responsável por este Termo de Referência é DELANO PADUA PACHECO, Gerente se Suprimentos e Frotas.

 

Documento assinado eletronicamente por DELANO PADUA PACHECO, Gerente, em 11/11/2019, às 07:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010
e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ANDREI OLIVEIRA DE PAULA, Superintendente, em 11/12/2019, às 16:57, 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 9964018 e o código CRC B3458430.

 GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E FROTAS
AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 1945 SETOR OESTE - CEP 74125-125 - GOIANIA - GO 

 

Referência: Processo nº 201900005012848 SEI 9964018

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=9964018&crc=B3458430
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

PROCURADORIA SETORIAL
 
 

Processo: 201900005012848
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Assunto:

PARECER ADSET- 12100 Nº 71/2020
Ementa: Contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores com o
fornecimento de equipamento especifico para monitoramento de veículo em tempo real
(Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. Sistema de Registro de
Preços. Pregão Eletrônico. Prosseguimento do feito com a recomendação de que sejam
observadas integralmente as imposições normativas e orientações dos órgãos consultivos e
de controle apresentadas no parecer.

 

1. I - RELATÓRIO
2.  
3. Trata-se de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação

de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, com
valor anual estimado de R$100.202.367,40 (cem milhões duzentos e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e
quarenta centavos) de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.

4. Oportuno salientar que a verificação da documentação que instrui os autos é atribuição da área
técnica, tendo por base a legislação federal e estadual, organizada por meio do checklist (000011182341)
elaborado no âmbito SEAD.

5. Após solicitação da Gerência de Aquisições Corporativas da Secretaria de Estado da
Administração, chegam os autos a esta Setorial para reanálise e emissão de Parecer jurídico, em obediência ao
disposto no artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, a respeito da legalidade e regularidade da minuta do edital de licitação.

6. É o que basta para relatar o feito.
7.  
8. II - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
9.  

10. De início, é importante destacar que a Procuradoria-Geral do Estado editou a Súmula
Administrativa nº 20, que preceitua que, ao “direcionar processos à Procuradoria (PGE), a administração pública
estadual deve anexar, ao despacho de encaminhamento, o checklist correspondente, disponível no site da PGE
(campo Cartilhas e Minutas), devidamente preenchido e conferido pela unidade de origem, sob pena de imediata
devolução dos autos por simples despacho, ressalvada a hipótese de questão prejudicial ou urgente devidamente
justificada, mediante despacho circunstanciado.”

11. Essa análise é importante para evitar devolução dos autos e, por conseguinte, atraso na sua
análise jurídica. Ademais, ressalte-se que a manifestação que se seguirá limitar-se-á aos aspectos estritamente
jurídicos, sem adentrar em questões relativas à conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem analisar
questões de natureza eminentemente técnico-administrativa, ou econômico-financeira e cálculos elaborados, à luz
do que dispõe o artigo 3º, inciso I da Lei Complementar nº 58/06 c/c artigo 3º da Lei nº 8.666/93, e que a presente
manifestação toma por base os elementos constantes dos autos do processo administrativo em epígrafe.

12. Para conferir maior segurança jurídica à conduta da Administração, serão observados, ainda, o
posicionamento do Tribunal de Contas da União e dos Estados, as orientações normativas da Procuradoria-Geral
do Estado de Goiás, da AGU e os pareceres emitidos por outros órgãos consultivos.
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13. De maneira a observar as determinações da Portaria nº 130/18-GAB-PGE, bem como em
consonância com o disposto no § 1º do art. 50 da Lei nº 13.800/01 e com os precedentes firmados no Acórdão
3.390/2010-TCU-Plenário, Acórdão 957/2015 – TCU – 2ª Câmara e MS 27.350 - STF, a fundamentação da
presente manifestação referenciará pareceres emitidos por outros órgãos consultivos, oportunidade em que os
fundamentos devem ser pesquisados e extraídos diretamente da peça referenciada.

14. No caso em exame, as seguintes manifestações são parte integrante do presente opinativo,
recomendando-se a leitura integral e observância dos seguintes documentos:

15. Acórdãos: TCE/GO - Acórdão nº 3419/2019, Acórdão nº 3781/2019 e Acórdão nº 3786/2019,
dentre outros citados, no que for aplicável à contratação.

16. Além disso, a presente contratação e todas as vindouras devem se adequar às determinações do
Acórdão nº 2688/2019 – Processo nº 201900010008419/309-06/TCE/GO.

17. Ante a tais considerações, não é possível a esta Setorial desbordar do aspecto estritamente
jurídico, razão pela qual os aspectos logísticos, operacionais e administrativos previstos no TdR e no Edital são se
responsabilidade exclusive da área técnica licitante.

18.  
19. III – DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
20.  
21. A priori, cumpre salientar que a análise dos presentes autos, especificamente a Minuta de

Edital, Termo de Referência e documentação acostada, será eminentemente sobre os aspectos legais
envolvidos.

22. Consoante o disposto nos artigos 6º e 20 do Decreto nº 7.468/11,
23.  
24. Art.6º A fase preparatória do pregão observará as seguintes etapas:
25. I - abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado;

(8384591)
26. II - autorização e justificativa para licitação; (8384591)
27. III -definição do objeto do certame de forma precisa, concisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou realização
do fornecimento ou da prestação dos serviços comuns, bem como o valor estimado da licitação; (000011180991)

28. IV - elaboração do termo de referência contendo elementos capazes de propiciar a avaliação do
custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a
definição dos métodos, a estratégia de suprimento, o prazo de execução do contrato e o cronograma físico-
financeiro de desembolso, se for o caso; (000010889850)

29. V - indicação dos recursos orçamentários;
30. VI- estabelecimento das exigências de habilitação, dos critérios de aceitação das propostas, das

sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e das cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos
prazos e das demais condições essenciais para o fornecimento; (000011180991)

31. VII - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio; (000011061790)
32. VIII - confecção do edital e dos respectivos anexos, quando for o caso; (000011180991)
33. IX - elaboração de parecer jurídico sobre o edital e a minuta de contrato, se for o caso;
34. X - juntada do original do edital datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade

que o expedir, permitida delegação, e do comprovante das publicações do aviso da licitação.
35.  
36. Art. 20. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão

documentados ou juntados no respectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de
outros, o seguinte:

37. I - justificativa da contratação;
38. II- Termo de Referência com orçamento estimativo de custos e cronograma físico-financeiro de

desembolso, se for o caso;
39. III - garantia de reserva orçamentária, com a indicação das respectivas rubricas;
40. IV - autorização de abertura da licitação;
41. V - designação do pregoeiro e equipe de apoio;
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42. VI - parecer jurídico;
43. VII - edital e respectivos anexos, quando for o caso;
44. VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
45. IX - originais das propostas escritas, da documentação de habilitação analisada e dos

documentos que a instruírem;
46. X - ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes

credenciados, das propostas e lances apresentados e a ordem de classificação;
47. XI - o recurso interposto e seu julgamento;
48. XII - comprovantes da publicação do aviso do edital, do extrato do contrato e dos demais atos

relativos à publicidade do certame, conforme o caso;
49. XIII - o despacho de homologação.
50.  
51. Além da necessária observância integral das disposições acima elencadas, é importante destacar

a necessidade de realização de estudos preliminares à contração, bem como a sua juntada aos autos, na forma do
exposto no Acórdão nº 1223/2017 – TCU.

52. Observa-se que a presente contratação foi amoldada pela área técnica aos parâmetros do art. 2º
do Decreto nº 7.437/11, bem como pela modalidade de licitação elencada no art. 3º, oportunidade em que se
recomenda a observância formal e material das disposições do § 2º da norma em exame. No mesmo sentido são as
normas dispostas nos artigos 21 e 22 da Lei nº 17.928/12.

53. No caso concreto, vê-se que o art. 19 da Lei nº 20.491/19 atribuiu à Secretaria de Estado da
Administração o planejamento e a coordenação das compras corporativas do Poder Executivo, além da fixação e
implementação das diretrizes e prioridades nas áreas administrativas de suprimentos, aquisições, contratos, frotas e
logística documental no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo (art. 19,
inciso X), razão pela qual incumbe a esta pasta a realização das contratações unificadas de interesse comum à toda
a Administração Pública estadual.

54.  
55. Do pregoeiro e da equipe de apoio
56.  
57. No que tange à figura do pregoeiro e da equipe de apoio, o art. 3º, IV, da Lei nº 10.520/2002,

impõe o dever de a autoridade competente designar, entre os servidores do órgão, o pregoeiro e a respectiva equipe
de apoio. Igual comando consta do art. 6º, VII, do Decreto Estadual nº 7.468/2011.

58. Compulsando os autos, afere-se que foi acostada a portaria que designa os membros da equipe
no presente processo licitatório (000011061790) ao mesmo tempo em que foi juntado o certificado de conclusão
do “Curso de Capacitação de Pregoeiro” (000011061867) , em atenção ao disposto no art. 8º, § 1º, do Decreto
Estadual nº 7.468/2011.

59. Na mesma linha, deve ser designado como pregoeiro preferencialmente servidor público efetivo,
ao mesmo tempo em que a equipe de apoio do pregoeiro deverá ser integrada, no mínimo, em 2/3 (dois terços) por
servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da Administração, para prestar-lhe a necessária assistência, na
forma do §2º e 3º do art. 8º do Decreto estadual nº 7.468/11.

60.  
61. IV - DO OBJETO
62.  
63. Cabe considerar que a definição do objeto é necessária para verificar a adequação a utilização do

Registro de Preços para contratação do serviço pretendido. A obrigação decorre da aplicação do artigo 45, §1º da
Lei nº 8.666/93, que direciona à autoridade responsável, a obrigação de indicar o tipo de licitação a ser utilizada.

64. O objeto da contratação serviço consiste na disponibilização de veículos pela empresa
contratada, a qual se responsabiliza pela manutenção de cada veículo disponibilizado, com o fornecimento de
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e
quilometragem livre e pela substituição dos veículos.

65. Observa-se que não foi elaborado um estudo técnico preliminar, onde poderia demonstrar a ser
mais vantajoso ou não o modelo adotado que é a locação de veículo em detrimento da aquisição de veículos.

66. Além disso, é pertinente que sejam observadas as instruções técnicas 336/2017, 117/2017 e
17/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

67.  
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68. Do parcelamento do objeto
69.  
70. De acordo com o art. 15, IV, da Lei 8.666/1993, sempre que possível, as compras deverão ser

subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, em prol da
economicidade.

71. Consoante Acórdão 122/2014 do TCU é obrigatória, nas licitações cujo objetivo seja divisível, a
adjudicação por item e não por preço global, de forma a permitir uma maior participação de licitantes que, embora
não dispondo de capacidade para o fornecimento da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou
unidades autônomas. (TCU, Acórdão 122/2014, Plenário, Rel. Benjamin Zymler, 29.01.2014, Informativo de
Jurisprudência sobre Licitações e contratos do TCU n. 183).

72. O TCU, inclusive, editou a súmula nº 247 apontando que a licitação por item (e não por preço
global) deve ser a regra quando o objeto da licitação for divisível.

73. Verifica-se no caso em questão a opção pela contratação em lotes. No entanto, a viabilidade
técnica e econômica para a licitação em lotes deve ser previamente comprovada e juntada aos autos do processo
licitatório

74. Deve ser comprovado por meio de estudos as vantagens técnicas e econômicas da compra em
lote único, comparativamente à parcelada, com a sua necessária juntada aos autos. Consoante determinação do
TCU, no caso de realizar licitação por lote único, faça constar, nos autos do certame, parecer técnico
circunstanciado que evidencie de forma objetiva, para o caso concreto, a viabilidade jurídica, a vantagem técnica
ou econômica e a necessidade de sua adoção, tendo em vista o disposto nos arts. 15, inciso IV, e 23, § 1º, da
Lei 8.666/1993, e a Súmula/TCU 247, pois, no Pregão Eletrônico 1/2017, as explicações constantes no subitem
1.3 de seu termo de referência apresentaram-se excessivamente sintéticas” (TCU - RP: 01008920179, Relator:
MARCOS BEMQUERER, Data de Julgamento: 24/10/2017, Primeira Câmara).

75. Nesse sentido, apesar da existência do princípio da padronização, previsto no art. 15, I, Lei de
Licitações 8.666/93 e art. 18, I, da Lei Estadual 17.928/12, cabe a área técnica apresentar as devidas justificativas
e comprovações que a fez optar pelo critério de divisão em lotes, com vistas a atender o explicitado pelo TCU ao
determinar que em “pregões para registro de preços, a adjudicação por item é regra geral, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa, sendo a
adjudicação por preço global medida excepcional que precisa ser devidamente justificada, além de incompatível
com a aquisição futura por itens (Súmula TCU 247 e arts. 3º, § 1º, inciso I, 15, inciso IV, e 23, §§ 1º e 2º, da Lei
8.666/1993).

76. Nessa mesma linha de entendimento é o Acórdão nº 2681/2019 do TCE-GO, que recomendou
que a teor do art. 23, § 1º da Lei 8666/93 e da súmula 247 TCU, que seja justificada circunstancialmente a
impossibilidade de se dividir o objeto pretendido em itens.

77. Entretanto, em consonância com a Boa Prática Consultiva – BPC nº 07, o Órgão Consultivo não
deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de
conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir opinião ou fazer recomendações sobre tais
questões.

78. Uma vez apontados os pressupostos jurídicos exigidos pelos órgãos de controle, não é possível
sindicar as razões técnicas pela escolha da formação do lote, motivo pelo qual ratificam-se as orientações
expendidas, acrescidas das observações elencadas nos precedentes integrantes da presente manifestação.

79.  
80. V - DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE ESCOLHIDA
81.  
82. A Lei nº 10.520/2002 estabelece, no artigo 1º, que o pregão somente poderá ser utilizado para

aquisição de bens e serviços comuns. Sobre o enquadramento do objeto a licitação como bem ou serviço comum,
dispõe a Orientação Normativa nº 54 da AGU:

83.  
84. "COMPETE AO AGENTE OU SETOR TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO DECLARAR QUE O

OBJETO LICITATÓRIO É DE NATUREZA COMUM PARA EFEITO DE UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE
PREGÃO E DEFINIR SE O OBJETO CORRESPONDE A OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA, SENDO
ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO JURÍDICO ANALISAR O DEVIDO ENQUADRAMENTO DA MODALIDADE
LICITATÓRIA APLICÁVEL."

85.  
86. Logo, é imprescindível o enquadramento de objeto comum para a contratação pretendida, uma

vez que a classificação de bens e serviços como comuns depende de exame predominantemente fático e de

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11315556/artigo-15-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11315452/inciso-iv-do-artigo-15-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11312216/artigo-23-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11311771/par%C3%A1grafo-1-artigo-23-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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natureza técnica (§ 1º do art. 3º do Decreto n. 10.024/19). Foi observado no documento SEI 8548283 justificativa
da área técnica para o enquadramento de objeto comum.

87.  
88. VI - DO TERMO REFERÊNCIA
89.  
90. Dispõe o inciso XI do art. 3º do Decreto n. 10.024/19 que o termo de referência é o documento

elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que deverá conter:
91.  
92. a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos

padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto, com as seguintes
informações:

93. 1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas especificações
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame;

94. 2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo com o preço de
mercado; e

95. 3. o cronograma físico-financeiro, se necessário;
96. b) o critério de aceitação do objeto;
97. c) os deveres do contratado e do contratante;
98. d) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômico-

financeira, se necessária;
99. e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços;

100. f) o praz
101. o para execução do contrato; e
102. g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.
103.  
104. Tais elementos são essenciais e imprescindíveis, a serem comprovados e elaborados a partir

estudos técnicos preliminares, os quais devem estar presentes nesta e em todas as contratações públicas.
105.  
106. Da justificativa de contratação e estimativa de custo
107.  
108. Em cumprimento ao que dispõe o inciso I do artigo 3º da Lei 10.520/2002, a justificativa para

contratação foi apresentada no termo de referência, item 3.2.1 do TdR, anexo I da minuta de edital
(000011180991). Neste ponto, é oportuno destacar que o pregão eletrônico deve vir lastreado em decisão motivada
do gestor, com justificativa e diagnóstico da necessidade de proceder a contratação.

109. No caso do registro de preços, tal orientação deve ser espraiada a todos os participantes, de
maneira a tornar factível a contratação em consonância com o planejamento prévio à realização da licitação.

110.  
111. Especificações técnicas e definição de quantitativos em função do consumo e da utilização

provável
112.  
113. Sobre a importância da correta definição do objeto e respectivo quantitativo por ocasião do

planejamento da contratação, o Tribunal de Contas da União aponta que é com base na avaliação prévia de
necessidades efetivas que a Administração irá adquirir os bens e/ou contratar os serviços na quantidade que
efetivamente utilizará, evitando a aquisição em excesso ou em quantidade inferior àquela necessária para atender
sua demanda(TCU - AC-1342-33/04-P  eAC-1649-32/08-P), sob pena de violação ao art. 7ª, §4º, da Lei nº
8.666/93, art. 3º, I, da Lei nº 10.520/02.

114. O art. 3º, inciso I, da Lei nº 10.520/2002, determina que a definição do objeto deve ser precisa,
suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição. Ainda nessa linha, o TCU já recomendou a instrução dos autos com estudo documentado capaz de
justificar as especificações e quantitativo a ser contratado (Acórdão 884/2006 – Primeira Câmara), o que vem
sendo reiterado por esta Procuradoria Setorial.
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115. Podemos citar como exemplo o estudo técnico preliminar para a contratação do serviço de
locação de veículo, onde foram abordados desde o histórico das contratações de locação, aquisição, modelo de
veículo, gasto com combustível, comparações com outros contratos firmados a nível nacional, panorama de
mercado e vários outros aspectos referentes a contratação, até que se chegasse ao modelo mais adequado para
contratação pretendida.

116. Ainda, sobre a definição do objeto, algumas características contidas no termo de referência como
a exigência de veículos de fabricação nacional em detrimento de veículos estrangeiros, tomam contornos que
beiram à restrição da competitividade, o que demanda uma justificativa detalhada para tal exigência.

117. Relacionado ao tema o acordão 3676/2019 e a instrução técnica 336/2017 TCE/GO, entendeu
que o princípio do desenvolvimento nacional sustentável não instituiu a proibição de produtos estrangeiros nos
certames licitatórios, mas trazem privilégios aos produtos nacionais somente em casos de desempate ou na
utilização da margem de preferência, colocando os produtos nacionais em situação vantajosa apenas em casos
específicos. Nesse mesmo sentido é o acordão 1317/2013-Plenário-TCU que entendeu ser ilegal a vedação a
produtos e serviços estrangeiros em edital de licitação.

118.  
119. Do orçamento detalhado, valor estimado da contratação e pesquisa de preços
120.  
121. É importante destacar que que atos da fase de planejamento da licitação não estão sujeitos à

aprovação da Assessoria Jurídica. Nesse contexto, vale ressalvar que, ante a inabilidade e incompetência técnica
deste órgão jurídico consultivo para aferição quanto ao conteúdo da economicidade, a Administração Pública
assume, por seus órgãos e setores competentes, o ônus e consequências dessa incumbência, sendo observado no
processo em análise a justificativa para composição da estimativa de custos (000010196046) bem como a planilha
de consolidação de quantitativos (000010886394).

122. No entanto, algumas considerações devem ser feitas. A importância do orçamento estimativo
não é apenas formal ou para identificar a modalidade cabível de licitação, mas se trata de instrumento fundamental
para a análise das propostas, quanto à sua aceitabilidade ou eventual desclassificação, além de servir de parâmetro
para a negociação a ser conduzida pelo pregoeiro.

123. O art. 88-A da Lei nº 17.928/12 torna recomendável que se amplie a pesquisa de mercado,
consultando, se possível, outras fontes e justificando eventual impossibilidade de consultá-las, ao mesmo tempo
em que deve ser certificado se a pesquisa de mercado contempla serviços/bens cujas características/especificações
guardam identidade com as características/especificações daqueles efetivamente desejados, evitando a comparação
entre serviços/bens que não sejam equivalentes.

124. Na mesma linha, torna recomendável que a pesquisa de mercado considere todas as variáveis
correlacionadas, como quantidade/volume de serviços/bens, propiciando que eventuais ganhos de escala, oriundos
de grandes contratações, reflitam a redução nos preços obtidos pelas cotações prévias ao certame devendo a
pesquisa de mercado ter amplitude suficiente para refletir seguramente a realidade dos preços praticados no
mercado, com a análise fundamentada dos valores obtidos, na forma da orientação expedida pelo DESPACHO Nº
698/2019 – GAB-PGE.

125. Neste ponto, deve ser destacado que o TCE/GO reiteradamente vem determinando a aplicação
do referido dispositivo legal, consoante se depreende dos seguintes precedentes Acórdão nº 2615/2019, Acórdão
nº 3419/2019, Acórdão nº 3781/2019 e Acórdão nº 3786/2019.

126. Aliás, no último julgado determinou-se “que avalie a oportunidade e a conveniência de elaborar
regulamento próprio que distribua as funções e competências de suas unidades desconcentradas que estão abaixo
do nível hierárquico de “Superintendência”, prática que prima pela melhor governança dos recursos e
procedimentos do órgão, e favorece a individualização das responsabilidades na condução dos procedimentos
licitatórios, conforme indicação do Referencial Básico de Governança aplicável a órgãos e entidades da
Administração Pública”.

127. No referido processo, consta, inclusive, sugestão de aplicação de multa ao responsável pela
pesquisa e consolidação dos valores referenciais uma vez que a forma como “foi realizada a colheita de
orçamentos está em desconformidade com a jurisprudência sobre o assunto, sendo que esse modo foi superado, em
razão de sua fragilidade e insuficiência em tratar a realidade de mercado”, consoante  a manifestação do
Conselheiro Substituto nº 506/2019-GACAC (Processo nº 201400005002358/309-02 – TCEGO) e o disposto no
art. 112, III, da Lei Estadual nº 16.168/07.

128. Portanto, reitera-se a integral observância do referido dispositivo legal, em consonância com o
disposto no item 11 do DESPACHO Nº 698/2019 – GAB-PGE, na forma dos precedentes do TCE/GO acima
pontados, em especial do Acórdão Nº: 2615/2019.

129.  
130. Da audiência Pública
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131.  
132. Deve ser observada a necessidade da realização ou não de audiência pública, conforme

preconiza o art. 39 da Lei 8.666/93. A audiência pública é instrumento de participação e de controle social
assegurados pela Lei Geral de Licitação. Nessa linha de entendimento os órgãos de controle veem recomendando
o seu cumprimento a exemplo dos acórdãos nº 2512/2019, acórdão nº 183/2019 do Tribunal de Contas do Estado
de Goiás e acórdão 248/2017 – Plenário- TCU o qual determina que deve ser computado o valor previsto das
adesões de órgãos e entidades não participantes para o cumprimento do referido art. 39.

133.  
134. Da indicação da dotação orçamentária
135.  
136. Cumpre salientar que, por se tratar de Sistema de Registros de Preços, não são exigidos, por ora,

o cumprimento de certos comandos legais, mormente de aspectos financeiros, os quais deverão ser satisfeitos no
momento em que forem realizadas as contratações.

137. É o caso, por exemplo, da necessidade de obtenção da competente autorização do Governador do
Estado, exigida pelo artigo 47 da Lei Complementar Estadual nº 58/2006, caso a fonte pagadora seja estadual. Do
mesmo modo, nessa oportunidade, incidirão os regramentos atinentes à seara orçamentário financeira, como: a
Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira do artigo 16, I e II, da Lei Complementar nº 101/2000; a
Programação de Desembolso Financeiro; as Notas de Empenho correlatas ao custeio do ajuste; e demais
documentos de alçada financeira.

138. Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União: "Na licitação para registro de
preços, a indicação da dotação orçamentária é exigível apenas antes da assinatura do contrato. (Acórdão 8946/12;
Min. Rel. André de Carvalho)".

139.  
140. Das sanções
141.  
142. Em relação às penalidades, "a Administração deve avaliar a reprovabilidade da conduta

imputada e aplicar a sanção ao licitante ou ao contratado de acordo com o postulado da proporcionalidade”; e
“pela teoria do diálogo das fontes, é possível o diálogo de complementariedade entre a Lei de Licitações e
Contratos e a Lei do Pregão, permitindo com que sejam aplicadas as sanções do art. 87 da Lei 8666, de 1993, nos
casos regidos pela Lei 10.520, de 2002, de forma coordenada” - Conclusão do Parecer n.
05/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU.

143.  
144. Dos demais aspectos do TR
145.  
146. Foram analisados os itens do último Termo de Referência anexado pelo setor técnico, sugerindo-

se a observação de adequação e equiparação das outras peças que instruem o presente processo, minuta contratual
e ata de registro de preço.

147. Recomenda-se que a justificativa seja sempre fundamentada em documentos tais como
demonstrativo ativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do almoxarifado e/ou outros dados objetivos
que demonstrem o dimensionamento adequado da aquisição/contratação.

148. No item 3.2.1 há divergência de valor total estimado constante na planilha R$100.202.367,40
(cem milhões duzentos e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) e no parágrafo abaixo o
valor de R$ 104.781.143,80 (cento e quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil cento e quarenta e três reais e
oitenta centavos), logo, carece de correção.

149. Por fim, é relevante destacar, conforme acordão 1690/2018 TCE-GO, a necessidade de se
conferir, também, se cláusulas idênticas do Termo de Referência e do Edital e/ou Contrato têm igual redação,
corrigindo o que for necessário, inclusive em virtude das alterações sugeridas neste parecer.

150.  
151. VII- DA MINUTA DE EDITAL
152.  
153. Dispõe o art. 9º do Decreto nº 7.437/11 que:
154.  
155. Art. 9º O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo:
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156. I - a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas;

157. II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro;
158. III - o preço unitário máximo que a Administração se dispõe a pagar, por contratação,

consideradas as regiões e as estimativas de quantidades a serem adquiridas;
159. IV - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;
160. V - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e,

complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a frequência, periodicidade, características do
pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, os procedimentos a serem seguidos e os
cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados;

161. VI - o prazo de validade do registro de preço;
162. VII - os órgãos e as entidades participantes do respectivo registro de preço;
163. VIII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas minutas de contratos,

quando for o caso;
164. IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas;
165. X - a estipulação prévia da forma de controle, reajuste e atualização dos preços registrados;
166. XI - as sanções para a recusa injustificada do beneficiário ao fornecimento dos bens ou da

prestação dos serviços, dentro do limite máximo previsto;
167. XII - a previsão de cancelamento do registro, por inidoneidade superveniente ou comportamento

irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.
168.  
169. As adequações sugeridas no Termo de referência devem ser repetidas na minuta de edital,

mantendo-se a homogeneidade do procedimento licitatório.
170. Fazer constar no preambulo referência a Lei Estadual 17.928/2012.
171. Recomenda-se ainda que o órgão consulente se utilize das minutas previamente aprovadas pela

Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (tal como elencado no PARECER ADSET- 12100 Nº 221/2019), além de
tomar por base os modelos de editais e contratos disponíveis no site da AGU.

172.  
173. Do critério de julgamento
174.  
175. Foi aposto no edital que o “julgamento das propostas será objetivo, tendo seu critério baseado no

menor preço, apresentado”.
176.  
177. Das exigências de habilitação – Pressupostos impeditivos
178.  
179. No caso em exame em todos os editais, entre os pressupostos impeditivos, deve constar o

previsto no art. 6º, I, c/c §1º da Lei estadual nº 19.754/17 – Lei que institui o Cadastro Informativo dos Créditos
não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL.

180. Deve ser destacado que os agentes públicos responsáveis devem fazer a checagem de eventual
punição sofrida pelo licitante que o impeça de participar de procedimentos licitatórios, e contratar com o Estado.

181. Aliás, o dever de consulta de existência de tais impedimentos, a dizer, penalidades de suspensão
e inidoneidade (art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93), impedimento de licitar e contratar (art. 7º da Lei nº
10.520/02), e condenação por improbidade administrativa (art. 12, I a III da Lei nº 8.429/92 – esta incidente tanto
à pessoa jurídica quanto a pessoa física do sócio majoritário) é, desde a muito, indicado pelo Tribunal de Contas
da União como dever da Administração, e decorre, dentre outros fatores de controles internos, de uma
interpretação sistemática do art. 97 da Lei nº 8.666/93.

182. Por tal razão o Acórdão nº 2688/2019 – Processo nº 201900010008419/309-06/TCE/GO
determinou que se inclua nos editais a informação de que os bancos de dados CEIS e CNEP, além dos tradicionais
CADFOR e Comprasnet, serão consultados, seja para fins de participação, seja como condição prévia para análise
da habilitação da empresa melhor classificada.

183.  
184. Participação e preferência das Micro e Pequenas Empresas
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185.  
186. Consoante o Acórdão nº 2688/2019 – Processo nº 201900010008419/309-06/TCE/GO, deve ser

consultado o Portal da Transparência estadual e o sistema SIOFI para verificar se o somatório dos valores das
ordens de pagamento recebidas por licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar que tenha
usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06, ultrapassam,
no exercício anterior, os limites previstos no artigo 3°, incisos I II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o
limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício
considerado.

187. A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das
ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

188.  
189. Do reajuste
190.  
191. Verifica-se do item 21 do Edital que os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da

Ata e durante a vigência do contrato é facultado o reajuste em sentido estrito, a pedido da contratada,
contemplando a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), após 12 (doze) meses da
apresentação da última proposta comercial, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena do silêncio ser interpretado
como renúncia presumida.

192.  
193. Dos demais aspectos do Edital
194.  
195. Quanto à autenticação de documentos, os procedimentos licitatórios devem se harmonizar à nova

sistemática incidente sobre os serviços públicos, só podendo a Administração exigir cópias autenticadas de
documentos dos licitantes em caso de dúvida da autenticidade dos originais apresentados, devendo tal decisão, por
impor ônus e custos aos administrados, ser devidamente motivada, nos termos do art. 50, I e II da Lei estadual nº
13.800/01 (Acórdão nº 2688/2019/TCE-GO).

196.  
197. VIII- DA MINUTA DE CONTRATO
198.  
199. Noto que a pretensa contratação será formalizada por meio de instrumento contratual e que a

Minuta do Contrato, Anexo III do Edital, obedeceu aos ditames do art. 55 da Lei federal nº 8.666/93. Algumas
considerações devem ser realizadas.

200. Por outro lado, caso sejam acolhidas as manifestações do presente parecer, devem ser realizadas
as adequações necessárias ao instrumento contratual.

201.  
202. IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
203.  
204. Quanto à minuta da Ata, atente-se para a recomendação expedida no Acórdão nº 3273/2010 – 2ª

Câmara - TCU, consoante se nota a seguir: na verdade, “a ata firma compromissos para futura contratação, ou
seja, caso venha a ser concretizado o contrato, há que se obedecer às condições previstas na ata”. Ademais, “a ata
de registro de preços impõe compromissos, basicamente, ao fornecedor (e não à Administração Pública),
sobretudo em relação aos preços e às condições de entrega. Já o contrato estabelece deveres e direitos tanto ao
contratado quanto ao contratante, numa relação de bilateralidade e comutatividade típicas do instituto”[…]
(Acórdão n.º 3273/2010-2ª Câmara, TC)

205. O prazo estabelecido em Lei para a validade da Ata de Registro é não superior a um ano o que
difere do prazo estabelecido item 14.2, 12 (doze) meses.

206.  
207. X - DEMAIS CONSIDERAÇÕES
208.  
209. É oportuno enfatizar que não cabe a esta Procuradoria Setorial emitir juízo de valor acerca da

conveniência e oportunidade da aquisição, tampouco sobre os cálculos, valores e aspectos técnicos contidos no
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processo, especialmente no que tange à especificação do termo de referência pela área requisitante, por
envolverem elementos extrajurídicos que escapam da sua competência e conhecimento.

210. Quanto às condições de participação de terceiros, não consta no processo convite para os órgãos
e entidades para participarem do registro de preço, estando em desconformidade ao art. 3º, §2º, I, do Decreto
Estadual nº 7.437/2011. Contudo foi observada a juntada dos Termo de Participação dos órgãos estaduais
interessados, cujo documento deve mencionar as justificativas individuais de cada órgão sobre a necessidade da
contratação.

211. A autorização da autoridade competente infere-se da assinatura do Secretário da Pasta inserida
no Documento SEI nº (8384591).

212. Recomenda-se que a Administração verifique da existência de eventuais penalidades aplicadas à
empresa a ser contratada, cujos efeitos podem torná-la proibida de contratar com o Poder Público, mediante
consulta, paralela à declaração emitida pelo SICAF– Sistema de Cadastramento de Fornecedores, ao Cadastro
Nacional de Empresas (CADICON), bem como ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público
(CADIN), para fins de salvaguardar-se o gestor público de eventual responsabilização penal, na forma prevista no
art. 97 da Lei nº 8.666, de 1993.

213. Destaque-se, neste ponto, que a presente manifestação tem como único efeito atestar que a
minuta em testilha foi examinada por meio de parecer jurídico que não teve como escopo (i) analisar ou validar as
informações de natureza técnica, econômica, contábil ou financeira necessárias ao presente ajuste; (ii) sindicar as
razões de conveniência e oportunidade que podem ter dado causa ao ajuste ou aos parâmetros que compõem os
seus anexos; nem implica a assunção de qualquer compromisso ou responsabilidade pela fiscalização e gestão do
ajuste.

214.  
215. XI- CONCLUSÃO
216.  
217. São estas as considerações da Procuradoria Setorial, cabendo ao gestor observar as

recomendações e orientações traçadas no presente expediente, as quais foram firmadas sob a perspectiva
exclusivamente jurídica e fundadas em atos normativos e nos precedentes mencionados, recomendando-se a
juntada de toda a documentação legalmente exigida e necessária à viabilização da pactuação e ao prosseguimento
do feito.

218. A atividade de exame e aprovação de minutas de editais e contratos pelos Órgãos jurídicos é
prévia, consoante art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993. Portanto, na forma da BCP nº 5 da AGU, ao
Órgão Consultivo que em caso concreto haja exteriorizado juízo con clusivo de aprovação de minuta de edital ou
contrato e tenha sugerido as alterações necessárias, não incumbe pronunciamento subsequente de verifi cação do
cumprimento das recomendações consignadas.

219. É a orientação da Procuradoria Setorial.
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

PROCURADORIA SETORIAL
 
 

Processo: 201900005012848
Nome: GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS
Assunto:

PARECER ADSET- 12100 Nº 204/2020
Ementa:  Pregão Eletrônico. Ata de Registro de Preços. Locação de
veículos. Possibilidade de prosseguimento desde que atendidos os
requisitos apontados. Realização de Audiência Pública. Observância ao
novo Decreto Estadual n º 9.666/2020.

I - RELATÓRIO
Trata-se de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre, com valor anual estimado de R$96.484.304,60 (noventa e seis milhões quatrocentos e oitenta e
quatro mil trezentos e quatro reais e sessenta centavos) pelo período de 20 (vinte) meses, prorrogáveis até
o limite de 60 (sessenta) meses. de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.

Oportuno salientar que a verificação da documentação que instrui os autos é atribuição
da área técnica, tendo por base a legislação federal e estadual, organizada por meio do checklist
(000014999440) elaborado no âmbito SEAD.

Ainda, a legalidade do referido processo foi analisada através do parecer ADSET- 12100
Nº 71/2020 (000011986434), reiterando, no que couber, as orientações ali traçadas. Contudo em razão da
Publicação do novel Decreto nº 9.666/2020, necessário se faz a análise complementar à luz do novo
regramento. Logo a presente análise recairá sobre o atendimento das orientações já expedidas, a realização
da Audiência Pública e a readequação da minuta do Edital ao Decreto nº 9.666/2020.

Após solicitação da Gerência de Aquisições Corporativas da Secretaria de Estado da
Administração, chegam os autos a esta Procuradoria Setorial para análise e emissão de Parecer jurídico
complementar, em obediência ao disposto no artigo 38, Parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93 – Lei
de Licitações e Contratos Administrativos, a respeito da legalidade e regularidade da minuta do edital de
licitação e seus anexos.

É o sucinto relatório. Passa-se a opinar.
II - DA FUNDAMENTAÇÃO

Foi publicado o Decreto Estadual nº 9.666, de 21 de maio de 2020, que regulamenta a
licitação na modalidade Pregão nas formas eletrônica e presencial, dispondo o seu art. 4º o seguinte:

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
§ 1º Os procedimentos licitatórios cujos editais ainda não foram publicados até a entrada em vigor deste
Decreto serão ajustados aos termos deste Decreto.

Em razão da publicação do novo Decreto, bem como o que determina o artigo citado
acima, o presente parecer jurídico complementar se dará fundamentado no referido Decreto.
Fase Preparatória Do Pregão
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O processo administrativo apresentado encontra-se instruído com os documentos enumerados no Checklist
GEAC- 000014999440.

De início, recomenda-se a observância do feito ao disposto nos artigos 8º e 14º do Decreto nº 9.666/2020, os
quais determinam que a fase preparatória do pregão observará as etapas previamente estabelecidas pela
legislação. Neste ponto, é importante destacar a necessidade de realização de estudos técnicos preliminares à
contração.

Da Realização Da Audiência Pública
O caput do art. 39 da Lei 8.666/93 estabelece o caráter obrigatório da realização de

audiência pública nos certames que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações
simultâneas ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea ‘c’, in
verbis:

Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou
sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea ‘c’ desta Lei, o processo
licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela autoridade
responsável com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do
edital, e divulgada, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos
meios previstos para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e direito a todas as informações
pertinentes e a se manifestar todos os interessados.’ (grifos nossos).

Pois bem, conforme orientado no parecer jurídico ADSET- 12100 Nº 71/2020
(000011986434) e no Boletim de Inspeção e Ação Corretiva (000013083204), em cumprimento às
determinações previstas no artigo 39 da Lei n 8.666/93, foi realizada Audiência Pública Nº 001/2020 –
SEAD, em 08 de julho de 2020 consoante Ata De Sessão Pública Virtual (000014097507).

A Portaria 202/2020-SEAD que instituiu a comissão especial no âmbito da Secretaria de
Estado da Administração – SEAD, para realização da Audiência Pública nº 001/2020 (000013973659),
está assinada pela autoridade competente e foi devidamente publicada (000014038247).

Percebe-se que a publicação da divulgação da realização da audiência pública no Diário
Oficial do Estado, se deu em 22 de junho de 2020 (000013810276)  e no site da SEAD (000013810303 /
000014057874), sendo a audiência pública realizada em 08 de julho de 2020 consoante Ata De Sessão
Pública Virtual (000014097507), sendo disponibilizado naquele sitio eletrônico o Termo de Referência e
dois endereços eletrônicos para transmissão da audiência pública, portanto foi respeitado o interstício
estabelecido pelo art. 39 da Lei 8.666/93.

Nota-se que a referida audiência pública foi realizada em caráter excepcional, por meio
virtual, em razão da impossibilidade de ser efetuada presencialmente, em face da situação de emergência
em saúde pública como forma de prevenção e combate à pandemia da COVID-19. Em razão disso, foi
editada Instrução Normativa nº 3/2020-SEAD (000013704536), que disciplinou sobre a regulamentação
dos procedimentos relativos à realização de Audiência Pública no processo licitatório em ambiente virtual.

Em que pese a Lei nº 17.257/11, constante na Instrução Normativa nº 3/2020-SEAD está
revogada pelo art. 88, VII da Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019, a atribuição quanto a expedição de
atos normativos pelo secretário de Estado, restou assentido na Lei estabeleceu a nova organização
administrativa do Poder Executivo do Estado de Goiás, vejamos:

Art. 56. Compete aos secretários de Estado, aos titulares de órgãos equivalentes e aos presidentes das
entidades autárquicas e fundacionais auxiliar o Governador do Estado no exercício da direção superior da
administração pública estadual, especialmente:
III – expedir instruções e outros atos normativos necessários à boa execução de leis, decretos e regulamentos;

Da análise da referida Ata (000014097507), percebe-se que foram feitos vários
apontamentos quanto ao objeto licitado, preeminentemente no que concerne a aspectos de cunho técnico e
operacional.

Através do Despacho Nº 903/2020 - GEAC- 11419 (000014371446) a Gerência de
Aquisições Corporativas solicitou que fossem analisados os questionamentos feitos na audiência pública e
encaminhados pelo e-mail para possível mudança no Termo de Referência, resumindo ali os
apontamentos. Ato contínuo, a Gerência de Suprimentos e Frotas da Secretaria de Estado da
Administração procedeu com a análise dos apontamentos realizados pelos participantes da audiência



07/12/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000015139480 - Parecer

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19075545&infra_siste… 3/7

pública referente ao Termo de Referência do objeto em discussão, implementado as alterações que
entendeu serem pertinentes. (000014981206).

Frisa-se que não cabe a esta Procuradoria Setorial emitir juízo de valor acerca da
conveniência e oportunidade da aquisição, tampouco sobre os cálculos, valores e aspectos técnicos
contidos no processo, especialmente no que tange à especificação do termo de referência pela área
requisitante, por envolverem elementos extrajurídicos que escapam da sua competência e conhecimento.
Das Providências Constantes no Parecer Jurídico Nº 71/2020
Em análise ao processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, sobre os apontamentos feitos
parecer ADSET- 12100 Nº 71/2020 (000011986434) e a Gerência de Suprimentos de Frotas da Secretaria
de Estado da Administração (000012081261) informou que as recomendações sugeridas foram realizadas,
conforme documento SEI 000012081261, passando-se a análise.
Quanto realização do estudo técnico preliminar, a Gerência de Suprimentos e Frotas da Secretaria de
Estado da Administração pelo Gerente de justificou que:

“Tendo em vista que não se trata de uma novidade o modelo de locação de veículos para o Estado de Goiás e
as restrições orçamentárias e financeiras que a atual conjuntura econômica impõe, identificamos que:
A) A opção pela Aquisição de Veículos pode se mostrar mais vantajosa caso:

O mercado de locação não exista para o veículo pretendido ou seja desinteressante economicamente (como
observado para veículos blindados, pois não são padrões do mercado de locação, tendo os veículos um certo
grau de ineditismo, onde o próprio mercado fornecedor demostrou não possuir frota para estes).
O órgão público tenha a necessidade de manter veículos sob sua propriedade por decisão estratégica.
B) No modelo de locação de veículos, os custos de gestão da manutenção, reposição de pneus, reposição de
peças, gestão de documentos, aquisição e gestão dos seguros, gestão de veículos indisponíveis, gestão da
renovação da frota e atividades são transferidos às locadoras, que possuem essas expertises, uma vez que são
os focos das empresas. Dessa forma, é o modelo que se mostra mais eficaz, eficiente e efetivo para atender à
necessidade em comum a todo o governo de acordo com o Processso nº 201900005014122, inclusive da
Procuradoria Geral do Estado através do Termo de Participação (8950200).”

Contudo, reitera-se a observância do feito ao disposto nos artigos 8º e 14º do Decreto nº
9.666/2020, os quais determinam que a fase preparatória do pregão observará as etapas previamente
estabelecidas pela legislação. Neste ponto, é importante destacar que o art. 3º, IV do Decreto nº
9.666/2020 define o estudo técnico preliminar como documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratação o qual caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao
problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o
termo de referência.

 Quanto a opção por lotes em detrimento de aquisição por itens a Gerência de Aquisições
Corporativas, justificou que:

“Neste certame é constatada a viabilidade técnica e econômica de efetuar a divisão do objeto em vários
LOTES/ITENS, conforme reza o art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/93, permitindo que um número maior de
interessados participe da disputa, o que, em decorrência, aumenta a competitividade e viabiliza a obtenção de
melhores propostas sem perda da economia de escala.

A divisão proposta buscou agrupar itens similares regularmente oferecidos por determinadas empresas de
locação, ficando segmentados veículos com características e ou aplicações diversas em diferentes lotes o que
permitirá aumento de competitividade e a participação de múltiplas empresas no certame.
Para a definição de cada um dos lotes a Administração, agindo com cautela, razoabilidade e
proporcionalidade agrupou os itens que guardam compatibilidade entre si, observando-se, inclusive as regras
de mercado para a locação destes produtos, de modo a manter a competitividade necessária à disputa.”

Frise-se que a justificativa de lotes deve ocorrer na sua formação, devendo existir
independentemente de qualquer requisição. Ademais, deve o Setor responsável atestar expressamente que
a formação de lotes: a) Não restringe de forma desarrazoada a competitividade do presente certame; b) é
mais vantajosa do ponto de vista logístico e econômico.

Quanto ao enquadramento de objeto comum para a contratação pretendida, foi anexado
ao Termo de Referência, item 1 – Objeto. (000014981742).

Quanto a exigência de veículos de fabricação nacional em detrimento de veículos
estrangeiros, gerando grande possibilidade de restrição da competitividade, o que demanda uma
justificativa detalhada, informa que tal imposição foi retirada do Termo de Referência. (000014981742)
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Quanto a observação da realização da audiência pública, foi atendido conforme se
observa da Ata De Sessão Pública Virtual (000014097507)  já analisada no tópico acima.
Das providências do Boletim de Inspeção Nº 11/2020

Quanto ao Boletim de Inspeção Nº 11/2020 – CGE (000013083204) a Gerência de
Aquisições Corporativas (000013083185), informou que:

“foi realizada a ação corretiva da Letra A (Cotação de Preços), através dos documentos SEI
nº 000012258212 (Relatório ComprasNet GO) e 000012258241 (Planilha de Consolidação de preços nova).

Quanto a ação corretiva da letra “a”, observação da realização da audiência pública, foi
atendido conforme se observa da Ata De Sessão Pública Virtual (000014097507) e já analisada no tópico
acima.
Decreto nº 9.649 de 13 de abril de 2020. 

Não obstante, considerando que a presente licitação é na modalidade pregão, a qual irá
gerar a obrigação de contratação da empresa ganhadora, necessário que antes do início da fase externa do
presente certame, sejam seguidas as orientações do Decreto Estadual nº 9.649/20, de contingência de
gastos em razão da pandemia do Covid-19.

Dessa forma, necessária justificativa que explique fundamentadamente a manutenção
deste processo licitatório frente aos regramentos trazidos no citado Decreto.

Ademais, por não se tratar de contratação inscrita na proibição geral do art. 2, §1º, I, do
referido Decreto, necessária a autorização do Comitê Gestor, para prosseguimento da presente
licitação, antes do início de sua fase externa.
Da estimativa de custo

Foi objeto de análise pelo parecer ADSET- 12100 Nº 71/2020 (000011986434) e pela
CGE (000013083204), sendo juntada nova planilha de consolidação de preços ao evento 000012258241 e
o relatório Comprasnet.GO para locação de veículos 000012258212.

Observa-se que houve uma redução na estimativa da contratação que era de
R$100.202.367,40 (cem milhões duzentos e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)
para R$96.484.304,60 (noventa e seis milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil trezentos e quatro reais e
sessenta centavos).

Foi juntada nova comprovação do cadastramento no Comprasnet.GO (000014999245 /
000014999396), em obediência ao art. 4º, do Decreto nº 7.425/2011.

Contudo necessário se faz a observância quanto a subscrição nas planilhas de
consolidação de preços (000012258241), uma vez que, cabe ao Gerente de Aquisições Corporativas da
Secretaria de Estado da Administração, por injunção dos incisos IV e V do art. 45 do Decreto Estadual nº
9.583/2019, autenticar/subscrever os documentos de cotação de preços, devendo ser elaborado com em
inteira observância ao Despacho nº 698/2019 GAB.

Ainda sobre a média de preços, foram disponibilizadas as planilhas referentes
consolidação de órgãos/entidades participes e quantitativos e a formação da taxa de referência,
respectivamente nos Apêndices I e II do Termo de referência. (000014981742)
Do pregoeiro e da equipe de apoio

O Decreto Estadual nº 9.666/20 em seu artigo 16, estabelece que competente à
autoridade máxima ou à quem possuir a competência designar, agentes públicos entre os servidores do
órgão, ou da entidade promotora da licitação o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio.

Nessa linha, deve ser designado como pregoeiro preferencialmente servidor público
efetivo, ao mesmo tempo em que a equipe de apoio do pregoeiro deverá ser integrada, no mínimo, em 2/3
(dois terços) por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da Administração, para prestar-lhe a
necessária assistência, na forma do inciso III do art. 16º do Decreto Estadual nº 9.666/20.
Termo referência e justificativa da contratação

Dispõem o inciso XI do art. 3º do Decreto n. 10.024/19 e art. 3º, IV do Decreto nº
9.666/2020, que o termo de referência é o documento elaborado com base nos estudos técnicos



07/12/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000015139480 - Parecer

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19075545&infra_siste… 5/7

preliminares. Observa-se a juntada do Termo de Referência como anexo I do Edital (evento SEI
000014981742).

Em cumprimento ao que dispõe o inciso I do artigo 3º da Lei 10.520/2002, a justificativa
para contratação foi apresentada no termo de referência, item 2 do TdR, anexo I da minuta do edital
(000014981742). Neste ponto, é oportuno destacar que o pregão eletrônico deve vir lastreado em decisão
motivada do gestor, com justificativa e diagnóstico da necessidade de proceder a contratação.

O art. 3º, inciso I, da Lei nº 10.520/2002, determina que a definição do objeto deve ser
precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem a competição. Ainda nessa linha, o TCU já recomendou a instrução dos autos com estudo
documentado capaz de justificar as especificações e quantitativo a ser contratado (Acórdão 884/2006 –
Primeira Câmara), o que vem sendo reiterado por esta Procuradoria Setorial.

Por fim, é relevante destacar, conforme acordão 1690/2018 TCE-GO, a necessidade de
se conferir, também, se cláusulas idênticas do Termo de Referência e do Edital e/ou Contrato têm igual
redação, corrigindo o que for necessário, inclusive em virtude das alterações sugeridas neste parecer.

Necessária ainda nova Solicitação de Bens e Serviços ou Requisição de Despesas,
assinada pelo Titular da Pasta, contendo o valor atualizado estimado da presente licitação.
Da minuta de edital

As adequações sugeridas no Termo de referência devem ser repetidas na minuta de
edital, mantendo-se a homogeneidade do procedimento licitatório.

Recomenda-se que o órgão consulente se utilize das minutas previamente aprovadas pela
Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (tal como elencado no PARECER ADSET- 12100 Nº 221/2019),
além de tomar por base os modelos de editais e contratos disponíveis no site da AGU.

Quanto à minuta do edital anexada (000014981742), observa-se que foi adequada ao
Decreto 9.666/2020 e reformulada em decorrência da audiência pública, devendo, ainda, sanar os erros
apontados no presente parecer.

Os Itens 2.3 e  2.5 –  Conforme orientação contida no do Despacho nº 80/2020 GAB “...
quando o recurso orçamentário for de origem “exclusivamente” estadual, ou na situação em que não se
percebe antecipadamente a origem do crédito orçamentário que será utilizado para as futuras
contratações, devem ser aplicadas as normas gerais de licitação e contratos administrativos editadas pela
União (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002), conjuntamente e em caráter suplementar, com as normas
específicas editadas pelo Estado de Goiás [...].”, logo deve ser observada o regramento invocado nos itens
citados, bem como no Decreto 9.666/2020, visto que os artigos 26 e 31 dispõe sobre matéria idêntica ao
exigido no presente Edital.

Quanto ao encaminhamento das propostas, não foi observado na minuta de Edital o que
dispõe o art. 26 do Decreto 9.666/2020, que trata da antecipação do encaminhamento
concomitantemente da apresentação da proposta e os documentos de habilitação exigidos do Edital.

No item 8.14, quanto ao critério de desempate observar o que determina os artigos arts.
36 e 37 do Decreto 9.666/2020.

No item “23 Das Penalidades”, fazer constar o § 4º do art. 50, do Decreto 9.666/2020,
que trata das sanções aos integrantes do cadastro de reserva em pregão para registro de preços que,
convocados, o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração
pública.
Da minuta do contrato

Noto que a pretensa contratação será formalizada por meio de instrumento contratual e
que a Minuta do Contrato, Anexo III do Edital, obedeceu aos ditames do art. 55 da Lei federal nº 8.666/93.

Com relação à documentação da futura empresa contratada, é imprescindível que esta
atenda às exigências editalícias, para somente assim estar habilitada para a contratação. Aponte-se ainda
que, na forma do inciso XIII do art. 55 da Lei nº 8.666/93, o contratado deve manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.
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A regularidade fiscal, a propósito, deverá ser comprovada por meio da juntada de
certidões atualizadas, para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como relativamente ao
INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho, na forma do art. 29, incisos III, IV e V da Lei nº 8.666/93. A
contratada deverá apresentar, ainda, declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII da Constituição
Federal.

Observa-se que não consta na minuta do Edital de Licitação nem em seus anexos a
exigência de implementação do Programa de Integridade as  Empresas que contratarem com a
Administração Pública do Estado de Goiás,  vencedoras dos itens cujas compras ultrapassarem o importe
de R$ 1.430.000,00 (um milhão e quatrocentos e trinta mil reais), por força do estabelecido pela Lei
Estadual nº 20.489/2019, interpretada sistematicamente com a alínea “c” do inciso I do art. 1º do Decreto
Federal nº 9.412/2018, que atualizou os valores das modalidades de licitações estatuídas pelo art. 23 da
Lei Nacional nº 8.666/93.

Por fim, anota-se, também, a necessidade de se providenciar a designação do gestor para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 51 da Lei
estadual n. 17.928/12.

Alerta-se para necessidade de alimentar o sistema eletrônico informando sobre o
procedimento de licitação ao TCE, em cumprimento ao disposto no RITCE/GO, art. 263, §5º e 6º.

Oportuno salientar que a verificação da documentação que instrui os autos é atribuição
da área técnica, tendo por base a legislação federal e estadual, organizada por meio do check-list elaborado
no âmbito da SEAD.

A transparência do Sistema de Registro de Preços é inquestionável, mediante o
cumprimento do disposto no art. 15, §2º, da Lei nº 8.666/93. Logo, os preços registrados deverão ser
publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.
III - CONCLUSÃO

São estas as considerações da Procuradoria Setorial, cabendo ao gestor observar as
recomendações e orientações traçadas no presente expediente, as quais foram firmadas sob a perspectiva
exclusivamente jurídica e fundadas em atos normativos e nos precedentes mencionados, recomendando-se
a juntada de toda a documentação legalmente exigida e necessária à viabilização da pactuação e ao
prosseguimento do feito.

A atividade de exame e aprovação de minutas de editais e contratos pelos Órgãos
jurídicos é prévia, consoante art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993. Portanto, na forma da BCP
nº 5 da AGU, ao Órgão Consultivo que em caso concreto haja exteriorizado juízo con clusivo de
aprovação de minuta de edital ou contrato e tenha sugerido as alterações necessárias, não incumbe
pronunciamento subsequente de verifi cação do cumprimento das recomendações consignadas.

Não obstante, tendo em vista o valor estimado da contratação R$96.484.304,60 (noventa
e seis milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil trezentos e quatro reais e sessenta centavos), bem como
o fato do presente processo atender toda a Administração Pública do Estado de Goiás, encaminhem-se os
autos ao Gabinete da Procuradoria Geral do Estado, via Assessoria de Gabinete, para manifestação final
deste parecer jurídico prévio complementar. 

Gabinete do << Cargo do Titular >> do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, aos 03 dias do mês de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PHILIPPE DALL AGNOL, Procurador (a) do Estado,
em 04/09/2020, às 08:42, 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
000015139480 e o código CRC B23F60E9.

 PROCURADORIA SETORIAL  

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000015139480&crc=B23F60E9
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RUA 82 Qd.- Lt.- - Bairro CENTRO - CEP 74015-908 - GOIANIA - GO - Nº 300, Palácio Pedro
Ludovico Teixeira, 7º Andar (62)3201-5760

Referência: Processo nº 201900005012848 SEI 000015139480
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ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE
 
 

PROCESSO: 201900005012848
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
ASSUNTO: ANÁLISE PRÉVIA
 

DESPACHO Nº 1546/2020 - GAB
 

 
 

 
EMENTA: 1. ANÁLISE PRÉVIA. 2.
EDITAL DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA
TODA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS.
3.  PREGÃO ELETRÔNICO. 4.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES COM O
FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTO ESPECÍFICO
PARA MONITORAMENTO DE
VEÍCULO EM TEMPO REAL
(RASTREADOR), MANUTENÇÃO,
LIMPEZA, SEGURO E
QUILOMETRAGEM LIVRE,
ATENDENDO
ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS
E ENTIDADES DO PODER
EXECUTIVO ESTADUAL, PELO
PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES.
5.  MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ADEQUADA. 6. NECESSIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO/ADEQUAÇÃO
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
PARA PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. 

 
 
 
1. Versam os presentes autos sobre a possibilidade legal da formalização de Registro de Preços, por meio

de procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, tipo Menor Preço por lote, destinado à ampla participação,
tendo por objeto “prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a
necessidade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, pelo período de 20 (vinte) meses”.

 
2. Primeiramente, convém destacar que, a sujeição do feito ao Gabinete desta Casa nesta

oportunidade não se coaduna com a(s) hipótese(s) encartada(s) na Portaria nº 127/2018 GAB, cuja gênese trata das
competências delegadas pelo(a) Procurador(a)-Geral do Estado a diversas autoridades ali arroladas, sendo certo que, a
análise prévia de Editais de Licitação é de competência exclusiva da Procuradoria Setorial correspondente, conforme
injunção do art. 4º, inciso II, do Decreto Estadual nº 7.256/2011 e inciso I do art. 8º do Decreto Estadual nº 9.583/2019.
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3. Não obstante, a análise solicitada será conferida em caráter excepcional, sem prejuízo da necessidade
de correção de rumos em casos futuros.

 
4. Neste contexto, a análise jurídica prévia do Edital de Licitação requestada art. 38, parágrafo único, da

Lei nº 8.666/93 restou enfrentada, inicialmente, pelo Parecer ADSET nº 71/2020 (000011986434) e complementada pelo
Parecer ADSET nº 204/2020 (000015139480), da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Administração, que
concluiu pela regularidade jurídica do feito, desde que atendidas as recomendações traçadas.

 
5. Razão assiste ao opinativo, haja vista que o Sistema de Registro de Preços é um procedimento para

registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras, com base em
planejamento de um ou mais órgãos/entidades públicos, realizado mediante modalidade de concorrência ou pregão, em que
as empresas vencedoras assumem o compromisso de fornecer bens e serviços a preços e prazos registrados em uma Ata
específica. 

 
6. Ademais, a Lei Estadual nº 17.928/2012 afirma, em seu art. 21, que a contratação de quaisquer serviços

e a aquisição de bens, desde que habituais ou rotineiras, sempre que possível, serão processadas pelo Sistema de Registro
de Preços, no âmbito da administração estadual direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas e
sociedades de economia mista controladas, direta ou indiretamente pelo Estado, observando-se todas as suas diretrizes. 

 
7. Quanto à modalidade de licitação evidencia-se escorreita a eleição da modalidade pregão eletrônico,

nos moldes estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 9.666/2020 e Lei Estadual nº 17.928/2012, já que a partir da leitura do
Termo de Referência (000014981113) é possível supor que o objeto pretendido é usualmente encontrado no mercado com
as mesmas especificações que interessam ao Poder Público, não havendo que se cogitar de aspectos técnicos diferenciados
ou de avaliação minudente de suas características, encaixando-se no conceito de serviço comum. 

 
8. Quanto ao critério de julgamento escolhido, qual seja, do tipo menor preço por lote, segundo os

critérios e justificativas apresentadas no item 2.2.2 do Termo de Referência (000014981113), vislumbra-se a adequação
legal, desde que a delimitação aos 18 (dezoito) lotes apresentados no item 3.2.1 do Termo de Referência não ocasione a
restrição da competição e “a contratação, no mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução do
mesmo serviço na mesma localidade”, nos termos consignados pelo art. 24, parágrafo único, da Lei Estadual nº
17.928/2012.

 
9. Quanto à fase preliminar do procedimento, conforme destacado pelo opinativo, foi realizada em

08/07/2020, de forma pioneira, a audiência pública virtual, nos termos da Ata de Audiência Pública nº 01/2020-SEAD
(000014097507), normatizada por meio da Instrução Normativa  nº 3/2020 (dispõe sobre a regulamentação dos
procedimentos relativos à realização de Audiência Pública no processo Licitatório em ambiente virtual, atendendo ao
comando normativo do art. 39 da Lei nº 8666/93, bem como às recomendações do Ministério da Saúde, no sentido de se
evitar reuniões presenciais em virtude da pandemia causada pela COVID 19). 

 
10. Tal etapa foi ainda recomendada na Solicitação de Ação Corretiva - SAC nº 27/2020 da

Controladoria-Geral do Estado, decorrente do Boletim de Inspeção - BI nº 11/2020 (000013083204) em que se pontuou
que “para fins de deflagração de Audiência Pública em processos licitatórios, deve ser considerado todo o conjunto de
procedimentos que envolvam a contratação, incluindo as adesões de órgãos e entidades não participantes (100%), além
das eventuais prorrogações dos contratos firmados”.

 
11. Sobre esta matéria, apropriado consignar que a referida audiência pública encontra-se prevista no art.

39 da Lei nº 8.666/93, sendo um instrumento proposto para possibilitar a participação da sociedade nas licitações de grande
vulto com o oferecimento de sugestões e críticas, garantindo-se, dessa forma, maior publicidade e transparência para a
atividade administrativa e auxiliando no controle da legalidade e da conveniência das licitações públicas, além de permitir
ao gestor público responsável pela licitação, a obtenção de dados e informações relativas ao objeto pretendido, como por
exemplo, as condições de mercado, as especificações técnicas e os prazos.  

 
12. Por conseguinte, sendo uma etapa procedimental exigida pela Lei de regência, se constitui em uma

condição de validade do procedimento licitatório nos casos exigíveis. Assim, se não efetuada nos termos reclamados pela
norma, acarretará a invalidade da licitação.

 



07/12/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000015282913 - Despacho do Gabinete Nº Automático

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19239182&infra_siste… 3/5

13. Todavia, em decorrência da decretação de situação emergencial na saúde pública do Estado de Goiás,
em razão da disseminação do novo coronavírus (COVID-19), por intermédio do Decreto Estadual nº 9.653/2020 restaram
vedados todos os eventos públicos e privados de quaisquer natureza, desde que presenciais, inclusive reuniões.

 
14. Diante deste contexto, optou-se por realizar a referida reunião de forma virtual, seguindo os

parâmetros traçados pela citada Instrução Normativa nº 3/2020, com publicação de aviso na imprensa oficial em
22/06/2020 (000013810276), no site da Secretaria em 18/06/2020 (000013810303) e no Sistema Comprasnet em
24/06/2020 (000013936109). 

 
15. Desta feita, afastando a conclusão alçada neste sentido pelo Parecer ADSET nº 204/2020

(000015139480), em virtude exclusivamente da publicação tardia no portal Comprasnet, vislumbra-se não ter sido
observado o prazo mínimo previsto pela legislação de regência, na medida em que a realização do evento recaiu, em
08/07/2020, ou seja, no último dia do prazo da sua divulgação eletrônica, ao arrepio da “antecedência mínima de 10 (dez)
dias úteis” imposta “pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação”, no caso pelo art. 20 do Decreto
Estadual nº 9.666/2020. 

 
16. Não obstante, diversamente da recomendação estampada pela Controladoria-Geral do Estado

(000013083204), e na esteira de manifestação pretérita da Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Despacho nº
440/2020 GAB (processo nº 202000005003016), de modo que a “orientação consolidada do TCU a exigência de que no
Sistema de Registro de Preços deve ser computado o valor previsto das adesões de órgãos e entidades não participantes
(adesões tardias) para aferição do limite que torna obrigatória a realização de audiência pública, na forma disposta no
art. 39 da Lei no 8.666/93”, entende-se que, no caso dos autos, em que a estimativa de valores alcança o montante de R$
96.484.304,60 (conforme item 3.2.1 do Termo de Referência - 202000005003016), e que, mesmo somado aos possíveis
caronas nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 26 da Lei Estadual nº 17.928/2012, não parece alcançar o valor de R$
330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões), estatuído como requisito para a exigibilidade da medida.

 
17. Todavia, por ser a estimativa de preços providência de cunho extrajurídico, afeta à competência do

setor de planejamento de aquisições e serviços da Secretaria de Estado da Administração, cabe-lhe inteiramente o dever de
reapreciar sua definição na situação sub examine, assegurando, por conseguinte, a contabilização do quantitativo dos
valores do órgão gerenciador, dos órgãos partícipes e das prováveis adesões tardias (e desprezando-se possíveis
prorrogações contratuais), para a verificação da obrigatoriedade de realização de audiência pública disposta no art. 39 da
Lei nº 8.666/93, que deverá ser reiterada se evidenciada sua obrigatoriedade, com a observância dos prazos mínimos
impostos pela Lei - 10 (dez) dias úteis entre a data da sua divulgação no Diário Oficial do Estado, no sítio eletrônico oficial
do órgão ou da entidade promotora da licitação e no portal do sistema Comprasnet, e o dia da efetiva realização do evento.

 
18. Por conseguinte, tratando-se, outrossim, de licitação cujos itens/lotes da contratação são superiores a

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não se aplica a destinação exclusiva à participação de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, conforme disposto no art. 7º da Lei Estadual nº 17.928/2012, o Decreto Estadual nº 7.466/2011 e a Lei
Complementar nº 123/2006. 

 
19. Quanto à avaliação do custo da contratação pela Administração, a Procuradoria-Geral do Estado já

orientou, por meio do Despacho nº 698/2019 GAB que: “A formação do preço na fase interna da contratação (o que deve
ser interpretado em sentido amplo, alcançando, por exemplo, qualquer modalidade licitatória, contratação direta,
prorrogação de contrato administrativo, etc.) deverá levar em consideração, em princípio, todas as fontes de consulta 
elencadas nos incisos do art. 88-A. Descartados preços inexequíveis ou excessivamente elevados, a estimativa será
calculada pela média dos preços consultados. 12. Na eventual impossibilidade de utilização de uma ou mais das fontes
previstas nos incisos do art. 88-A, o processo administrativo deverá ser instruído com a justificativa e documentos
competentes nesse sentido, e apenas excepcionalmente será admitida a pesquisa com menos de três preços ou
fornecedores, caso em que será imprescindível justificativa circunstancial do Ordenador de Despesa (ou quem lhe faça às
vezes, em razão de eventual delegação)”.

 
20. Nos presentes autos, a estimativa de valores restou demonstrada com a juntada da Planilha de

Consolidação de Preços (000012258241), fundamentada em pesquisa junto ao Comprasnet estadual, Banco de Preços -
Comprasnet federal, cópias de Contratos celebrados e orçamentos junto aos fornecedores, suficientes a embasar a
estimativa de valores alcançados, sob a responsabilidade exclusiva do setor técnico correspondente, de forma a atender a
recomendação traçada pela Ação Corretiva - SAC nº 27/2020 da CGE (000013083204).

 
21. Outrossim, tendo em vista que a adstrição dos Contratos à vigência dos respectivos créditos

orçamentários resta positivada como regra geral pelo caput do art. 57 da Lei Nacional nº 8.666/93, redundando usualmente
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na previsão inicial da sua duração por 12 (doze) meses, de toda cautela é que seja motivada, com objetiva comprovação
técnica de vantajosidade, a opção pela estipulação da sua pronta vigência já por 20 (vinte) meses, ao longo de todo o Edital
(000014981742) e do Contrato, independentemente de fortuitas prorrogações escoradas no inciso II subsequente.

 
22. Observa-se, ainda, que restou inserida a publicação da Portaria nº 202/2020-SEAD (000014038247),

que designa o(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, documento essencial para determinar a observância da competência
para a prática dos atos relativos ao Pregão Eletrônico. 

 
23. Feitas as observações preliminares, quanto à Minuta do Edital (000014981742) propriamente

dita recomenda-se a reformulação dos  itens 2.2 ao 2.5 aos termos do procedimento previsto pelo arts. 26 e seguintes do
Decreto Estadual nº 9.666/2020, uma vez indicarem como referência o Decreto Federal n. 10.024/2019, inaplicável para o
caso dos autos.

 
24. Considerando que as regras inseridas nos itens 3.13 e 3.14 do Edital aplicam-se a todos os licitantes e

não apenas às hipóteses de “Tratamento Diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”, convém que seja
providenciada, pela Comissão de Licitação, a relocação dos aventados preceitos em outro capítulo do Edital, com
adequação da respectiva numeração.

 
25. Por conseguinte, os itens 5.1 e 5.2 deverão ser readequados ao que estabelece a nova sistemática do

pregão, estatuídos pelo Decreto Estadual nº 9.666/2020, especialmente quanto ao disposto no art. 26 e seus parágrafos, que
confere aos licitantes a prerrogativa de envio pelo sistema das propostas de preços concomitantemente com os documentos
de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. Da mesma forma,
necessário incluir a previsão constante da ordenação das propostas, prevista pelo art. 29 do Decreto.

 
26. Necessário, ainda, especificar o modo de disputa de lances: aberto ou aberto e fechado, segundo

parâmetros dos arts. 32 e 33 do Decreto Estadual, retificando-se o item 7.7 do Edital.
 
27. No item 8.6 há referência de quantidade equivocada de itens, merecendo retificação. 
 
28. Quanto à exigência de apresentação de “3 (três) ATESTADO(S)/DECLARAÇÃO(ÕES), fornecido(s)

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante já executou ou está executando locação de
veículos automotores (...)”, inserto na alínea “f” do item 9.2, necessária a apresentação de justificativa técnica que embase
esta exigência numérica fixa, uma vez que o art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666/93 utiliza-se da expressão “atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes”. Da
mesma sorte, pertinente ressaltar que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência pacífica sobre a possibilidade de se
empregar o somatório de atestados independentemente de previsão editalícia (TCU: Acórdão nº 1.983/2014-Plenário;
Acórdão nº 1.231/2012-Plenário; e, Acórdão nº 1.890/2006-Plenário).

 
29. O item 10.4 deve ser retificado para inserir o procedimento previsto pelo § 1º do art. 45 do Decreto

Estadual nº 9.666/2020.
 
30. No item 23.1 incluir em suas alíneas a previsão de todos os incisos do art. 50 do Decreto Estadual nº

9.666/2020.
 
31. Por imperativo do art. 1º da Lei Estadual nº 20.489/2019, cumpre que seja determinada a exigência de

Programa de Integridade para celebração da Ata de Registro de Preços pela empresa vencedora, conforme recomendação
traçado pelo Parecer ADSET nº 204/2020 (000015139480).

 
32. No Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços e  Anexo III - Minuta contratual - necessário

manter a mesma normatização estabelecida pelo Edital e Termo de Referência, com as recomendações traçadas acima,
naquilo que for pertinente, especialmente com a observância das regras traçadas pelo Decreto Estadual nº 7.437/2011 e arts.
21 a 29 da Lei Estadual nº 17.928/2012.

 
33. Especialmente quanto à Minuta da Ata de Registro de Preços, a  alusão “neste Decreto”, constante da

parte final do inciso V do parágrafo primeiro da Cláusula Nona, deve ser substituída pela expressa indicação do
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Regulamento corresponde, qual seja, o Decreto Estadual nº 7.437/2011. No mesmo ensejo, imperioso reordenar a
numeração constante da sua Cláusula Décima Primeira, bem como, com relação à Cláusula Décima Segunda, pertinente
sua reformulação, porquanto esteja a tratar de penalidades a serem aplicáveis estritamente na hipótese da não assinatura da
mesma, quando, precisamente por ocasião dela, há de serem estipuladas as penalidades cabíveis pelo seu descumprimento,
pressupondo a efetivação da lavratura, bem como devem ser previstas as sanções suscetíveis de serem aplicados no caso da
não assinatura dos Contratos dela decorrentes, com reprodução, no que cabe, das disposições neste sentido já enunciadas
pelo Edital, acrescidas de outras que porventura reputar necessárias, nos termos da legislação de regência.

 
34. Por fim, conforme consignado pelo opinativo, mister a apresentação da autorização da Câmara de

Gestão de Gastos, em atendimento ao Decreto Estadual nº  9.649/2020.
 
35. Por derradeiro, evidencia-se que em decorrência das já citadas características peculiares do Sistema de

Registro de Preços, no qual as contratações se consolidarão ao longo de sua vigência, despicienda a observância, de forma
imediata, das regras de ordem orçamentária e financeira. Contudo, firmando a necessidade das aspiradas contratações com
base no Registro de Preços, imprescindível cumprir as mencionadas normas orçamentárias e financeiras, cada qual ao seu
tempo, além das demais regras aplicáveis à espécie, entre elas, a manutenção, pela pretensa contratada, das mesmas
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

 
36. Oportunamente deverão ser indicados os servidores responsáveis pelo acompanhamento,

gerenciamento e fiscalização do Contrato (Gestor, Fiscal Técnico-Administrativo e Fiscal Setorial) com o fito de conferir a
pertinente regularidade ao procedimento. 

 
37. Por todo o exposto, com os acréscimos e recomendações adicionais, aprovo parcialmente o

Parecer ADSET nº 71/2020 (000011986434) e o Parecer ADSET nº 204/2020 (000015139480), da Procuradoria Setorial
da Secretaria de Estado da Administração, ao tempo em que manifesto-me pela viabilidade legal do procedimento, desde
que atendidas todas as recomendações traçadas pelos opinativos, além de todas disposições deste expediente (itens 17, 21 e
23 a 34).

 
38. Matéria orientada, restituam-se os autos à Secretaria de Estado de Administração, via

Procuradoria Setorial, para as providências decorrentes.
 
 

 
Juliana Pereira Diniz Prudente

Procuradora-Geral do Estado
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DO ESTADO

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, Procurador (a) Geral do
Estado, em 15/09/2020, às 18:43, 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 000015282913 e o código
CRC 4CACBB67.
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

 
 
 

Edital

 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2020 – SEAD/GEAC

PROCESSO N° 201900005012848

 

 

DATA DA ABERTURA: 23/10/2020

HORÁRIO: 09h 00min (Horário de Brasília)

SITE: WWW.COMPRASNET.GO.GOV.BR

 

 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

 

 

OBJETO: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL

(RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO A NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, PRORROGÁVEIS ATÉ O LIMITE DE 60

(SESSENTA) MESES, CONFORME ART. 57, INC. II DA LEI DE LICITAÇÕES - LEI 8666 /93 EM QUANTIDADES DESCRITAS NESTE TERMO.

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO

 

 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2020 – SEAD/GEAC

PROCESSO N° 201900005012848

 

A Secretaria de Estado da Administração - SEAD, através de sua GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS - GEAC, torna público, para conhecimento
dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por Lote, em sessão pública eletrônica às 09h e 00min (horário de
Brasília-DF) do dia 23/10/2020, através do site: www.comprasnet.go.gov.br, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria
nº 286/2020-SEAD, visando o Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o
fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre, pelo período de 20 (vinte) meses, relativo ao Processo nº 201900005012848, de 05/08/2019, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar
nº 123/2006 e suas alterações, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Estadual 17.928/2012 e suas alterações posteriores, Decretos
Estaduais nº 7.437/2011, 9.666/2020, 7.466/2011 e 7.425/2011, Lei Complementar nº 117/2015, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital e
seus anexos encontram-se disponíveis nos sites: www.comprasnet.go.gov.br e www.administracao.go.gov.br. Maiores informações pelo Fone: (62) 3201-6627
e/ou e-mail: pregaossl@gmail.com.

 

 

Aguimar Batista da Silva Sobrinho

Pregoeiro(a)

 

 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.segplan.go.gov.br/
mailto:pregaossl@gmail.com
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EDITAL DE LICITAÇÃO

 

 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2020 – SEAD/GEAC

PROCESSO Nº 201900005012848 de 05/08/2019

 

A Secretaria de Estado de Administração - SEAD, através de sua GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS - GEAC, torna público, para conhecimento
dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por lote, em sessão pública eletrônica às 09h e 00min (horário de
Brasília-DF) do dia 23/10/2020, através do site: www.comprasnet.go.gov.br, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria
nº 286/2020, visando o Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento
de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período
de 20 (vinte) meses, relativo ao Processo nº 201900005012848, de 05/08/2019, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e suas
alterações, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Estadual 17.928, Decretos Estaduais nº 7.437/2011, 9.666/2020, 7.466/2011 e 7.425/2011,
Lei Complementar nº 117/2015 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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1 – DO OBJETO

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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1.1 O presente Pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE
VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO A
NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES,
PRORROGÁVEIS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME ART. 57, INC. II DA LEI DE LICITAÇÕES - LEI 8666 /93 EM
QUANTIDADES DESCRITAS NESTE TERMO, conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais disposições fixadas neste Edital e seus
Anexos.
 
1.2 O critério de julgamento será de menor preço por Lote. O detalhamento dos Lotes assim como seu preço de referência máximo seguem:
 

LOTES ITENS Código do Item
do Produto Tipo de Veículo Quant.

Estimada (A)
Valor Unitário
Mensal(R$) (B)

Valor Total Mensal
Estimado(R$) (C) = (A x B)

Valor Total Estimado (R$)
(C x 20 meses) Partícip

1 1 80251 Representação 38 4.205,33 159.802,54 3.196.050,80 Todos os

2 1 80248 Sedan Padrão A 140 1.978,69 277.016,60 5.540.332,00 SEDUC,

3 1 80248 Sedan Padrão A 153 1.978,69 302.739,57 6.054.791,40 Demais Ó

4 1 80254 Sedan Padrão B 62 1.947,92 120.771,04 2.415.420,80 Todos os

5 1 80256 Hatchback Padrão
A 135 2.516,46 339.722,10 6.794.442,00 ECONO

6 1 80256 Hatchback Padrão
A 134 2.516,46 337.205,64 6.744.112,80 Demais Ó

7 1 80257 Hachtback Padrão
B 300 1.652,86 495.858,00 9.917.160,00 AGROD

8 1 80257 Hachtback Padrão
B 174 1.652,86 287.597,64 5.751.952,80 DGAP, C

9 1 80257 Hachtback Padrão
B 131 1.652,86 216.524,66 4.330.493,20 Demais Ó

10 1 80260
Statio Wagon/

Monovolume
109 2.951,40 321.702,60 6.434.052,00 Todos os

11

1 80262 Furgão Leve 8 2.527,22 20.217,76 404.355,20 Todos os

2 80264 Furgão de Carga 18 5.865,03 105.570,54 2.111.410,80 Todos os

3 80268 Pick-up Leve 6 2.338,46 14.030,76 280.615,20 Todos os

12 1 80266 Van de Passageiros 29 5.945,75 172.426,75 3.448.535,00 Todos os

13 1 80269 Caminhonete
C. Dupla Diesel 110 6.762,22 743.844,20 14.876.884,00 AGROD

GOINFR

14 1 80269 Caminhonete
C. Dupla Diesel 103 6.762,22 696.508,66 13.930.173,20 Demais Ó

15 1 80416 Sedan Grande 1 5.418,50 5.418,50 108.370,00 PODER 

16 1 80420 Mini Van 4 3.358,78 13.435,12 268.702,40 PODER 

17 1 80274 Suv Grande 29 4.241,62 123.006,98 2.460.139,60 Todos os
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18 1 80414 Sedan Grande /
Blindado

2 12.545,49 25.090,98 501.819,60 PODER 

2 80422 Suv Grande /
Blindado 3 15.241,53 45.724,59 914.491,80 PODER 

Valor Total Estimado: 96.484.304,60  

*O valor Unitário Mensal foi composto através de pesquisa de preços em atendimento ao disposto no Art. 88-A da Lei Nº 17.928/12 e contempla uma cesta de
preços coletados por diversas fontes. Este é o valor de referência máximo para o certame.

 

1.3 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet.go e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as
últimas.

 

2 – DO LOCAL, DATA E HORA

 

2.1 O Pregão será realizado em sessão pública, através do site www.comprasnet.go.gov.br, no dia 23/10/2020, a partir das 09h 00min, mediante condições de
segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.
 
2.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública: As Propostas Comerciais e os documentos relativos à
habilitação do fornecedor deverão ser encaminhados, através do site www.comprasnet.go.gov.br, no período compreendido entre o dia 07/10/2020, data da
publicação do Aviso da Licitação, e o dia 23/10/2020, data do início da fase de lances. A proposta deverá conter o valor do Lote.
 
2.3 O prazo fixado para a apresentação das propostas e documentos de habilitação não será inferior a oito dias úteis, contados da data de publicação do aviso do
edital, de acordo com o Decreto nº 9.666/20, em seu Art. 25.
 
         2.3.1 Os licitantes poderão, até a abertura da sessão pública, retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.
 
2.4 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
 
2.5 A fase competitiva (lances) terá início previsto para o dia 23/10/2020 às 09h 00min. O procedimento de encerramento iniciar-se-á automaticamente após
10 (dez) minutos; a etapa de prorrogação terá intervalos de 2 minutos (modo de disputa aberto, Decreto 9.666/20, Art. 31, inciso I).
 
2.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão pública será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, independentemente de nova comunicação, desde
que não haja manifestação do Pregoeiro em sentido contrário.
 
2.7 Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa
forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 

3.1 Poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem concomitantemente aos seguintes requisitos:
 

3.1.1 Ser legalmente constituída no ramo pertinente ao objeto deste certame;
 
3.1.2 Atender integralmente as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;
 
3.1.3 Possuir Certificado de Registro Cadastral – CRC, junto ao CADFOR, com “status homologado”, durante a sessão pública deste Pregão.
Alternativamente, estar habilitado com o status “credenciado”, conforme estabelecido no art. 10°, §§ 3° e 4° da Instrução Normativa nº 004/2011-GS –
SEAD, disponível no site http://www.comprasnet.go.gov.br/inf/INSTRUCAO_NORMATIVA%20004-2011-SEGPLAN.pdf (utilizar-se de outro cadastro que
atenda legislação pertinente).

 
3.1.3.1 Ao licitante vencedor que possuir o CRC liberado pelo CADFOR com “situação irregular”, será assegurado o direito de apresentar, via
sistema ComprasNet GO, a documentação regular e atualizada na própria sessão pública, conforme item 5.2 e  8.5. Com ressalva a situação descrita no
item 9.7 deste Edital;
 
3.1.3.2 Caso o licitante vencedor esteja habilitado com o status “credenciado”, deverá providenciar a homologação de seu cadastro junto ao
CADFOR, com condição obrigatória para sua contratação;
 
3.1.3.3 Quando o licitante pretender se valer de outro Certificado de Registro Cadastral válido, que não o CRC-CADFOR, deverá, previamente à
sessão pública, realizar o cadastramento simplificado junto ao CADFOR, seguindo as orientações contidas no link abaixo, com antecedência mínima

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/inf/INSTRUCAO_NORMATIVA%20004-2011-SEGPLAN.pdf
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de 24 horas do início do encaminhamento das propostas comerciais e, assim, habilitar-se com o status “credenciado” e participar deste pregão. O
credenciamento sempre importará no preenchimento de formulário de responsabilidade e apresentação de cópia autenticada da cédula de identidade,
CPF, e procuração do responsável pela empresa, bem como, da última alteração
contratual http://www.comprasnet.go.gov.br/fornecedor/cadastrofornecedor.asp

 
3.2 A participação neste Pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da Proposta Comercial em
data e horário previstos neste Edital, exclusivamente pelo sistema eletrônico do site www.comprasnet.go.gov.br.
 
3.3 Como requisito para participação neste Pregão Eletrônico, o Licitante com cadastro homologado deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico www.comprasnet.go.gov.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
 
3.4 É vedada a participação de empresa:
 

3.4.1 Que se encontre em processo de falência, dissolução, sob concursos de credores ou recuperação judicial ou extrajudicial;
 

3.4.1.1 As empresas que estiverem em recuperação judicial que tiveram seu Plano de Recuperação aprovado judicialmente poderão participar do
certame.

 
3.4.2 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública, e caso participe do processo licitatório estará sujeita às penalidades previstas no art. 97,
parágrafo único da Lei Federal 8.666/93;

 
3.4.3 Que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR – da Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística da SEAD;

 
3.5 Também não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução dos serviços e do fornecimento de bens a eles necessários, conforme
Artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993:
 

I - O autor do Termo de referência, pessoa física ou jurídica;
 
II - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
 

3.6 Considera-se participação indireta, para fins do disposto no subitem 3.5, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
 
3.7 Os licitantes não devem transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas através da eventual contratação.
 
3.8 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que a SEAD não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
 
3.9 A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes neste Edital e seus anexos.
 
3.10 Cada licitante poderá concorrer a mais de um lote, podendo a ele serem adjudicados aqueles em que se sagrar vencedor, desde que atenda cumulativamente
os requisitos financeiros e técnicos necessários à perfeita execução de todos os lotes.
 
3.11 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
 

3.11.1 Conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 7.466/2011 e Lei Estadual nº 17.928/2012, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
3.11.2 Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei
Complementar n°123/2006 e suas alterações, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no Art. 3º, § 4º, da referida Lei.

 
3.11.3 Para usufruir dos benefícios estabelecidos pelas LC 123/06 e Lei Estadual nº 117/15, o Licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme definido legalmente, deverá declarar-se como tal no início da sessão pública do Pregão Eletrônico, se comprometendo a apresentar
a documentação comprobatória caso venha a vencer o certame utilizando-se do benefício (certidão emitida pela Junta Comercial ou, alternativamente,
documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no sítio http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/, podendo ser
confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório).
 
3.11.4 Será consultado o Portal da Transparência estadual, e o sistema SIOFI, para verificar se o somatório dos valores das ordens de pagamento recebidas
por licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, que tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/06, ultrapassam, no exercício anterior, os limites previstos no artigo 3°, incisos I II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. A consulta também abrangerá o
exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidos, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação,
extrapolam os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123,
de 2006.

 
3.11.5 O próprio sistema disponibilizará ao Licitante a opção de declarar-se como microempresa ou empresa de pequeno porte quando efetuar o login e entrar
no Pregão Eletrônico. A não manifestação de enquadramento quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará na perda do direito de reivindicar

http://www.comprasnet.go.gov.br/fornecedor/cadastrofornecedor.asp
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
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posteriormente essa condição, não podendo usufruir dos benefícios concedidos pelas LC 123/06 e Lei Estadual nº 117/15.
 
3.11.6 Será assegurada, como critério de desempate nas licitações do tipo menor preço, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte.
 
3.11.7 Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores ao menor preço ofertado, nos termos da Lei Complementar 123/2006, em seu artigo 44, §2.
 
3.11.8 O critério de desempate e preferência de contratação aqui disposto somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

 
3.11.9 A preferência aqui tratada será concedida da seguinte forma:

 
3.11.9.1 Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto licitado em seu favor;
 
3.11.9.2 O direito de preferência previsto item 3.11.9.1 será exercido, sob pena de preclusão, após o encerramento da rodada de lances, devendo ser
apresentada nova proposta no prazo máximo cinco minutos para o item, em situação de empate;
 
3.11.9.3 No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, gerando situação de empate, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto item 3.11.9.1;
 
3.11.9.4 Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte com base no item 3.11.9.1, serão convocados as remanescentes
que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

 
3.12 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 3.11.9.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
 

4 – DO CREDENCIAMENTO

 

4.1 O acesso ao credenciamento se dará somente aos licitantes com cadastro homologado pelo Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – CADFOR, da
GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS da SEAD ou àquelas que atendam às condições do item 4.2, abaixo.
 

4.1.1 Para cadastramento, renovação cadastral e regularização, o interessado deverá atender a todas as exigências do Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado de Goiás – CADFOR, da SCCGL da SEAD, até o 5º (quinto) dia útil anterior à data de registro das propostas. A relação de documentos para
cadastramento está disponível no banner do Cadastro de Fornecedores do site www.comprasnet.go.gov.br.

 
4.1.2 Não havendo pendências documentais será emitido o CRC – Certificado de Registro Cadastral pelo CADFOR, no prazo de 04 (quatro) dias úteis,
contados do recebimento da documentação completa e válida, excluindo-se o dia da entrega e vencendo os prazos apenas nos dias em que houver expediente
regular e integral na SEAD.

 
4.2 Considerar-se-á apto para participar deste Pregão o licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo CADFOR no status
“homologado” no momento em que a sessão pública deste Pregão seja iniciada. Alternativamente, estar habilitado com o “status credenciado”, conforme
estabelecido no art. 10°, §§ 3º e 4º da Instrução Normativa nº 004/2011 – GS SEAD, disponível no site www.comprasnet.go.gov.br (utilizar-se de outro cadastro
que atenda a legislação pertinente).
 

4.2.1 A simples inscrição do pré-cadastro junto ao CADFOR do sistema do comprasnet.go não dará direito ao licitante de habilitar-se para participar deste
Pregão, em razão do bloqueio inicial da sua senha, decorrente da não apresentação da devida documentação.
 
4.2.2 O desbloqueio do login e da senha do fornecedor será realizado após a homologação do cadastro do licitante ou do cadastramento simplificado, caso em
que o licitante pretenda valer-se de outros cadastros que atendam a legislação pertinente para participar deste pregão.

 
4.3 Os interessados que estiverem com o cadastro no status “homologado” ou status “credenciado” deverão credenciar-se pelo site www.comprasnet.go.gov.br,
opção “login do FORNECEDOR”.
 
4.4 O credenciamento dar-se-á de forma eletrônica por meio de atribuição de chave de identificação ou senha individual.
 
4.5 O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico, sendo o mesmo responsável por todos os atos praticados nos
limites de suas atribuições e competências;
 
4.6 O credenciamento do usuário implica na sua responsabilidade legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao
Pregão.
 
4.7 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema do comprasnet.go ou a SEAD, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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4.7.1 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

 
4.8 As informações complementares para cadastro e credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones (62) 3201-6625/6629 (help-desk CADFOR) e, para
operação no sistema comprasnet.go, pelos telefones (62) 3201-6515/6516.
 

5 – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. A etapa de envio das propostas será encerrada com a abertura da sessão
pública.
 
5.2 As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.comprasnet.go.gov.br dentro do período mencionado neste edital. O sistema ordenará
automaticamente as propostas não desclassificadas pelo pregoeiro.
 
5.3 A Proposta Comercial deverá ser formulada e enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, indicando o valor da unidade/mês de cada veículo
para o lote disputado, sendo que o ônus de comprovação de sua exequibilidade caberá exclusivamente ao licitante, caso solicitado pelo pregoeiro.
 

5.3.1 Caso entenda necessário, o pregoeiro poderá solicitar planilhas que comprovem a exequibilidade da proposta.
 
5.4 No presente Pregão, o menor preço será obtido pelo MENOR VALOR OFERTADO POR LOTE.
 
5.5 A unidade de medida no sistema ComprasNet.GO será "unidade/mês", que significa a quantidade locada por período de 1 (um) mês, assim o valor ofertado
para a proposta deverá abranger o respectivo período.
 
5.6 O sistema comprasnet.go possibilita ao licitante a exclusão/alteração da proposta dentro do prazo estipulado neste Edital para registro de propostas. Ao
término desse prazo, definido no item 2.2, não haverá possibilidade de exclusão/alteração das propostas, as quais serão analisadas conforme definido neste Edital.
 
5.7 O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.
 
5.8 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste Pregão, ficando responsável pelo ônus da perda de
negócios resultante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.
 
5.9 As propostas deverão atender rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
 
5.10 Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos cabíveis inclusos, bem como todos os demais custos diretos e indiretos necessários ao
atendimento das exigências deste Edital e seus anexos.
 
5.11 Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo aceitos pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título.
 
5.12 O licitante detentor da melhor oferta, em até 2 (duas) horas após a fase de lances, deverá enviar Proposta Comercial Final, atualizada, através do sistema
comprasnet.go, devendo a mesma conter, obrigatoriamente, ainda:
 

a) Nome da empresa, CNPJ, endereço, fone e e-mail;
b) Nº do Pregão e do lote para o qual o licitante tiver apresentado a melhor oferta;
c) O valor do lance vencedor e a planilha de composição de preços;
d) Objeto ofertado, consoante exigências editalícias e com a quantidade licitada;
e) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste Pregão Eletrônico. Caso não apresente prazo de validade será este
considerado;
f) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos todos tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou
incorretamente cotados, que serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título;
g) Data e assinatura do responsável.

 
5.13 O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento do licitante que efetivamente vai executar o
serviço objeto da presente licitação.
 
5.14 Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro deverá publicar novo aviso de pregão e estabelecer outra data, para o recebimento de novas
propostas.
 

6 – DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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6.1 Na data e horário previstos neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020, com a divulgação das Propostas de Preços
recebidas.
 
6.2 Após a abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico não caberá desistência da Proposta de Preços apresentada, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
 
6.3 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, em
decisão fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
 

6.3.1 A verificação será feita para o valor total do lote, quando for o caso, e nos valores unitários de cada item.
 
6.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
6.5 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os Licitantes, permitindo que durante o transcurso da sessão pública
eletrônica, haja a divulgação, em tempo real, de todas as mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado e apresentado
pelos Licitantes, vedada a identificação do fornecedor.
 
6.6 O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

 

7 – DOS LANCES

 

7.1 Após a análise e classificação das propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os Licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
 
7.2 Os Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, para o menor valor por lote, sempre inferior a última por ele ofertado e registrado pelo sistema,
obedecendo, quando o Pregoeiro fixar, ao percentual ou valor mínimo exigido entre os lances.
 
7.3 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados pelo mesmo licitante.
 
7.4 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, para o mesmo item/lote, prevalecendo aquele que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.
 
7.5 Caso o Licitante não realize lances, permanecerá o valor inicial de sua proposta eletrônica, que será incluída na classificação final.
 
7.6 Durante o transcurso da sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos
demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.
 
7.7 A fase de lances terá duas etapas, por se tratar do modo de disputa aberto: a primeira terá início às 09h 00min do dia 23/10/2020, com encerramento em 10
(dez) minutos. No segundo momento, a etapa de envio de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública. Essa prorrogação será automática, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. Na hipótese de não haver novos lances nesses moldes, a sessão pública será encerrada
automaticamente.
 
7.8 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao Licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das
previstas no edital.
 

7.8.1 A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes.
 
7.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes para a recepção dos
lances, estes continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
 
7.10 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

 

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

 

8.1 O julgamento das propostas será objetivo, tendo seu critério baseado no menor preço por lote.
 
8.2 Considerar-se-á vencedora aquela proposta que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus anexos, tiver ofertado o menor preço
por lote após a fase de lances e aplicação dos critérios de desempate da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e o licitante for devidamente
habilitado após apreciação da documentação e da avaliação do sistema informatizado.
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8.2.1 O licitante, na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, tenha sido declarado detentor da melhor oferta, deverá encaminhar, juntamente
com a proposta comercial e após a fase de lances, prova de enquadramento da referida condição conforme definido no art. 28 da Lei Complementar nº
117/2015. Será aceito para este fim certidão que ateste o enquadramento, expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Recita
Federal por intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis
apresentadas ao certame licitatório. Caso o licitante detentor da melhor oferta, após a fase de lances, não comprove sua condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte, será inabilitado.

 
8.3 Na análise da Proposta de Preços, fica facultado ao Pregoeiro, se necessário, solicitar parecer técnico para subsidiar sua análise, podendo suspender
temporariamente a sessão pública do pregão, informando através do chat de comunicação o horário de reabertura dos trabalhos.
 
8.4 Havendo apenas uma proposta de preços, desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu valor compatível com os praticados no mercado
poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando a obter melhor preço.
 
8.5 Sendo aceitável a oferta de menor taxa, o sistema informará quem é o licitante detentor da melhor oferta, e este deverá comprovar de imediato sua situação de
regularidade (documentação para fins de habilitação que não tenha sido contemplada pelo CRC). Esta comprovação se dará mediante encaminhamento da
documentação pelo sistema comprasnet.go na fase de propostas. Havendo dúvidas, os documentos devem ser encaminhados, através do próprio sistema, no prazo
máximo de 3 (três) horas após a convocação do pregoeiro.
 

8.5.1 Na hipótese do melhor lance não ser aceito ou se o licitante detentor da melhor oferta desatender às exigências habilitatórias, observada a situação
prevista no item 9.7, o Pregoeiro deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre os licitantes, conforme art. 20-A da Lei 17.928/2012.
 
8.5.2 Para fins de habilitação a verificação, pela Equipe de Apoio do certame, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio
legal de prova. A documentação original poderá ser solicitada, a critério do pregoeiro, para sanar qualquer eventual dúvida na análise da documentação.

 
8.6 Após o encerramento da etapa competitiva, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelos Licitantes que tiverem apresentado os menores
lances.

8.7 Uma mesma empresa poderá ser considerada vencedora em mais de um lote deste pregão, desde que, nos documentos de habilitação apresentados, possa ser
verificado o atendimento aos seguintes requisitos:

8.7.1 Quanto à capacitação técnico-operacional, deverá atender ao somatório das exigências para cada um dos lotes, nas mesmas condições estabelecidas
neste Edital;

8.7.2 Quanto à qualificação econômico-financeira, deverá atender ao somatório das exigências para cada um dos lotes, nas mesmas condições estabelecidas
neste Edital.

8.8 Nos casos em que o licitante ofertar o menor preço a mais de um lote, porém não atender aos requisitos técnicos e econômicos para
ser considerado vencedor naqueles em que apresentou menor preço, fica assegurado à Administração indicar o lote a ser adjudicado à empresa, levando sempre
em consideração a combinação de resultados que gere a maior economia real para a Administração.
 
8.9 Com base nos critérios estabelecidos nos itens 8.7 e 8.8 e seus subitens, as empresas somente serão declaradas vencedoras de cada lote após a análise da
habilitação dos lotes integrantes deste pregão, sendo-lhes adjudicados o objeto deste Edital pelo Pregoeiro
 
8.10 Na hipótese do Licitante detentor da melhor oferta desatender às exigências habilitatórias, salvo na situação prevista no item 9.7, o Pregoeiro deverá
restabelecer a etapa competitiva de lances entre os licitantes, conforme art. 20-A da Lei 17.928/2012.
 

8.10.1 Ocorrendo a situação referida no Item anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o Licitante para que seja obtido melhor preço.
 
8.11 Da sessão pública do Pregão Eletrônico, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências
relevantes, que estará disponível para consulta no site www.comprasnet.go.gov.br.
 
8.12 Serão desclassificadas as propostas que:
 

a) Forem elaboradas em desacordo com as exigências deste Edital e seus anexos;
b) Apresentarem preços irrisórios, simbólicos ou abusivos, ou seja, as que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou superiores ao preço máximo
estabelecido neste Edital, consoante os arts. 43, inciso IV, 44, parágrafo 3° e 48, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666/1993.

 
8.13 Caso ocorra desclassificação ou inabilitação por responsabilidade exclusiva do licitante, ele poderá sofrer as sanções previstas neste Edital.
 
8.14 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, o que será seguido
do emprego do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
 

8.14.1 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 8.14 em acordo com art. 36 do Decreto 9.666/20, caso não haja envio de lances após o
início da fase competitiva, e na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico entre as propostas empatadas.

 
8.15 O resultado final será disponibilizado no site: www.comprasnet.go.gov.br.
 

9 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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9.1 A habilitação do licitante detentor da melhor oferta por lote será verificada ao final da etapa de lances.
 
9.2 O licitante detentor da melhor oferta por lote, inclusive se esta for microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá atender, obrigatoriamente, as
seguintes exigências, sob pena de inabilitação.
 

a) Encaminhar no prazo máximo de 3 (três) horas após final da fase de lances, para análise, via sistema Comprasnet Go, a documentação de habilitação para
as exigências não contempladas no cadastro obrigatório. Os documentos cujas regularidades deverão ser comprovadas por meio do Certificado de Registro
Cadastral – CRC, emitido pelo CADFOR, estão elencados no anexo V deste Edital e dizem respeito à habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação
econômico-financeira. O Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo CADFOR poderá ser impresso pelo Pregoeiro para averiguação da
conformidade exigida. Caso o CRC apresente “status irregular”, será assegurado ao licitante o direito de apresentar, via sistema, a documentação atualizada e
regular na própria sessão pública. O licitante vencedor que se valer de outro Certificado de Registro Cadastral válido para participar deste Pregão deverá
providenciar a homologação de seu cadastro junto ao CADFOR.
 
b) Apresentar DECLARAÇÃO, juntamente com as demais documentações, atestando que atende plenamente ao que dispõe o inciso XXXIII, do Artigo 7º da
Constituição Federal, e em face ao inciso XIII do Artigo 43 do Decreto Estadual nº 9.666/2020, atestando que não possui em seu quadro funcionários
menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme anexo IV.
 
c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT),
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452/1943, incluído pela Lei Federal n° 12.440/2011.
 
d) Também será realizada consulta ao Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL que deverá
estar regular, conforme art. 6º, I, c/c § 1º da Lei Estadual nº 19.754/17, e declaração emitida pelo SICAF- Sistema de Cadastramento de Fornecedores do
Governo Federal.
 
e) Os bancos de dados CEIS e CNEP, além dos tradicionais CADFOR e ComprasNet, serão consultados, seja para fins de participação, seja como condição
prévia para análise da habilitação da empresa melhor classificada, em atendimento ao Acórdão nº 2688/2019 TCE/GO.

 

f) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
f.1) Qualificação técnica operacional (da empresa licitante): apresentar ATESTADO(S)/DECLARAÇÃO(ÕES), fornecido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, comprovando que o licitante já executou ou está executando locação de veículos automotores com o fornecimento de
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador), ou em serviços de complexidade equivalente ou superior.
O atestado/declaração deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante o nome do responsável pelo mesmo e telefone para contato. 

 
g) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA: Comprovação de capital social ou patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado por
lote (admitida atualização deste capital social com aplicação de índices oficiais, de acordo com os §§ 2º e 3º, art. 31, da Lei nº 8.666/93) OU demonstrar a
boa situação financeira da empresa mediante cálculo de Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 01 (um), Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 01
(um) e Índice de Endividamento Geral menor ou igual a 0,85 (zero vírgula oitenta e cinco) 

 
9.3 O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar, para análise após a fase de lances, nova proposta com valores readequados ao valor ofertado e
registrado como de menor lance, e restando dúvida, a pedido do pregoeiro, a documentação solicitada deverá ser anexada ao sistema no prazo máximo de 3 (três)
horas, assinados e digitalizados.
 
9.4 Os documentos extraídos via INTERNET terão seus dados conferidos pela equipe de apoio perante o site correspondente.
 
9.5 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos.
 
9.6 Se a documentação de habilitação não atender às exigências deste Edital, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado, estando o licitante sujeito às
penalidades cabíveis.
 
9.7 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, em observância à Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados do momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame.
 

9.7.1 O favorecimento previsto no item 9.7 somente será concedido se as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem no certame toda a
documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição.
 
9.7.2 O motivo da irregularidade fiscal pendente será registrado pelo Pregoeiro em ata, com a indicação do documento necessário para comprovar a
regularização.
 
9.7.3 A não regularização da documentação no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no
art. 7º da Lei 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registro
de Preços, ou revogar a licitação.

 
9.8 A critério do Pregoeiro, devidamente justificado, o prazo constante do item 9.7 poderá ser prorrogado por igual período.
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9.9 Os documentos originais da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação deverão ser enviados em até 5 (cinco) dias úteis, caso solicitado pelo
pregoeiro, em envelope fechado e lacrado contendo os dizeres abaixo descritos no seguinte endereço: Av. República do Líbano, nº 1.945, 1° andar, Setor Oeste –
CEP 74.125-125, Goiânia GO.
 

“PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E LOGÍSTICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2020 – SEAD/GEAC - LOTE XX
(Razão Social do Licitante e CNPJ)

 

9.10. A falsa declaração ou a não apresentação da documentação comprobatória quando solicitada, implicará na abertura de processo administrativo e consequente
aplicação das sanções cabíveis.
 

10 – DOS RECURSOS

 

10.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, no prazo de 10 (dez) minutos, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, hipótese
adstrita ao pregão eletrônico.
 
10.2 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
 
10.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso.
 
10.4 As razões do recurso de que trata o item 10.1 deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias e em local próprio no sistema eletrônico.
 
10.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados pelo chat, correios ou entregue
pessoalmente, salvo em caso de problemas técnicos no sítio www.comprasnet.go.gov.br e mediante decisão justificada do Pregoeiro.
 
10.6 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente para apreciá-los serão realizados pelo Pregoeiro no prazo de até 3 (três) dias
úteis, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo. O encaminhamento à autoridade superior se dará apenas se o Pregoeiro, justificadamente, não
reformar a sua decisão. A autoridade competente terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para decidir o recurso, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por
motivo justo, devidamente comprovado.
 
10.7 O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
 
10.8 A decisão do recurso será postada no site www.comprasnet.go.gov.br.
 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

 

11.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela
autoridade superior (Secretário de Estado da Administração).
 
11.2 Havendo manifestação recursal, e após decididos os recursos, a autoridade superior adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará a licitação.
 
11.3 Homologada a licitação pela autoridade superior, a adjudicatária será convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo definido neste Edital.
 

12 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

 

12.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública.
 
12.2 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.
 
12.3 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro nos autos do processo de licitação.
 
12.4 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.
 
12.5 Os pedidos de impugnação ou esclarecimentos sobre o Edital deverão ser encaminhados via sistema comprasnet.go. As respostas constarão no referido
endereço.
 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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13 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

13.1. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados,
convocará os interessados para, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da convocação, assinar a Ata de Registro de Preços, que após cumpridos os requisitos de
publicidade terá efeito de compromisso nas condições estabelecidas neste Edital. O prazo da convocação poderá ser prorrogado, a critério da administração,
quando solicitado pelo licitante vencedor do certame durante o transcurso do referido prazo, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão Gerenciador.
 
13.2 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, não sendo admitida qualquer prorrogação além deste
período, em obediência a Lei Estadual nº. 17.928/2012.
 

13.2.1 Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para que se efetuem as
contratações nas oportunidades e quantidades necessárias, até o limite estabelecido.

 
13.3 Como condição para formalização da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação.
 
13.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades previstas em lei, exceção feita ao licitante que se negar a assinar estando fora da validade de suas propostas.
 

14 – DOS PREÇOS REGISTRADOS

 

14.1 Será registrado o valor do licitante vencedor, observando-se o seguinte:
 

a) o preço registrado e a indicação do respectivo fornecedor serão divulgados em órgão oficial do Estado e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata
de Registro de Preços;
b) os órgãos participantes do Registro de Preços deverão, quando da necessidade da contratação, recorrer ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de
Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
c) Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja
atingida a quantidade total estimada para o Lote.

 
14.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, desde que comprovada previamente a vantagem técnico-econômica. Assegura-se ao beneficiário do registro a preferência
de fornecimento em caso de igualdade de condições, dentro dos limites previstos, do prazo de validade estabelecido e das condições da proposta, tantas vezes
quantas necessitar a Administração.
 

15 – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

15.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, mediante justificativa da autoridade competente, exceto quanto aos acréscimos de quantitativos,
obedecidas as disposições da lei federal de licitações, quanto às alterações contratuais.
 
15.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
 
15.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao valor praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:
 

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
c) convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

 
15.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, em razão desse fato comprovar a sua impossibilidade de cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

 
15.5 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.

 

16 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

 

16.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
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a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) estiverem presentes razões de interesse público devidamente justificadas;
e) por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.

 
16.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas no item 16.1 acima, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da
autoridade competente do Órgão Gerenciador.
 
16.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
 
16.4 A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:
 

a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
c) inexistência de saldo remanescente.
 

17 – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

17.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência improrrogável de 1 (um) ano, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à unidade gerenciadora, desde que devidamente comprovada a vantagem.
 
17.2 Os órgãos e as entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu
interesse junto à unidade gerenciadora da Ata, para que este autorize a sua utilização e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.
 
17.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou
prestação do serviço, desde que não haja prejuízo às obrigações anteriormente assumidas.
 
17.4 A liberação da participação na Ata de Registro de Preço resultante de licitações promovidas pelo Estado de Goiás, para órgãos e entidades não participantes,
não poderá exceder, na sua totalidade, a cem por cento dos quantitativos originalmente registrados na Ata de Registro de Preços.
 
17.5 A Ata de Registro de Preços será assinada pela autoridade competente e pelos adjudicatários, vinculando-se este último ao cumprimento de todas as
condições de sua proposta, cujo preço foi registrado, e às normas editalícias e legais durante toda a vigência da Ata.
 

18 – DO CADASTRO NO SEI - SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO

18.1.  Para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços e dos contratos dela decorrentes, será obrigatório o cadastro de usuário externo no Sistema
Eletrônico de Informações – SEI, conforme a Instrução Normativa nº 008/2017-SEGPLAN.
 
18.2.  O usuário a ser cadastrado será aquele que assinará a Ata de Registro de Preços e os contratos, e, portanto, deverá possuir poderes de representação para tal
fim.
 
18.3.  Para se cadastrar, o “usuário externo” deverá acessar o sítio sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar e seguir todas as orientações ali dispostas.
 
18.4.  A gestão do Sistema Eletrônico de Informações é realizada pela Secretaria de Estado de Administração – SEAD. Maiores informações quanto ao cadastro
poderão ser obtidas nos telefones (62) 3201-5723/5727 ou e-mail sei@goias.gov.br.
 

19 – DAS CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

19.1 Homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado para, no prazo de 03 (três) dias a partir da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços,
podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra motivo justificado.
 
19.2 Como condição para formalização da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação.
 
19.3 A recusa injustificada da adjudicatária, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção feita
ao licitante que se negar a aceitar a contratação, fora da validade de suas propostas.
 
19.4 Se o licitante vencedor não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não apresentar situação regular, é facultado à Administração examinar e verificar a
aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, procedendo ao registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste
Edital.
 

http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php
mailto:sei@goias.gov.br
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19.5 Quando da contratação com autor de proposta subsequente àquela melhor classificada, deverá a Administração negociar o valor, procurando aproximá-lo
daquele ofertado inicialmente.
 

20 – DO PAGAMENTO E SANÇÕES

 

20.1 O valor mensal a ser pago à Contratada deverá considerar todo o período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês e será efetuado no prazo de
até 30 (trinta) dias, após o atesto da nota fiscal e aceite definitivo pelo Gestor do Contrato.
 

20.1.1 A remuneração da empresa vencedora será resultante do somatório do quantitativo efetivamente prestado no período de referência.
 
20.1.2 Estarão incluídos no valor total do pagamento todos os tributos, salários, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e quaisquer outros ônus que porventura
possam recair sobre o fornecimento do objeto, bem como todo o investimento necessário à implantação do referido objeto.

 
20.2 O Órgão Contratante somente efetuará o pagamento de Notas Fiscais ou duplicatas contra ela emitidas à proponente vencedora, estando vedada a negociação
de tais títulos com terceiros.
 
20.3 Os pagamentos somente serão efetivados por meio de crédito em conta corrente da Contratada na Caixa Econômica Federal – CEF, que é a Instituição
Bancária contratada pelo Estado de Goiás para centralizar a sua movimentação financeira, nos termos do Art. 4º da Lei Estadual nº 18.364 de 10 de janeiro de
2014.
 
20.4 O valor contratado poderá ser reajustado nas condições estabelecidas no item 21 deste Edital. 
 
20.5 A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte da Contratada, da manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas em
edital.
 
20.6 O Órgão Contratante poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, nos termos desta
licitação.
 
20.7 Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado no item 20.1 passará a ser contado a
partir da data de sua reapresentação, não implicando qualquer ônus para o Contratante.
 
20.8 Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado não tenha de alguma forma contribuído para tal concorrido, fará ele jus à compensação financeira
devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento
serão calculados pela seguinte fórmula:

 
EM = N x Vp x (I / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

 
20.9 Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora, enquanto perdurar pendência em relação à entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou
inadimplência.
 
20.10 Será aplicável multa sobre o valor total da contratação, cumulativamente ou não com outras sanções, na forma abaixo, desde que garantidos o contraditório
e a ampla defesa:

 
20.10.1- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das
cominações legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
 
- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
- 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;
- 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
 

21 – DO REAJUSTE

 

21.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis.
 
21.2 Durante a vigência do contrato:
 

21.2.1 O preço ora definido é fixo e irreajustável pelo período de 1 (um) ano, contados da data da apresentação da última proposta comercial.
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22 – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

22.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos consignados no orçamento dos Órgãos e Entidades participantes do Registro
de Preços, para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do contratante, cujos programas de trabalho e elementos de
despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.

 

23 – DAS PENALIDADES

 

23.1 O(s) licitante(s) vencedor(es), nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002 e art. 50 do Decreto nº 9.666/2020, garantido o direito prévio à citação e à ampla
defesa, ficará(ão) impedido(s) de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em Edital, no contrato e nas demais cominações legais, se cometer uma ou mais das seguintes faltas:
 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
b) não entregar a documentação exigida no edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) causar o atraso na execução do objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) falhar na execução do contrato;
g) fraudar a execução do contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo;
i) declarar informações falsas; e
j) cometer fraude fiscal.
 
23.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das cominações
legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes percentuais:
 

a) 10% sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro
de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte de fornecimento não realizado;
c) 0,7% sobre o valor da parte do Fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
 

23.3 Advertência;
 
23.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
 
23.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a CONTRATANTE;
 
23.6 As sanções previstas poderão ser aplicadas juntamente com o item 23.2;
 
23.7 Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
 
23.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao CADFOR.
 
23.9 A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
 
23.10 As sanções descritas no item 23.1 também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva em pregão para registro de preços que, convocados, não
honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.
 

24 - DA SUBCONTRATAÇÃO

 

24.1 É vedada a subcontratação e/ou sub-rogação do serviço objeto deste contrato.

 

25 - DA GARANTIA CONTRATUAL

 

25.1 Para segurança do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades previstas no art. 56, §1º, da Lei
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nº 8.666/93. qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento das seguintes ocorrências: 

 

25.1.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
 
25.1.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrente de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
 
25.1.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; 
 
25.1.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA. 

 
25.2 A garantia deverá ser renovada a cada prorrogação e integralizada em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do Termo de Prorrogação, sempre
que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento no valor contratual, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato. 
 
25.3 A garantia deverá vigorar por mais 3 (três) meses, após o término da vigência do instrumento contratual. 
 
25.4 A garantia prestada pela CONTRATADA será restituída automaticamente ou por solicitação, somente quando comprovados: 
 

25.4.1 Integral cumprimento de todas as obrigações contratuais;
 
25.4.2 Recolhimento de multas punitivas, se for o caso; 
 
25.4.3 Pagamento das obrigações trabalhistas, inclusive verbas rescisórias, bem como dos encargos previdenciários e do FGTS, decorrentes da contratação; 
 
25.4.4 Inexistência de reclamatórias trabalhistas dos empregados lotados nas dependências da CONTRATANTE, nas quais este responda solidária
ou subsidiariamente com a CONTRATADA, sendo deduzidos todos os valores questionados na justiça trabalhista; 
 
25.4.5 Satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude da execução do objeto do Contrato. 
 

25.5 A garantia oferecida na modalidade fiança bancária, deverá: 
 

25.5.1 Ser concedida nos termos e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil; 
 
25.5.2 Ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança; 
 
25.5.3 Conter renúncia expressa ao benefício de ordem; 
 
25.5.4 Estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento; 
 
25.5.5 Ser irretratável, salvo no caso de substituição por outra modalidade de fiança, nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993, previamente aprovado
pelo CONTRATANTE. 

 
25.6 Na modalidade de garantia por títulos da dívida pública, estes deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido, preferencialmente
em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179/2001. 
 
25.7 A garantia oferecida na modalidade caução em dinheiro, deverá ser depositada nominalmente à CONTRATANTE, em instituição bancária informada
previamente, para os fins específicos a que se destine, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência. 
 
25.8 A garantia oferecida na modalidade de seguro-garantia, deverá constar expressamente da apólice, a cobertura de eventuais demandas trabalhistas
e previdenciárias nas quais a CONTRATANTE responda solidariamente ou subsidiariamente com a CONTRATADA. 
 
25.9 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e, caso
esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia poderá ser utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas diretamente pela Administração ou por meio da Justiça do Trabalho.

 

26 – DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

 

26.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitação serão submetidas à
tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), na forma da
Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.
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26.2 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no
tocante aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar
Estadual nº. 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM
DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbítrios e renunciando expressamente à jurisdição e tutela
do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos, consoante instrumento anexo ao contrato.
 

27 – DA OBRIGATORIEDADE DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE OU COMPLIANCE

 

 27.1 A empresa adjudicatária deverá, como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, apresentar declaração informando a existência de Programa de
Integridade ou Compliance implantado, conforme as condições estabelecidas na Lei Estadual nº 20.489/2019, interpretada sistematicamente com a alínea “c” do
inciso I do art. 1º do Decreto Federal nº 9.412/2018, que atualizou os valores das modalidades de licitações estatuídas pelo art. 23 da Lei Nacional nº 8.666/93.

 

 27.2 O Programa de Integridade consiste, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo à denúncia de
irregularidade e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilícitos praticados contra a administração pública do Estado de Goiás.

 

 27.2.1 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica,
a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

 

 27.3 O Programa de Integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros:

 

 a) padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou
função exercidos

 b) treinamentos periódicos sobre Programa de Integridade

 c) análise periódica de riscos para realização e adaptações necessárias ao Programa de Integridade;

 d) registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica;

 e) controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras de pessoa jurídica; 

 f) procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação
com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças,
permissões e certidões;

 g) independência, estrutura e autoridade da instância responsável pela aplicação do Programa de Integridade e fiscalização de seu cumprimento;

 h) canais de denúncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes
de boa-fé;

 i) medidas disciplinares em caso de violação do Programa de Integridade;

 j) procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidade ou infração detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados;

 k) ações comprovadas de promoção da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminários, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

 

 27.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa jurídica deverá apresentar relatório do perfil e relatório de conformidade do Programa ao poder
público.

 

27.4.1 A pessoa jurídica deverá expor suas alegações, devendo zelar pela completude, clareza e organização das informações prestadas.

 

 27.4.2 A comprovação deve abranger documentos oficiais, correios eletrônicos, cartas, declarações, correspondências, memorandos, atas de reunião, relatórios,
manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravações audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contábeis ou outros
documentos, preferencialmente em meio digital.

 

 27.4.3 A autoridade responsável poderá realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliação de que trata o item 28.4.

 

 27.5 O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorrência de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, não será considerado para fim de cumprimento da Lei Estadual nº 20.489/2019.

 

 27.6 Pelo o descumprimento das condições e requisitos do Programa de Integridade estabelecidos na Lei Estadual nº 20.489/2019, a administração pública do
Estado de Goiás, em cada esfera do Poder, aplicará à empresa a multa prevista no item 24.2 deste edital.

 

28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=23591
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28.1 Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o registro da proposta no sistema eletrônico, não serão aceitas alegações de desconhecimento.
 
28.2 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado, conforme determinação do Art. 51 do Decreto Estadual n° 9.666/2020.
 
28.3 O registro de Preços poderá ser cancelado, por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial
alteração das condições do mercado, conforme determinação do Art. 9°, inciso XII do Decreto Estadual n° 7.437/2011.
 
28.4 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
 
28.5 Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos exceto
quando houver disposição em contrário. Somente se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente regular e integral na SEAD.
 
28.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e segurança da contratação.
 
28.7 As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através dos sites www.comprasnet.go.gov.br e www.administracao.go.gov.br ficando
todos os licitantes obrigados a acessá-los para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.
 
28.8 Caberá também ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
 
28.9 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante neste Edital e a descrição do objeto constante nos
sites www.comprasnet.go.gov.br e www.administracao.go.gov.br e nota empenho, prevalecerá, sempre, a descrição deste Edital.
 
28.10 Em qualquer fase da licitação, o Pregoeiro poderá promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, bem como sanear
os erros de pequena relevância, mediante ato devidamente motivado.
 
28.11 Para os documentos emitidos sem data de validade expressa serão considerados um prazo de validade de 60 (sessenta) dias.
 
28.12 Para dirimir as questões relativas ao presente Edital elege-se como foro competente o de Goiânia – GO, com exclusão de qualquer outro.
 

29 – DOS ANEXOS

 

29.1 Constituem Anexos do Edital e dele fazem parte integrante:
 
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Minuta da Ata
ANEXO III – Minuta do Contrato
ANEXO IV – Declaração de enquadramento ao Art.27 da Lei Federal n.º 8.666/93
ANEXO V – Relação de Documentos que poderão ser substituídos pela apresentação Certificado de Registro Cadastral – CRC
ANEXO VI – Modelo de Proposta Comercial

 

 

Aguimar Batista da Silva Sobrinho

Pregoeiro(a)

 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO

DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.segplan.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.segplan.go.gov.br/
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1. OBJETO

Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o
fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,
atendendo a necessidade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, pelo período de 20 (vinte) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme Art. 57, inc. II da Lei de Licitações - Lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo.

O enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002, pois seus padrões de
desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1 GERAIS

1. Padronização dos contratos de locação de veículos dos órgãos do Poder Executivo Estadual;

2. Melhoria da qualidade dos serviços, suprindo as deficiências identificadas nos órgãos atendidos;

3. Aumento de eficiência no reaparelhamento e renovação da frota, com enfoque na economicidade;

4. Garantir os serviços de transporte para execução das atividades administrativas e finalísticas, uma vez que os veículos de propriedade do Estado, por se tratar
de frota antiga em sua grande maioria, não se encontram em condições de tráfego, além de serem insuficiente para atender toda sua demanda;

5. As novas demandas de serviços e atividades do Estado faz com que o quantitativo de veículos não suportem as demandas da referida Secretaria, sendo
necessário o acréscimo para a realização de suas tarefas precípuas no atendimento aos deslocamentos na capital e interior do Estado, no intuito de melhorar
significativamente a qualidade dos serviços e suprir as deficiências identificadas.

2.2 ESPECÍFICAS

2.2.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO

1. Menor preço por lote.

2.2.2 JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA POR LOTE

1. A escolha por licitar em lotes em detrimento da disputa por itens, para o certame em específico, tem o objetivo de divisão e não de junção. O quantitativo dos
itens de grande consolidação numérica foram seccionados em mais de um lote, resultando em conjuntos distintos, para que o quantitativo não seja tão
volumoso a ponto de restringir a competição apenas aos fornecedores de grande porte e supremacia mercadológica. 

2. O modelo de carro Hachtback Padrão B ilustra bem a situação em questão, com uma demanda pelos órgãos partícipes de 605 carros, tal quantitativo se
apresentaria inviável à maioria das empresas do ramo se fosse tratado como um único item sólido e consolidado.

3. Se fez assim necessária uma estrutura de divisão em cima da demanda solicitada pelos partícipes nos itens com expressiva quantidade na frota. Essa divisão
oportuniza uma disputa mais equilibrada do mercado fornecedor, possibilitando a médios e pequenos fornecedores sazão de certame com os grandes do
segmento, ampliando a competitividade.

4. Como exemplificação do modelo, na situação mencionada na "letra b" o então item de 605 carros Hachtback Padrão B fora dividido em 3 grupos, onde cada
grupo será inserido em um lote distinto. Nesse formato, o lote se torna mais atrativo aos competidores (licitantes) com menor estrutura organizacional,
aumentando, por conseguinte, a disputa no certame.

5. Como já mencionado, a decisão de licitar em lotes nesse certame não visou o agrupamento, mas sim a divisão do montante dos itens com quantidade
extrapolante. Nesse cenário há a possibilidade de se resultar em preços diferentes e/ou fornecedores distintos nos lotes com o item dividido (mesmo veículo),
situação considerada normal devido o fator preponderante do acaso. Essa unidade entende que tal situação é vantajosa em detrimento de se ter menos
fornecedores a brigar entre si pelo menor preço (objetivo principal do pregão eletrônico). É cediço que o maior número de competidores resulta em uma
disputa mais acirrada e geralmente em ofertas mais vantajosas à Administração, em suma, entendemos ser melhor proporcionar uma disputa mais ampla que
potencialize menores preços, ainda que distintos para lotes com a similitude no item, do que um único preço geral no Estado resultante de uma disputa
restringida a poucos players.

6. Nesse contexto, a decisão aqui apostada vai ao encontro com os princípios administrativos da Igualdade, da Motivação, da Moralidade, da Eficiência, da
Razoabilidade e Proporcionalidade, sendo de melhor tom sempre buscar ampliar a competitividade, abrangência e transparência do certame.

7. Como já levantando, o formato proposto abre a possibilidade de existir preços diferentes e/ou fornecedores distintos para os lotes com itens similares, o que
poderia levantar questionamento também sobre a perspectiva da não padronização. Devemos ressaltar que a Administração não tem o intuito de padronizar
marca e/ou modelo entre os órgãos, mas sim e apenas, a padronização da especificação técnica do veículo com o intuito de atender essencialmente
a necessidade primordial para com o objeto.

8. Essa padronização técnica para os veículos é resultante da experiência da Gerência de Frotas e do experimento com as Contratações anteriores.

9. É inclusive resultante dessa mesma experiência, o embasamento para a escolha desse formato proposto para divisão de lotes. Tal experiência leva a crer que a
não divisão aumentaria a probabilidade do Estado ficar a mercê de poucos fornecedores e/ou grandes empresas do segmento, que teriam grande
preponderância na gestão das frotas do Estado. Nessa situação, é plausível imaginar um maior risco de decepção no atendimento das necessidades do
Estado. Em observância a um passado recente de contratações no Estado, algumas situações onde grandes empresas detinham um grande fornecimento de
objeto geraram desgaste e dificuldades no abastecimento e/ou manutenção dos contratos. Ajustar o certame para possibilitar uma inserção de um maior
número de fornecedores é mitigar esse risco.

10. Em acordo com as diretrizes de publicação e transparência, o mercado tendo ciência antecipadamente das regras detalhadas não deve interpor a licitação. Do
ponto de vista prático e racional, não significa que a forma da disputa aqui tratada impedirá que tenhamos apenas um fornecedor para os lotes, mas sim que
essa formatação vise minimizar os efeitos de uma disputa menos ampla.

11. Em relação a divisão, o critério usado foi separar os órgãos de maior demanda dos demais órgãos com demandas mais modestas, até chegar a um equilíbrio
quantitativo entre os grupos (lotes). Dessa forma, cada Lote com item similar (veículo com mesma especificação) atenderá a um grupo específico de Órgãos.

 

3. ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS

3.1 ESPECIFICAÇÕES

A empresa participante poderá ofertar mais de uma MARCA/MODELO de veículo, cabendo a Contratante a escolha do veículo que atenderá as suas necessidades;
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Atendendo as quantidades e destinações, os veículos deverão ser entregues de acordo com as seguintes classificações e especificações mínimas;

 

3.1.1 REPRESENTAÇÃO

VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO - SEDAN - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido à etanol e gasolina, injeção
eletrônica, potência do motor não inferior a 140 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 ou mais marchas sincronizadas à frente e 01 uma à ré,
direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro
traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando elétrico, jogo de
tapetes, protetor de cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda mínimo aro R16 de liga leve, Kit multimídia, sistema de alarme antifurto, distância mínima
entre eixos de 2.600 mm, volume mínimo do porta malas de 450 litros, com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip
e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do
Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta.

 

3.1.2 SEDAN PADRÃO A

VEÍCULO SEDAN - PADRÃO A - Ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção eletrônica,
potência do motor, não inferior a 100 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, freio
ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro,
cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes,
protetor do cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda padrão mínimo aro R15 de liga leve, kit multimídia, sistema de alarme anti-furto, entre-eixos com
no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do porta malas de 440 litros, com equipamento específico para monitoramento em tempo real rastreador com Dual Chip e
demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores
(Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.3 SEDAN PADRÃO B

VEÍCULO SEDAN - PADRÃO B - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção eletrônica,
potência do motor não inferior a 75 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, freio
ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, ar quente, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos,
retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda padrão mínimo aro R14, som com
entrada para USB, sistema de alarme anti-furto, entre-eixos com no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do porta malas de 440 litros, com equipamento específico
para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.4 SERVIÇO PADRÃO A

VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO A - Ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção
eletrônica, potência do motor não inferior a 100 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar
condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, ar quente, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros
retráteis de três pontos, jogo de tapetes, protetor do cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda padrão mínimo aro R14, som com entrada para USB, entre
eixos com no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do porta malas de 250 litros, com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) com
Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na Cor branca

 

3.1.5 SERVIÇO PADRÃO B

VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO B - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção
eletrônica, potência do motor não inferior a 75 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar
condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três
pontos, jogo de tapetes, protetor do cárter, roda padrão mínimo aro R14, som com entrada para USB, entre eixos com no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do
porta-malas de 250 litros (banco traseiro em posição normal), com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais
equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na Cor branca

 

3.1.6 STATION WAGON/MONOVOLUME

VEÍCULO SUV LEVE/MONOVOLUME - Ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido à etanol e gasolina, potência do
motor não inferior a 100 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 (cinco) ou mais marchas sincronizadas à frente e uma (01) à ré, direção assistida,
ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, desembaçador do vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos
laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do cárter, roda padrão mínimo aro R15, som com
entrada para USB, entre eixos com no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do porta malas de 400 litros, com equipamento específico para monitoramento em tempo
real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.7 FURGÃO LEVE
Í
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VEÍCULO FURGÃO LEVE - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, carroceria monobloco totalmente construída em aço, duas portas laterais
dianteiras, uma porta dupla traseira sem vidros, capacidade para dois lugares incluído o motorista, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, movido a
etanol e gasolina, injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 85 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré,
direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, jogo de tapetes, protetor do cárter e câmbio, roda padrão mínimo aro R14,
entre eixos com no mínimo 2.650mm, brake light, som com entrada para USB, capacidade mínima de carga de 3.0 m³, com equipamento específico para
monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.8 FURGÃO DE CARGA

VEÍCULO FURGÃO DE CARGA - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, carroceria monobloco totalmente construída em aço, duas portas
laterais dianteiras, uma porta lateral direita deslizante sem vidro (entende-se sem janela), uma porta dupla traseira sem vidro, capacidade para três lugares incluído o
motorista, cintos de segurança laterais dianteiros retráteis de três pontos, movido a diesel, potência do motor não inferior a 130 cv, câmbio com 05 marchas à frente e
uma à ré, direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, jogo de tapetes, protetor do cárter e câmbio, roda padrão mínimo
aro R16, som com entrada para USB, entre eixos mínima de 3.450mm, brake light, capacidade mínima de carga de 10m³, com equipamento específico para
monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.9 VAN DE PASSAGEIROS

VEÍCULO VAN DE PASSAGEIROS - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, carroceria monobloco totalmente construída em aço, duas portas
laterais dianteiras, uma porta lateral direita deslizante com vidro, uma porta dupla traseira com vidro, capacidade para 16 lugares incluído o motorista, bancos
reclináveis, cintos de segurança laterais dianteiros retráteis de três pontos, cintos de segurança para todos os passageiros, volume porta malas mínimo de 1m³,
movido a diesel, potência do motor não inferior a 130 cv, câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado para cabine e passageiros,
freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo dianteiro, vidros elétricos dianteiros, retrovisores externos com acionamento elétrico, travas elétricas, jogo de tapetes,
protetor do cárter e câmbio, roda padrão mínimo aro R16, som com entrada para USB, entre eixos mínimo de 4.000mm, brake light, com equipamento específico
para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.10 PICK-UP LEVE

VEÍCULO PICK UP LEVE - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, veículo tipo camionete, cabine simples, movido a etanol e gasolina, potência
do motor não inferior a 85 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04
(quatro) rodas, airbag duplo frontal, protetor motor e câmbio, protetor de caçamba, jogo de tapetes, roda padrão mínimo aro R14, som com entrada para USB, entre
eixos mínimo de 2.700mm, capacidade mínima de carga de 700 Kg, com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e
demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores
(Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.11 CAMIONETE CABINE DUPLA 4X2 / 4X4

VEÍCULO CAMIONETE CAB. DUPLA 4X2 / 4X4 - Cabine dupla, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, motor diesel, potência do motor não
inferior a 160 cv, câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, roda padrão
mínimo aro R16, som com entrada para USB, entre eixos mínimo de 2.950mm, protetor motor e câmbio, jogo de tapetes, capacidade mínima de carga de 1.000 Kg,
com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas
de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

3.1.12 SEDAN GRANDE

VEÍCULO DE SEDAN GRANDE - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido à gasolina, injeção eletrônica, potência do
motor não inferior a 250 cv, com câmbio automático, direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, vidros e travas
elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três
pontos, retrovisores externos com comando elétrico, jogo de tapetes, protetor de cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda mínimo aro R18 de liga leve,
Kit multimídia, sistema de alarme antifurto, distância mínima entre eixos de 2.800 mm, volume mínimo do porta malas de 500 litros, com equipamento específico
para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, emissões
máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta.

 

3.1.13 MINI VAN

VEÍCULO MINI VAN – Veículo utilitário, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, carroceria monobloco totalmente construída em aço, 02 porta
laterais dianteiras, 01 porta lateral direita deslizante,  01 porta traseira, capacidade para 08 lugares, incluindo o motorista. Bancos reclináveis, cintos de segurança
laterais dianteiros retráteis de três pontos, movido a etanol ou gasolina (com qualquer um dos combustíveis), potência mínima de 180 cv, câmbio automático, freio
ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag frontal, entre eixos mínimo de 3.000 mm, volume do porta malas mínimo de 690 litros, comprimento total mínimo de 5.000 mm,
kit multimídia, com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos
pelo CONTRAN. Emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).
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- Cor preta.

 

3.1.14 SUV GRANDE

LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência
do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 marchas a frente e uma à ré ou automático, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de
segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do
cárter, roda mínimo aro R18 de liga leve, Kit multimídia, ar condicionado, sistema de alarme anti-furto, entre-eixos com no mínimo 2.600 mm, volume mínimo do
porta malas de 400 litros e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta.

 

3.1.15 SEDAN GRANDE COM BLINDAGEM 3-A

VEÍCULO DE SEDAN GRANDE COM BLINDAGEM 3-A - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido à gasolina,
injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 250 cv, com câmbio automático, direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag
duplo frontal, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais
traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando elétrico, jogo de tapetes, protetor de cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda
mínimo aro R18 de liga leve, Kit multimídia, sistema de alarme antifurto, distância mínima entre eixos de 2.800 mm, volume mínimo do porta malas de 500 litros,
com equipamento especifico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos
pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta.

 

3.1.16 SUV GRANDE COM BLINDAGEM 3-A

LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE COM BLINDAGEM 3-A - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel,
injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 marchas a frente e uma à ré ou automático, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, air bag
duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando interno, jogo
de tapetes, protetor do cárter, roda mínimo aro R18 de liga leve, Kit multimídia, ar condicionado, sistema de alarme anti-furto, entre-eixos com no mínimo 2.600
mm, volume mínimo do porta malas de 400 litros e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta

 

3.2 QUANTIDADE E PREÇOS

3.2.1 Disposição dos Lotes, quantidade estimada e Valor estimado:

LOTES ITENS Código do Item
do Produto Tipo de Veículo Quant.

Estimada (A)
Valor Unitário
Mensal(R$) (B)

Valor Total Mensal
Estimado(R$) (C) = (A x B)

Valor Total Estimado (R$)
(C x 20 meses) Partícip

1 1 80251 Representação 38 4.205,33 159.802,54 3.196.050,80 Todos os

2 1 80248 Sedan Padrão A 140 1.978,69 277.016,60 5.540.332,00 SEDUC,

3 1 80248 Sedan Padrão A 153 1.978,69 302.739,57 6.054.791,40 Demais Ó

4 1 80254 Sedan Padrão B 62 1.947,92 120.771,04 2.415.420,80 Todos os

5 1 80256 Hatchback Padrão
A 135 2.516,46 339.722,10 6.794.442,00 ECONO

6 1 80256 Hatchback Padrão
A 134 2.516,46 337.205,64 6.744.112,80 Demais Ó

7 1 80257 Hachtback Padrão
B 300 1.652,86 495.858,00 9.917.160,00 AGROD

8 1 80257 Hachtback Padrão
B 174 1.652,86 287.597,64 5.751.952,80 DGAP, C

9 1 80257 Hachtback Padrão
B 131 1.652,86 216.524,66 4.330.493,20 Demais Ó
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10 1 80260
Statio Wagon/

Monovolume
109 2.951,40 321.702,60 6.434.052,00 Todos os

11

1 80262 Furgão Leve 8 2.527,22 20.217,76 404.355,20 Todos os

2 80264 Furgão de Carga 18 5.865,03 105.570,54 2.111.410,80 Todos os

3 80268 Pick-up Leve 6 2.338,46 14.030,76 280.615,20 Todos os

12 1 80266 Van de Passageiros 29 5.945,75 172.426,75 3.448.535,00 Todos os

13 1 80269 Caminhonete
C. Dupla Diesel 110 6.762,22 743.844,20 14.876.884,00 AGROD

GOINFR

14 1 80269 Caminhonete
C. Dupla Diesel 103 6.762,22 696.508,66 13.930.173,20 Demais Ó

15 1 80416 Sedan Grande 1 5.418,50 5.418,50 108.370,00 PODER 

16 1 80420 Mini Van 4 3.358,78 13.435,12 268.702,40 PODER 

17 1 80274 Suv Grande 29 4.241,62 123.006,98 2.460.139,60 Todos os

18

1 80414 Sedan Grande /
Blindado 2 12.545,49 25.090,98 501.819,60 PODER 

2 80422 Suv Grande /
Blindado 3 15.241,53 45.724,59 914.491,80 PODER 

Valor Total Estimado: 96.484.304,60  

 

O valor total estimado para esta eventual contratação via sistema de registro de preços é de R$ 96.484.304,60 (noventa e seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro
mil trezentos e quatro reais e sessenta centavos).

* Os itens Sedan Grande, Mini Van, Sedan Grande Blindado e Suv Grande Blindado são para o atendimento ao Chefe do Poder Executivo.

* De acordo com o Decreto nº 9.541 de 23 de outubro de 2019, que dispõe sobre a gestão dos veículos utilizados pela administração , em seu Art. 26, elucida
que a destinação e utilização dos veículos oficiais de representação estão limitadas a 01 (um) veículo, de uso exclusivo do titular do órgão ou da entidade.
Em seu § 1º observa que a Casa Militar poderá manter veículos de representação.

* Órgãos Partícipes: ABC, AGR, AGRODEFESA, CASA CIVIL, CASA MILITAR, CBM, CGE, DGAP, DGPC, ECONOMIA, FAPEG, GOIÁS
TURISMO, GOIASPREV, GOINFRA, IPASGO, JUCEG, PGE, PM, PROCON – SSP, SEAD, SEAPA, SECOM, SECULT, SEDI, SEDS, SEDUC, SGG,
SEL, SEMAD, SES, SIC, SSP, UEG e VICE-GOVERNADORIA.

3.2.2 Os licitantes devem se atentar aos órgãos contemplados em cada lote:

LOTES Para Atendimento dos Órgãos

01
ABC, AGR, AGRODEFESA, CASA CIVIL, CASA MILITAR, CBM, CGE, DGAP, ECONOMIA, FAPEG, GOIÁS
TURISMO, GOIASPREV, GOINFRA, IPASGO, JUCEG, PGE, PM, SEAD, SEAPA, SECULT, SEDI, SEDS, SEDUC,
SGG, SEL, SEMAD, SES, SIC, SSP, VICE-GOVERNADORIA.

02 SEDUC, PM, SEDS.

03
AGR, CASA CIVIL, CASA MILITAR, CBM, CGE, DGAP, GOIÁS
TURISMO, GOIASPREV, IPASGO, JUCEG, PGE, SEAD, SEAPA, SECULT, SEDI, SGG, SEL, SEMAD, SES, SIC, SSP, UEG, VICE-
GOVERNADORIA.

04 ABC, CBM, SEDUC.

05 ECONOMIA.

06 AGR, CBM, DGPC, PM, PROCON - SSP, SEDUC, SES, SIC.
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07 AGRODEFESA.

08 DGAP, CBM, SSP.

09 GOINFRA, SEDUC, SEL, SES.

10 DGPC, GOINFRA, SES.

11 ABC, DGAP, DGPC, IPASGO, JUCEG, SEAD, SEDS, SEDUC, SEL, SES, SSP.

12 PM, PROCON - SSP, SEAD, SEDI, SEDS, SEDUC, SEL, SES, SIC, SSP.

13 AGRODEFESA, GOINFRA e SEMAD.

14 CASA MILITAR, CBM, DGPC, ECONOMIA, GOIÁS TURISMO, IPASGO, PM, PROCON -
SSP, SEAPA, SECULT, SEDI, SEDS, SEDUC, SGG, SEL, SES, SIC, UEG, VICE-GOVERNADORIA.

15 CASA MILITAR.

16 CASA MILITAR, PM, SEL.

17 CASA CIVIL, CASA MILITAR, SECOM, SEDUC, SEMAD, SES.

18 CASA MILITAR, DGPC.

 

* Qualquer discrepância dos dados entre a tabela acima e os Apêndices desse documento, prevalecerão o segundo. A administração poderá fazer ajustes na
parametrização dessa distribuição se julgar necessário.

 

4. DO MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS

4.1 Visando a necessidade de gestão e controle da frota estadual, executada pelos Órgãos/entidades e da correta utilização, pelos servidores, dos veículos locados, e
para que se faça cumprir as exigências descritas nos itens 7.2.13, 7.2.14. e 7.2.15, se faz imprescindível que todos os veículos quando disponibilizados, estejam
equipados com Serviço de monitoramento por GPS/GSM/GPRS e gestão por sistema de BI (BUSINESS INTELIGENCE), sem ônus a contratante;

4.2 O fornecimento/instalação e manutenção do referido sistema é de total responsabilidade da CONTRATADA, e os custos deverão ser previstos na locação mensal;

4.3 A CONTRATADA deverá dispor de treinamento dos agentes gestores/fiscais de cada contrato, que irão operar o sistema, bem como para servidor indicado pela
Secretaria de Estado da Administração;

4.4 A CONTRATANTE deverá disponibilizar condições, espaço e equipamentos de TI (tecnologia da informação), para a instalação dos sistemas de monitoramento
de seus veículos contratados em locais determinados pelos órgãos CONTRATANTES.

4.5 Todo serviço de monitoramento deverá ser disponibilizado através de mapas digitais e o acesso ao sistema deverá ser protegido por senhas com níveis de
serviços.

4.6 O monitoramento será realizado 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana.

4.7 Os equipamentos de rastreamento a serem utilizados na prestação dos serviços, deverão estar com a certificação da ANATEL válida.

4.8 Além da disponibilização e instalação dos equipamentos embarcados, a empresa a ser contratada deverá disponibilizar via web (internet) um software de
Monitoramento que atenda a todos os requisitos técnicos descritos abaixo e aos demais deste Termo de Referência:

4.9 Visualização individual parcial e global de todos os veículos no mapa;

4.10 Cadastramento por grupos de veículos;

4.10.1 Servidor de mapas com comprovação através de contrato com provedor deste tipo de serviço:

4.10.2 Mapa digital de todo o território nacional, principalmente do Estado de Goiás e da região metropolitana de Goiânia, com arruamento, sentido de trânsito,
rodovias e a informação de tráfego que deverá ser atualizada a cada 30 segundos;

4.10.3 Posição (localização em mapa digital) em tempo real dos veículos;

4.10.4 Situação da ignição dos veículos (ligada/desligada);

4.10.5 Informação em tempo real da violação de pontos ou rota estabelecida para análise de atraso / adiantamento / descumprimento;

4.10.6 Deve ser permitida a construção de áreas geograficamente delimitadas no mapa digital (conhecidas como geocercas ou alvos) para alarmes de entrada e saída;

4.10.7 Definição de perfis de usuários para controle de acesso ao sistema;

4.10.8 Deve ser permitida a criação de pontos de referência personalizados no mapa digital;



07/12/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000015723130 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19748687&infra_sis… 25/64

4.10.9 O mapa deve apresentar setas de direcionamento do sentido para onde o veículo está se deslocando;

4.10.10 O sistema deve listar quais são os veículos próximos a um endereço determinado;

4.10.11 Distância percorrida por faixa de horário por veículo;

4.10.12 Utilização dentro e fora do expediente por veículo;

4.10.13 Ociosidade do veículo;

4.10.14 Horários de utilização do veículo dentro e fora do expediente;

4.11 O Sistema de BI (Business Intelligence), deverá ser totalmente web, permitindo o acesso dos órgãos/entidades CONTRATANTES a todas as informações
necessárias à gestão dos veículos locados.

4.12 A CONTRATADA deverá em situações de substituições de veículos, por terem atingido tempo limite de utilização, e /ou ambos nos casos de devolução por
término da vigência contratual entregar a CONTRATANTE, back-up contendo todas as informações do monitoramento, no período em que o veículo foi utilizado
pela Administração Pública.

4.13 A Secretaria de Estado da Administração por meio da Gerência de Suprimentos e Frotas, terá acesso ao monitoramento de todos os veículos disponibilizados
aos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo do Estado de Goiás.

 

5. FORMA DE PAGAMENTO

5.1 As Notas Fiscais/ Faturas serão emitidas no último dia útil do mês referente à prestação dos serviços e encaminhadas ao gestor do contrato para atesto;

5.2 O pagamento pelo serviço prestado será efetuado, em parcelas mensais, em até 30 (trinta) dias após o ateste da Nota Fiscal/Fatura pelo setor competente.

 

6. CONTRATO

6.1 O Contrato terá início a partir de sua assinatura, com duração de 20 (vinte) meses, e sua eficácia a partir da publicação no Diário Oficial do Estado;

6.2 A unidade administrativa responsável pelo acompanhamento e gestão do contrato será designada pela contratante.

 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1.1 Disponibilizar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todas as informações solicitadas pela Secretaria de Estado da Administração por meio da
Gerência de Suprimentos e Frotas;

7.1.1.1 Cumprir os prazos de entrega determinados neste Termo de Referência;

7.1.2 Disponibilizar os veículos em no máximo 60 (sessenta) dias corridos e 90 (noventa) dias corridos para veículos blindados, contados a partir da assinatura do
contrato e publicação do extrato do mesmo no Diário Oficial do Estado;

7.1.2.1 Entregar os veículos, em Goiânia nos locais a serem indicados pela Contratante. Entregar os veículos em perfeitas condições de funcionamento e uso, com
documentação atualizada, licenciados preferencialmente no Estado de Goiás, sendo a locação livre de quilometragem, tributos, encargos sociais e trabalhistas;

7.1.3 Para os veículos que apresentarem defeitos, alterações e irregularidades e/ou apresentarem quaisquer características discrepantes às descritas neste Termo de
Referência, ainda que constatados depois do recebimento, a Contratada será notificada para saná-los ou substituí-los, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer
tempo, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, às suas expensas;

7.1.4 Entregar os veículos caracterizados conforme grafismos e logomarcas padrão do Estado, de acordo com o Apêndice III;

7.1.5 Fornecer os veículos, objeto da locação, fabricados no corrente ano ou posterior;

7.1.6 Entregar os veículos na cor preta para os de representação e os demais preferencialmente na cor branca;

7.1.6.1 A exceção a esse dispositivo deverá ser justificada e autorizada pela Contratada e pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD.

7.1.7 Realizar serviço de limpeza dos veículos semanalmente;

7.1.7.1 Realizar 01 (uma) limpeza simples a cada semana, com no mínimo aspiração da parte interna e a lavagem da pintura externa do veículo;

7.1.7.2 Substituir a limpeza simples por uma limpeza completa nos veículos, a cada intervalo de 60 (sessenta) dias, compreendendo além da execução do item
anterior, lavagem geral com cera, limpeza detalhada interna, sendo a lavagem do motor facultativo e etc.

7.1.8 Responsabilizar-se por realizar a imediata e tempestiva manutenção preventiva e corretiva dos veículos disponibilizados, mantendo os mesmo em perfeito
estado para a prestação dos serviços contratados, observando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manutenções e substituições de veículos lotados nos
municípios do interior do Estado e de 04 (quatro) horas na capital, contadas a partir da disponibilização formal dos veículos, feita pelo gestor do contrato, à
Contratada;

7.1.9 Responsabilizar-se pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no
plano de manutenção do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatória, durante os
intervalos entre as manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto deste
Termo de Referência;

7.1.10 Disponibilizar, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, serviço de socorro para transporte e deslocamento de veículos e
condutores, nos casos de defeitos e/ou acidentes, de modo a proporcionar atendimento imediato;

7.1.11 Disponibilizar veículos de reserva com as mesmas características técnicas contidas neste instrumento, em número suficiente para comportar eventuais
substituições por indisponibilidade (incluídas as movimentações para manutenções, revisões e limpezas), de modo a garantir a continuidade do serviço, respeitado,
todavia, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado para substituições nos municípios do interior e de 04 (quatro) horas na capital, contadas a partir da comunicação
escrita feita pelo gestor do contrato;
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7.1.12 Proceder ao rodízio de pneus a cada 5.000 (cinco mil) Km, bem como a verificação do balanceamento do conjunto: roda/pneus, e conferência do alinhamento
da direção; os pneus deverão ser substituídos quando apresentarem risco, ou quando a profundidade dos sulcos da banda de rodagem estiver próxima de 3 mm, sendo
que a identificação deste item é feita pela TWI (Thread Wear Indicators);

7.1.13 Substituir os veículos com no máximo 20 (vinte) meses de uso, a contar da data da entrega;

7.1.14 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas na condução dos veículos locados e solicitar o
reembolso dos valores junto à Contratante, caso não seja efetuado pelo condutor;

7.1.15 Antes de realizar o pagamento, a CONTRATADA deverá aguardar a conclusão dos processos referentes aos recursos previstos pela legislação;

7.1.16 A CONTRATADA deverá encaminhar à Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a
resguardar o direito, por parte dos condutores, de interpor recursos;

7.1.17 Nos casos em que a Secretaria de Estado da Administração não for notificada dentro do prazo supracitado, a CONTRATADA se responsabilizará
integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrente de infrações;

7.1.18 Assumir todas as despesas com os veículos de sua propriedade, inclusive as relativas a manutenção, impostos, taxas, licenciamentos, seguro geral e outras que
incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer
ocorrências;

7.1.19 Responsabilizar-se pela cobertura contra danos materiais e pessoais ocasionados a terceiros, já incluída no valor mensal da locação, devendo disponibilizar os
veículos com, no mínimo, seguro contra acidentes a terceiros, sem franquia, e havendo franquia essa ficará a cargo da CONTRATADA, com no mínimo:

 

7.1.19.1 CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS LEVES

1
-

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: VALOR DETERMINADO OU VALOR MERCADO
REFERENCIADO - VMR (110% TABELA FIPE)

2
- COBERTURA: Colisão, Incêndio, roubo e furto RCF-V e APP-V

3
- Responsabilidade civil facultativa - veículo - RCF - V

 3.1 - Danos materiais - R$60.000,00

 3.2 - Danos corporais - R$60.000,00

 

4
- ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS:

 4.1 - Morte por pessoa R$10.000,00

 4.2 - Invalidez Permanente Por/Pessoa R$10.000,00

 4.3 - Despesas Médicos Hospitalares P/ pessoa Sem cobertura

 

* Veículos destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 08 (oito) pessoas

 

7.1.19.2 CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS MÉDIOS*

1
-

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: VALOR DETERMINADO OU VALOR MERCADO
REFERENCIADO - VMR (110% TABELA FIPE)

2
-

COBERTURA: Colisão, Incêndio, roubo e furto, RCF-V e APP-V
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3
- Responsabilidade civil facultativa - veículo - RCF-V:

 3.1 - Danos materiais - R$80.000,00

 3.2 - Danos corporais - R$80.000,00

4
- ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS:

 4.1 - Morte por pessoa R$10.000,00

 4.2 - Invalidez Permanente Por/Pessoa R$10.000,00

 4.3 - Despesas Médicos Hospitalares P/ pessoa Sem cobertura

 

* Veículos destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 10 (dez) pessoas e transporte de
cargas leves, ou seja, mistos (Ex.: Pick-up e/ou Camionetes e Vans) com o peso bruto total de até 3,5
toneladas, incluindo Ambulâncias e Unidades de Saúde e/ou Socorro

7.1.20 A CONTRATADA, na entrega dos veículos, deverá apresentar a apólice do seguro.

7.2 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.2.1 Encaminhar à Contratada, por escrito, solicitação dos veículos e indicação dos locais de entrega, conforme demanda;

7.2.2 Efetuar os pagamentos nas datas e prazos estipulados em contrato;

7.2.3 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou
representantes da contratada em suas dependências, desde que respeitadas às normas de segurança;

7.2.4 Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da Contratada;

7.2.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa Contratada, assegurando a boa prestação e o
bom desempenho dos serviços prestados;

7.2.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio do Gestor do Contrato, exigindo seu fiel e total cumprimento;

7.2.7 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos veículos entregues ou no serviço prestado.

7.2.8 Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente
à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.

7.2.9 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

7.2.10 Indicar pessoa responsável pela administração dos contratos;

7.2.11 Receber o veículo verificando o atendimento quanto às normatizações do Código de Trânsito Brasileiro, quantidade de combustível disponível, cabendo
relatório, conforme o caso, e estado geral do veículo;

7.2.12 Devolver o veículo com a mesma quantidade de combustível recebida na retirada;

7.2.13 Utilizar os veículos, exclusivamente, para os serviços de competência do Estado, representado por seus órgãos/entidades, envolvendo transporte de pessoas,
materiais, ferramentas e equipamentos, obedecendo aos limites estabelecidos pela fabricante do veículo quanto à capacidade de cada marca/modelo;

7.2.14 Utilizar os veículos em atividades exclusivamente de serviço, preferencialmente no período diurno e em dias úteis;

7.2.15 Permitir a condução dos veículos somente por servidores oficialmente autorizados;

7.2.16 Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços contratados;

7.2.17 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência.

7.2.18 Exercer a fiscalização dos serviços por profissionais especialmente designados;

7.2.19 Não sublocar/ceder os veículos objeto deste edital;

7.2.20 Recolher os veículos, após a jornada de trabalho nas instalações dos Órgãos/Entidade, salvo exceções necessárias por motivos operacionais, oficialmente
autorizadas, conforme especificado em Decreto;

7.2.21 Registrar a utilização, controle e gestão dos veículos, conforme o formulário (ordem de tráfego) estabelecido em Decreto e legislação vigente;

7.2.22 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa contratada.
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7.2.23 Quando do recebimento da notificação de infração, identificar de imediato o condutor, ou, devolver a notificação à CONTRATADA, caso a infração seja de
sua responsabilidade.

7.2.23.1 Ingressar com recurso em tempo hábil quando não houver concordância de sua parte, ou do servidor condutor, na aplicação da infração;

7.2.23.2 Providenciar o pagamento das infrações de trânsito de sua responsabilidade exclusiva, ou do servidor condutor, aplicadas no período correspondente à
execução do contrato, não se admitindo a postergação do pagamento das mesmas, podendo o gestor do Órgão ser responsabilizado pela demora em instaurar os
procedimentos apuratórios que deverão ser sumários, obedecendo aos prazos processuais, no Decreto e legislação vigente.

7.2.24 Quanto ocorrer avarias e sinistros a CONTRATANTE é a responsável por:

7.2.24.1 Em caso de sinistro, notificar a CONTRATADA imediatamente sobre o fato e encaminhar cópia do Boletim de Ocorrência, bem como Fotos e Laudo
Pericial (quando existirem);

7.2.24.2 O Laudo Pericial deve ser solicitado pela CONTRATANTE no local do acidente, sempre que houver vitima fatal;

7.2.24.3 Quando os sinistros envolverem terceiros, o Boletim de Ocorrência deve conter declaração de todos os envolvidos;

7.2.24.4 Responsabilizar-se financeiramente pelos sinistros e avarias decorrentes de imperícia, imprudência, negligência, mau uso, dolo, e atos ilícitos de seus
servidores quando comprovados, mediante processo administrativo, devidamente instruído com no mínimo os seguintes documentos:

1. Boletim de Ocorrência;

2. Ordem de tráfego;

3. Relatório com informações do sistema de rastreamento e monitoramento;

4. Três orçamentos de cotações de preços (que comprovem que os equipamentos e serviços constantes utilizados pela empresa correspondem aos valores
praticados no mercado);

5. Notas fiscais das empresas que prestaram os serviços e/ou forneceram peças;

6. Demais documentos necessários à comprovação da negligência, imperícia, imprudência, dolo, ou ato ilícito do servidor.

 

7.2.24.5 Não serão passiveis de ressarcimento as despesas referentes a manutenções por desgastes que decorram da utilização continuada do bem e do decurso de
tempo.

7.2.25 No término dos serviços, os veículos deverão ser devolvidos à CONTRATADA, após realização de inspeção pela CONTRATADA e acompanhada por
representante da CONTRATANTE. Caso sejam constatadas avarias que não sejam do uso comum do veículo, sendo por mau uso, negligência, imprudência,
imperícia, dolo, atos ilícitos e/ou decorrentes de instalação de acessórios ou equipamentos pela CONTRATANTE, será elaborado relatório técnico com apresentação
pela CONTRATADA de 03 (três) orçamentos para os reparos necessários e consequente pagamento pela CONTRATANTE.

 

8. REQUISITOS TÉCNICOS

8.1 O licitante deverá apresentar prospectos de todos os veículos, juntamente à proposta comercial;

8.2 Comprovação da aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta licitação, por intermédio de Capacidade
Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante prestou ou está prestando serviços de locação de veículos
automotores, com resultado satisfatórios e efetivos, correspondentes a no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do total estimado para os serviços licitados para cada
item, conforme art. 30. II da Lei 8.666/93. Serão aceitos, para fins de comprovação, o somatório de atestados de capacidade técnica desde que emitidos para
contratos prestados em concomitância.

 

9. VIGÊNCIA

9.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura e publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado
de Goiás, sem prejuízo das condições estabelecidas neste documento.

 

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS

10.1 É vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços do objeto deste Termo de Referência;

10.2 O gestor responsável em gerir a Ata de Registro de Preços será o Secretário de Estado da Administração ou pessoa designada por ele;

10.3 Após assinatura da Ata de Registro de Preços, no momento oportuno e conveniente, cada Órgão Participante poderá solicitar autorização ao Órgão Gerenciador
da Ata para a contratação e proceder à abertura de processo administrativo para efetivação da aquisição;

10.4 Os veículos deverão ser entregues conforme especificações mínimas e na cor indicada nos casos do Item 3.1.1 REPRESENTAÇÃO, 3.1.13 SEDAN
GRANDE, 3.1.14 MINI VAN COM BLINDAGEM 3-A, 3.1.15 MINI VAN, 3.1.16 SUV GRANDE COM BLINDAGEM 3-A, e 3.1.16 SUV GRANDE, que
possuem cor definida (cor preta), visando a manutenção da padronização da frota estadual, contudo havendo a necessidade o Gestor responsável pela Ata de Registro
de Preços poderá aprovar entrega de veículo com cor diferente da constante na especificação, a contratada deverá apresentar requerimento fundamentado a
impossibilidade da entrega.

10.5 A gestão e o acompanhamento do contrato ficará a cargo de servidor especificamente designado pela Contratante;

10.6 Os veículos deverão ser de propriedade da Contratada, podendo estar financiados em seu nome. Caso seja cooperativa, a Contratada deverá apresentar relação
dos veículos e comprovar a propriedade em nome dos respectivos associados individuais, devendo a comprovação dos cooperados ser realizada por meio de Ata;

10.7 Os veículos permanecerão à disposição da Contratante 24 (vinte quatro) horas por dia, mesmo não estando a serviço.

10.8 É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços.
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10.8.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação
econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

10.8.2 Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de decorrido 12 (doze) meses da vigência do Contrato, deverão comprovar
através de percentuais e índices, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores do Estado de Goiás.

10.9 Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da contratação.

10.10 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Secretaria de Estado da Administração solicitará ao fornecedor/consignatária,
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

 

11. PENALIDADES

11.1 Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos acordados, poderão ser aplicadas, a critério da CONTRATANTE, as
seguintes penalidades à CONTRATADA:

11.1.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração e será
descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais;

11.1.2 A inexecução, contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a
multa de mora, nas seguintes proporções:

a) 10% sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;

b) 0,3% ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte de fornecimento não realizado;

c) 0,7% sobre o valor da parte do Fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

11.1.3 Advertência;

11.1.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a CONTRATANTE;

11.1.6 As sanções previstas nos itens 11.1.1, 11.1.3 e 11.1.5 poderão ser aplicadas juntamente com o item 11.1.2;

11.1.7 Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

 

12. APÊNDICES

APÊNDICE I: ÓRGÃOS PARTICIPANTES E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMADAS (Evento SEI: 000010886394)
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APÊNDICE II: MAPA DA PRECIFICAÇÃO (Evento SEI: 000012258241)
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13. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

13.1 O responsável por este Termo de Referência é DELANO PÁDUA PACHECO, Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação.

 

 

 
 

ANEXO II – MINUTA DA ATA

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA Nº XXX/20XX-SEAD/GEAC
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 – SEAD/GEAC - LOTE xx

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO 
PROCESSO N° 201900005012848 de 05/08/2019 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

 

 

Aos XX dias do mês de XXX de dois mil e XXXXX, pelo presente instrumento, a SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, ÓRGÃO
GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços, inscrita no CNPJ sob o nº 02.476.034/0001-82, ora representada pelo SECRETÁRIO DE ESTADO, Sr. Bruno
Magalhães D’Abadia, brasileiro, portador do RG nº 4602501, inscrito no CPF nº 010.134.721-95, residente e domiciliado nesta capital, nos termos da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e de forma
suplementar, pela Lei Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, pelo Decreto Estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, Decreto Estadual nº 9.666 de 21
de maio de 2020, Decreto Estadual nº 7.425/2011, Lei Complementar nº 117/2015 e demais normas vigentes à matéria e pelas condições estabelecidas no Edital e
seus anexos, conforme a classificação das propostas de preços apresentadas quando da realização do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020-SEAD/GEAC -
LOTE XX, (tipo menor preço) e homologação pelo Secretário de Estado da Administração, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, RESOLVE registrar
os preços para eventual contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte)
meses (Processo 201900005012848).

 

LOTE UM 

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE DOIS 

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE TRÊS

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 
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Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE QUATRO 

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE CINCO

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE SEIS

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE SETE

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE OITO

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE NOVE

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE DEZ

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE ONZE

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE DOZE

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
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LOTE TREZE

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE QUATORZE

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE QUINZE

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE DEZESSEIS

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE DEZESSETE

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

LOTE DEZOITO

Fornecedor Registrado:

Serviço Registrado: 

Valor Registrado: xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o
fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre, de acordo com as especificações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020 - Lote xx e seus anexos e Proposta(s) apresentada(s) pelo(s)
licitante(s) vencedor(es).
 
Parágrafo 1º – A prestação do serviço objeto desta Ata deve seguir todas as condições e especificações constantes no Termo de Referência que passa a fazer
parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s) Licitante(s), conforme consta nos autos do
Processo n° 201900005012848 que a originou.
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

 

Parágrafo 1º – A presente Ata de Registro de Preços terá o período de vigência improrrogável de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura e eficácia a partir
da publicação no Diário Oficial, sem alteração dos quantitativos originalmente registrados, em obediência ao art. 23 da Lei Estadual nº 17.928/2012. Durante seu
prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para que se efetuem as contratações nas oportunidades e
quantidades necessárias, até o limite estabelecido.
 
Parágrafo 2º – Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis.
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Parágrafo 3º – A Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUANTIDADE POR ÓRGÃO PARTÍCIPE E DA UTILIZAÇÃO DA ATA

 

Parágrafo 1º – Os Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços com suas respectivas previsões quantitativos:
 

LOTES Para Atendimento dos Órgãos

01
ABC, AGR, AGRODEFESA, CASA CIVIL, CASA MILITAR, CBM, CGE, DGAP, ECONOMIA, FAPEG, GOIÁS
TURISMO, GOIASPREV, GOINFRA, IPASGO, JUCEG, PGE, PM, SEAD, SEAPA, SECULT, SEDI, SEDS, SEDUC,
SGG, SEL, SEMAD, SES, SIC, SSP, VICE-GOVERNADORIA.

02 SEDUC, PM, SEDS.

03
AGR, CASA CIVIL, CASA MILITAR, CBM, CGE, DGAP, GOIÁS
TURISMO, GOIASPREV, IPASGO, JUCEG, PGE, SEAD, SEAPA, SECULT, SEDI, SGG, SEL, SEMAD, SES, SIC, SSP, UEG, VICE-
GOVERNADORIA.

04 ABC, CBM, SEDUC.

05 ECONOMIA.

06 AGR, CBM, DGPC, PM, PROCON - SSP, SEDUC, SES, SIC.

07 AGRODEFESA.

08 DGAP, CBM, SSP.

09 GOINFRA, SEDUC, SEL, SES.

10 DGPC, GOINFRA, SES.

11 ABC, DGAP, DGPC, IPASGO, JUCEG, SEAD, SEDS, SEDUC, SEL, SES, SSP.

12 PM, PROCON - SSP, SEAD, SEDI, SEDS, SEDUC, SEL, SES, SIC, SSP.

13 AGRODEFESA, GOINFRA e SEMAD.

14 CASA MILITAR, CBM, DGPC, ECONOMIA, GOIÁS TURISMO, IPASGO, PM, PROCON -
SSP, SEAPA, SECULT, SEDI, SEDS, SEDUC, SGG, SEL, SES, SIC, UEG, VICE-GOVERNADORIA.

15 CASA MILITAR.

16 CASA MILITAR, PM, SEL.

17 CASA CIVIL, CASA MILITAR, SECOM, SEDUC, SEMAD, SES.

18 CASA MILITAR, DGPC.
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Parágrafo 2º – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência improrrogável de 1 (um) ano, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à unidade gerenciadora, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
 
Parágrafo 3º – Os órgãos e as entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
seu interesse junto à unidade gerenciadora da Ata, para que este autorize a sua utilização e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida a ordem de classificação.
 
Parágrafo 4º – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento ou prestação do serviço, desde que não haja prejuízo às obrigações anteriormente assumidas.
 
Parágrafo 5º – A liberação da participação na Ata de Registro de Preço resultante de licitações promovidas pelo Estado de Goiás, para órgãos e entidades não
participantes, não poderá exceder, na sua totalidade, a cem por cento dos quantitativos originalmente registrados na Ata de Registro de Preços.
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Parágrafo 6º – A Ata de Registro de Preços será assinada pela autoridade competente e pelos adjudicatários, vinculando-se este último ao cumprimento de todas
as condições de sua proposta, cujo preço foi registrado, e às normas editalícias e legais durante toda a vigência da Ata.
 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 

Parágrafo 1º - A prestação do serviço objeto da Ata será formalizada por Instrumento Contratual e deverá seguir as características, prazos e locais de prestação.
 
Parágrafo 2º - A fornecedora deverá manter, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DO FATURAMENTO

 

Parágrafo 1º - Ocorrendo atraso no pagamento em que a contratada não tenha de alguma forma para tal concorrido, ela fará jus à compensação financeira devida,
desde que a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão
calculados pela seguinte fórmula:
 
EM = N x Vp x (I / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
 
Parágrafo 2º - O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento e será exigida a comprovação de regularidade
jurídica, fiscal e trabalhista.
 
Parágrafo 3º - A fornecedora deverá manter, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme disposto no inciso XIII do art. 55 da Lei nº 8.666/93.
 
Parágrafo 4º - O valor mensal a ser pago à Contratada deverá considerar todo o período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês, conforme
estabelecido no Termo de Referência e a taxa registrada em Ata.
 
Parágrafo 5º - A remuneração da empresa vencedora será resultante do somatório do quantitativo efeticamente prestado no período de referência.
 
Parágrafo 6º - Estarão incluídos no valor total do pagamento todos os tributos, salários, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto, bem como todo o investimento necessário à implantação do referido objeto.
 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

 

Parágrafo 1º – Os órgãos participantes do Registro de Preços deverão, quando da necessidade da contratação, recorrer ao ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata de
Registro de Preços, para que este proceda à indicação do FORNECEDOR e respectivo preço a ser praticado.
 
Parágrafo 2º – A contratação com o FORNECEDOR registrado, após a indicação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, será formalizada pelo órgão interessado,
por intermédio de Contrato. O FORNECEDOR será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação, assinar o Contrato (conforme minuta
constante no Anexo III do Edital), podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra motivo justificado.
 
Parágrafo 3º – A recusa injustificada do FORNECEDOR registrado em assinar o contrato, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes que se negarem a aceitar a contratação, fora da validade da Ata de Registro de Preços.
 
Parágrafo 4º – O Período de vigência do Contrato será de 20 (vinte) meses, contados a partir de sua assinatura, e eficácia a partir da publicação no Diário Oficial
do Estado, prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses, por solicitação da CONTRATANTE, desde que devidamente justificada a necessidade;
 
Parágrafo 5º – Como condição para celebração do contrato e durante a vigência contratual, o FORNECEDOR registrado deverá manter as mesmas condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 
Parágrafo 6º - Cada Órgão Partícipe será responsável pela efetivação da contratação advinda da presente Ata, respeitando a minuta contratual constante no anexo
III do edital.
 
Parágrafo 7º – Cabe ao órgão Partícipe indicar o gestor do contrato.
 
Parágrafo 8º – Todos os encargos decorrentes de possíveis contratos, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão
de exclusiva responsabilidade do Contratado.
 



07/12/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000015723130 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19748687&infra_sis… 42/64

Parágrafo 9º – A Contratada deverá manifestar sobre o interesse na prorrogação do contrato, oriundo da Ata de Registro de Preços, em no mínimo 03 (três)
meses antes do termino da vigência atual do contrato.
 
Parágrafo 10º – Os contratos advindos da Ata de Registro de Preços seguem todas as obrigações previstas na Lei nº 8.666/1993.
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DA PROPONENTE

 

Parágrafo 1º - A Proponente terá o seu registro de preço cancelado pela SEAD quando:
 
I. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II. Não retirar o instrumento de contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
IV. Estiverem presentes razões de interesse público, devidamente justificadas.
V. Por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.
 
Parágrafo 2º - A proponente poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, por intermédio de processo administrativo específico, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
 
Parágrafo 3º - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da SEAD.
 
Parágrafo 4º - A administração, se julgar conveniente, poderá optar por realizar um procedimento licitatório específico para a contratação do objeto da ata.

 

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

 

Parágrafo 1º - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, mediante justificativa da autoridade competente, exceto quanto aos acréscimos de
quantitativos, obedecidas as disposições da lei federal de licitações, quanto às alterações contratuais.
 
Parágrafo 2º - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
 
Parágrafo 3º - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a SEAD, como Órgão
Gerenciador, deverá:
 
I. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido.
 
Parágrafo 4º - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, em razão desse fato, comprovar, mediante requerimento, a
sua impossibilidade de cumprir o compromisso, a SEAD poderá:
 
I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
 
Parágrafo 5º - Não havendo êxito nas negociações, a SEAD procederá a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
 

CLÁUSULA NONA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO GERENCIAMENTO DA ATA

 

Parágrafo 1º – Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços e, ainda, o
seguinte:
 
I - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;
II - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de
Registro de Preços;
III - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informá-los das peculiaridades do objeto do Sistema de Registro de Preços e coordenar,
com os órgãos participantes, a qualificação mínima dos respectivos gestores contratuais indicados;
IV – buscar, quando necessário, informações junto ao mercado, quanto às características técnicas do objeto a ser registrado;
V – garantir que a adesão de órgãos não participantes não ultrapasse os quantitativos previstos no Decreto Estadual nº 7.437/2011.
 
Parágrafo 2º – O Gestor responsável em gerir esta Ata de Registro de Preços será servidor da Gerência de Aquisições Corporativas da SEAD, especialmente
designado para tal, com assessoramento que julgar pertinente.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
Parágrafo 1º – Esta Ata, durante sua vigência improrrogável de 1 (um) ano, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à unidade gerenciadora, desde que devidamente comprovada a vantagem.
 
Parágrafo 2º – Os órgãos e as entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso desta Ata, deverão manifestar seu interesse junto
à unidade gerenciadora da Ata, para que este autorize a sua utilização e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a
ordem de classificação.
 
Parágrafo 3º –  A liberação da participação na Ata de Registro de Preço resultante de licitações promovidas pelo Estado de Goiás, para órgãos e entidades não
participantes, não poderá exceder, na sua totalidade, a cem por cento dos quantitativos originalmente registrados na Ata de Registro de Preços.
 
Parágrafo 4º – A Ata de Registro de Preços será assinada pela autoridade competente e pelo adjudicatário, vinculando-se este último ao cumprimento de todas as
condições de sua proposta, cujo preço foi registrado, e às normas editalícias e legais durante toda a vigência da Ata..
 
Parágrafo 5º – Cabe ao órgão partícipe indicar o gestor do contrato, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei n. 8.666/93, compete:
 
I - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive das respectivas alterações, porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso,
o correto cumprimento de suas disposições, logo após concluído o procedimento licitatório;
II – promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos
quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
III - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores
praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
IV - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas e,
também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;
V - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro
de Preços, as divergências relativas à entrega, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou
prestação de serviços.
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

 
Parágrafo 1º – Disponibilizar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todas as informações solicitadas pela Secretaria de Estado da Administração por
meio da Gerência de Suprimentos e Frotas;
 
I - Cumprir os prazos de entrega determinados neste Termo de Referência;
 
Parágrafo 2º – Disponibilizar os veículos em no máximo 60 (sessenta) dias corridos e 90 (noventa) dias corridos para veículos blindados, contados a partir da
assinatura do contrato e publicação do extrato do mesmo no Diário Oficial do Estado;
 
I - Entregar os veículos, em Goiânia nos locais a serem indicados pela Contratante. Entregar os veículos em perfeitas condições de funcionamento e uso, com
documentação atualizada, licenciados preferencialmente no Estado de Goiás, sendo a locação livre de quilometragem, tributos, encargos sociais e trabalhistas;
 
Parágrafo 3º – Para os veículos que apresentarem defeitos, alterações e irregularidades e/ou apresentarem quaisquer características discrepantes às descritas neste
Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento, a Contratada será notificada para saná-los ou substituí-los, parcialmente ou na sua totalidade,
a qualquer tempo, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, às suas expensas;
 
Parágrafo 4º – Entregar os veículos caracterizados conforme grafismos e logomarcas padrão do Estado, de acordo com o Apêndice III;
 
Parágrafo 5º – Fornecer os veículos, objeto da locação, fabricados no corrente ano ou posterior;
 
Parágrafo 6º – Entregar os veículos na cor preta para os de representação e os demais preferencialmente na cor branca;
 
I - A exceção a esse dispositivo deverá ser justificada e autorizada pela Contratada e pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD.
 
Parágrafo 7º – Realizar serviço de limpeza dos veículos semanalmente;
 
I - Realizar 01 (uma) limpeza simples a cada semana, com no mínimo aspiração da parte interna e a lavagem da pintura externa do veículo;
 
II - Substituir a limpeza simples por uma limpeza completa nos veículos, a cada intervalo de 60 (sessenta) dias, compreendendo além da execução do item
anterior, lavagem geral com cera, limpeza detalhada interna, sendo a lavagem do motor facultativo e etc.
 
Parágrafo 8º – Responsabilizar-se por realizar a imediata e tempestiva manutenção preventiva e corretiva dos veículos disponibilizados, mantendo os mesmo em
perfeito estado para a prestação dos serviços contratados, observando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manutenções e substituições de veículos lotados
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nos municípios do interior do Estado e de 04 (quatro) horas na capital, contadas a partir da disponibilização formal dos veículos, feita pelo gestor do contrato, à
Contratada;
 
Parágrafo 9º – Responsabilizar-se pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela
constante no plano de manutenção do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira
aleatória, durante os intervalos entre as manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre a
execução do objeto deste Termo de Referência;
 
Parágrafo 10º – Disponibilizar, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, serviço de socorro para transporte e deslocamento de
veículos e condutores, nos casos de defeitos e/ou acidentes, de modo a proporcionar atendimento imediato;
 
Parágrafo 11º – Disponibilizar veículos de reserva com as mesmas características técnicas contidas neste instrumento, em número suficiente para comportar
eventuais substituições por indisponibilidade (incluídas as movimentações para manutenções, revisões e limpezas), de modo a garantir a continuidade do serviço,
respeitado, todavia, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado para substituições nos municípios do interior e de 04 (quatro) horas na capital, contadas a partir da
comunicação escrita feita pelo gestor do contrato;
 
Parágrafo 12º – Proceder ao rodízio de pneus a cada 5.000 (cinco mil) Km, bem como a verificação do balanceamento do conjunto: roda/pneus, e conferência do
alinhamento da direção; os pneus deverão ser substituídos quando apresentarem risco, ou quando a profundidade dos sulcos da banda de rodagem estiver próxima
de 3 mm, sendo que a identificação deste item é feita pela TWI (Thread Wear Indicators);
 
Parágrafo 13º – Substituir os veículos com no máximo 20 (vinte) meses de uso, a contar da data da entrega;
 
Parágrafo 14º – A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas na condução dos veículos locados e
solicitar o reembolso dos valores junto à Contratante, caso não seja efetuado pelo condutor;
 
Parágrafo 15º – Antes de realizar o pagamento, a CONTRATADA deverá aguardar a conclusão dos processos referentes aos recursos previstos pela legislação;
 
Parágrafo 16º – A CONTRATADA deverá encaminhar à Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito,
de modo a resguardar o direito, por parte dos condutores, de interpor recursos;
 
Parágrafo 17º – Nos casos em que a Secretaria de Estado da Administração não for notificada dentro do prazo supracitado, a CONTRATADA se responsabilizará
integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrente de infrações;
 
Parágrafo 18º – Assumir todas as despesas com os veículos de sua propriedade, inclusive as relativas a manutenção, impostos, taxas, licenciamentos, seguro geral
e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira
em quaisquer ocorrências;
 
Parágrafo 19º – Responsabilizar-se pela cobertura contra danos materiais e pessoais ocasionados a terceiros, já incluída no valor mensal da locação, devendo
disponibilizar os veículos com, no mínimo, seguro contra acidentes a terceiros, sem franquia, e havendo franquia essa ficará a cargo da CONTRATADA, com no
mínimo:

 

1 CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS LEVES

1
-

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: VALOR DETERMINADO OU VALOR MERCADO
REFERENCIADO - VMR (110% TABELA FIPE)

2
- COBERTURA: Colisão, Incêndio, roubo e furto RCF-V e APP-V

3
- Responsabilidade civil facultativa - veículo - RCF - V

 3.1 - Danos materiais - R$60.000,00

 3.2 - Danos corporais - R$60.000,00

 

4
- ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS:

 4.1 - Morte por pessoa R$10.000,00
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 4.2 - Invalidez Permanente Por/Pessoa R$10.000,00

 4.3 - Despesas Médicos Hospitalares P/ pessoa Sem cobertura

 

* Veículos destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 08 (oito) pessoas

 

2 CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS MÉDIOS*

1
-

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: VALOR DETERMINADO OU VALOR MERCADO
REFERENCIADO - VMR (110% TABELA FIPE)

2
- COBERTURA: Colisão, Incêndio, roubo e furto, RCF-V e APP-V

3
- Responsabilidade civil facultativa - veículo - RCF-V:

 3.1 - Danos materiais - R$80.000,00

 3.2 - Danos corporais - R$80.000,00

4
- ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS:

 4.1 - Morte por pessoa R$10.000,00

 4.2 - Invalidez Permanente Por/Pessoa R$10.000,00

 4.3 - Despesas Médicos Hospitalares P/ pessoa Sem cobertura

 

* Veículos destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 10 (dez) pessoas e transporte de
cargas leves, ou seja, mistos (Ex.: Pick-up e/ou Camionetes e Vans) com o peso bruto total de até 3,5
toneladas, incluindo Ambulâncias e Unidades de Saúde e/ou Socorro

 

Parágrafo 20º – A CONTRATADA, na entrega dos veículos, deverá apresentar a apólice do seguro.
 
Parágrafo 21º – Além das obrigações acima e já estabelecidas no Termo de referência, A CONTRATADA deverá:

I- Efetuar a prestação dos serviços conforme proposta apresentada e especificações exigidas neste Termo de Referência assim como no Edital licitatório, executando
fielmente o objeto contratado, prestando os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação;

II - Responder prontamente às solicitações da CONTRATANTE, pessoalmente ou mediante telefone, fax, e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio
eficiente para resolução de problemas, bem como para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto deste Termo;

III - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus funcionários durante a execução dos serviços, dentro ou fora
do recinto da CONTRATANTE;

IV - Ser prestativa e proativa quando solicitada pela Administração;

V - Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ocorrida e prestar os devidos esclarecimentos e/ou informações necessárias;

VI - Não transferir a outrem a prestação dos serviços objeto do contrato, no todo ou em parte;

VII - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei,
e neste Termo de Referência, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal;
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VIII - Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais, imediatamente após sua verificação;

IX - Executar o(s) serviço(s) de acordo com o estabelecido na Legislação específica vigente e no Código de Defesa do Consumidor e, ainda, executar os serviços de
acordo com as especificações constantes neste termo;

X - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços objeto da presente contratação, de tal forma que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à execução dos serviços;

XI - Serão de inteira e total responsabilidade da empresa CONTRATADA todas as despesas decorrentes da prestação de serviços objeto da presente contratação,
inclusive salários dos seus empregados, taxas, impostos, custos administrativos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, existentes ao
tempo da contratação ou por vir, salvo os fatos previstos pela teoria da imprevisão aludidos na legislação e doutrina administrativa;

XII - Indenizar todo e qualquer prejuízo, pessoal ou material, causado no exercício de sua atividade, que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, por qualquer de seus funcionários, representante e/ou preposto;

XIII - Repassar à CONTRATANTE, durante o período de vigência contratual, todos os preços e vantagens ofertadas pelo mercado, não fazendo distinção
entre atender a CONTRATANTE e seus demais clientes;

XIV - Providenciar a imediata substituição das deficiências apontadas pela fiscalização na execução dos serviços;

XV - Manter na grande Goiânia preposto, aceito pela CONTRATANTE, responsável pela execução do contrato durante o seu período de vigência, para representá-la,
sempre que for preciso, colaborando para o pleno aproveitamento de todos os recursos do sistema assim como qualquer outro atendimento à CONTRATANTE, no
que diz respeito ao objeto deste Termo.

XVI - Demais obrigações previstas na Lei nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES

 

Parágrafo 1º – Homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado para, no prazo de 03 (três) dias a partir da notificação, assinar a Ata de Registro de
Preços, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra motivo justificado.
 
Parágrafo 2º – Como condição para formalização da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação.
 
Parágrafo 3º – A recusa injustificada da adjudicatária, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei,
exceção feita ao licitante que se negar a aceitar a assinatura, fora da validade de suas propostas.
 
Parágrafo 4º – Se o licitante vencedor não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não apresentar situação regular, é facultado à Administração examinar e
verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, procedendo o registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
neste Edital.
 
Parágrafo 5º – O(s) licitante(s) vencedor(es), nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002 e art. 15 do Decreto nº 9.666/2020, garantindo o direito prévio da citação e
da ampla defesa, ficará(ão) impedido(s) de licitar e contratar com a Administração e será(ão) descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais se cometer uma ou mais das seguintes faltas:
 
I- convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato;
II- deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
III- ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
IV- não mantiver a proposta;
V- falhar ou fraudar na execução do contrato;
VI- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
 
Parágrafo 6º – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das
cominações legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes percentuais máximos:
 
I- 10% sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;
II-  0,3% ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte de fornecimento não realizado;
III-  0,7% sobre o valor da parte do Fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
 
Parágrafo 7º – As multas deverão, se for o caso, ser aplicadas de forma cumulativa com as glosas previstas no item 19 do Edital. 
 
Parágrafo 8º – Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa, dentro de processo
administrativo devidamente instruído pelo gestor do contrato.
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO

 

Parágrafo 1º - Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a
direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de conciliação ou mediação), deverá
ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).
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Parágrafo 2º - CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃOESTADUAL (CCMA) será composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões
compostas sempre em número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114,
de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.
 
Parágrafo 3º - A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.
 
Parágrafo 4º - O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.
 
Parágrafo 5º - A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao mérito do litígio.
 
Parágrafo 6º - Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO,
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho
de 2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentença título
executivo vinculante entre as partes.
 
Parágrafo 7º - A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as
hipóteses de sigilo previstas em lei.
 
Parágrafo 8º - As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A
eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM
DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e
eficácia da presente cláusula arbitral.
 
E, por as partes estarem ajustadas e compromissadas, assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, em Goiânia, aos ..............dias do mês de .........................de dois mil e xxxx.

 

 

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

________________________________________

Secretário de Estado da Administração

 

Pelo FORNECEDOR:

 ___________________________________

Representante Legal

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATO Nº. ______/____-xxxxxxxxxx

 

 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO
ESTADO DE GOIÁS, QUE NA FORMA ABAIXO ENTRE SI FAZEM:

 

CONTRATANTE 

Á
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O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pelo Procurador Geral do Estado Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx com a
interveniência do (órgão participante), inscrita no CNPJ sob o nº xxx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede à xxxxxxxxxxxx doravante denominada CONTRATANTE.

 

CONTRATADA

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua ____, n°. _____, Qd. ____. Lts. ___, Setor ______,
CEP _____-___, na cidade de __________, no Estado de _________, inscrita no CNPJ sob o nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, tendo como representantes legais e
responsáveis técnicos XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, apenas denominada CONTRATADA.
 

01. CLÁUSULA PRIMEIRA    FUNDAMENTO LEGAL

 

01.1 O presente ajuste – na forma da Lei Federal n°. 8.666/93 e da Lei Estadual n°. 17.928/12, decorre do PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020-SEAD-
GEAC-LOTE XX, devidamente homologado em __/__/____ pelo Secretário de Estado da Administração, tudo constante do Processo SEI 201900005012848,
que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso, independente de transcrição.

 

02. CLÁUSULA SEGUNDA    OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES

 

02.1 O objeto deste contrato é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades dos
órgãos e entidades do estado de goiás , pelo período de 20 (vinte) meses.
 
02.2 A empresa participante poderá ofertar mais de uma MARCA/MODELO de veículo, cabendo a Contratante a escolha do veículo que atenderá as suas
necessidades. Atendendo as quantidades e destinações, os veículos deverão ser entregues de acordo com as seguintes classificações e especificações mínimas.

 

 REPRESENTAÇÃO

VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO - SEDAN - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido à etanol e gasolina, injeção
eletrônica, potência do motor não inferior a 140 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 ou mais marchas sincronizadas à frente e 01 uma à ré,
direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro
traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando elétrico, jogo de
tapetes, protetor de cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda mínimo aro R16 de liga leve, Kit multimídia, sistema de alarme antifurto, distância mínima
entre eixos de 2.600 mm, volume mínimo do porta malas de 450 litros, com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip
e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do
Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta.

 

SEDAN PADRÃO A

VEÍCULO SEDAN - PADRÃO A - Ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção eletrônica,
potência do motor, não inferior a 100 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, freio
ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro,
cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes,
protetor do cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda padrão mínimo aro R15 de liga leve, kit multimídia, sistema de alarme anti-furto, entre-eixos com
no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do porta malas de 440 litros, com equipamento específico para monitoramento em tempo real rastreador com Dual Chip e
demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores
(Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

SEDAN PADRÃO B

VEÍCULO SEDAN - PADRÃO B - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção eletrônica,
potência do motor não inferior a 75 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, freio
ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, ar quente, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos,
retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda padrão mínimo aro R14, som com
entrada para USB, sistema de alarme anti-furto, entre-eixos com no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do porta malas de 440 litros, com equipamento específico
para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

SERVIÇO PADRÃO A

VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO A - Ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção
eletrônica, potência do motor não inferior a 100 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar
condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, ar quente, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros
retráteis de três pontos, jogo de tapetes, protetor do cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda padrão mínimo aro R14, som com entrada para USB, entre
eixos com no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do porta malas de 250 litros, com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) com
Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores (Proconve).
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- Preferencialmente na Cor branca

 

SERVIÇO PADRÃO B

VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO B - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção
eletrônica, potência do motor não inferior a 75 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar
condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três
pontos, jogo de tapetes, protetor do cárter, roda padrão mínimo aro R14, som com entrada para USB, entre eixos com no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do
porta-malas de 250 litros (banco traseiro em posição normal), com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais
equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na Cor branca

 

STATION WAGON/MONOVOLUME

VEÍCULO SUV LEVE/MONOVOLUME - Ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido à etanol e gasolina, potência do
motor não inferior a 100 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 (cinco) ou mais marchas sincronizadas à frente e uma (01) à ré, direção assistida,
ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, desembaçador do vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos
laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do cárter, roda padrão mínimo aro R15, som com
entrada para USB, entre eixos com no mínimo 2.450 mm, volume mínimo do porta malas de 400 litros, com equipamento específico para monitoramento em tempo
real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

FURGÃO LEVE

VEÍCULO FURGÃO LEVE - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, carroceria monobloco totalmente construída em aço, duas portas laterais
dianteiras, uma porta dupla traseira sem vidros, capacidade para dois lugares incluído o motorista, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, movido a
etanol e gasolina, injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 85 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré,
direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, jogo de tapetes, protetor do cárter e câmbio, roda padrão mínimo aro R14,
entre eixos com no mínimo 2.650mm, brake light, som com entrada para USB, capacidade mínima de carga de 3.0 m³, com equipamento específico para
monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

FURGÃO DE CARGA

VEÍCULO FURGÃO DE CARGA - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, carroceria monobloco totalmente construída em aço, duas portas
laterais dianteiras, uma porta lateral direita deslizante sem vidro (entende-se sem janela), uma porta dupla traseira sem vidro, capacidade para três lugares incluído o
motorista, cintos de segurança laterais dianteiros retráteis de três pontos, movido a diesel, potência do motor não inferior a 130 cv, câmbio com 05 marchas à frente e
uma à ré, direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, jogo de tapetes, protetor do cárter e câmbio, roda padrão mínimo
aro R16, som com entrada para USB, entre eixos mínima de 3.450mm, brake light, capacidade mínima de carga de 10m³, com equipamento específico para
monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

VAN DE PASSAGEIROS

VEÍCULO VAN DE PASSAGEIROS - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, carroceria monobloco totalmente construída em aço, duas portas
laterais dianteiras, uma porta lateral direita deslizante com vidro, uma porta dupla traseira com vidro, capacidade para 16 lugares incluído o motorista, bancos
reclináveis, cintos de segurança laterais dianteiros retráteis de três pontos, cintos de segurança para todos os passageiros, volume porta malas mínimo de 1m³,
movido a diesel, potência do motor não inferior a 130 cv, câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado para cabine e passageiros,
freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo dianteiro, vidros elétricos dianteiros, retrovisores externos com acionamento elétrico, travas elétricas, jogo de tapetes,
protetor do cárter e câmbio, roda padrão mínimo aro R16, som com entrada para USB, entre eixos mínimo de 4.000mm, brake light, com equipamento específico
para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

PICK-UP LEVE

VEÍCULO PICK UP LEVE - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, veículo tipo camionete, cabine simples, movido a etanol e gasolina, potência
do motor não inferior a 85 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04
(quatro) rodas, airbag duplo frontal, protetor motor e câmbio, protetor de caçamba, jogo de tapetes, roda padrão mínimo aro R14, som com entrada para USB, entre
eixos mínimo de 2.700mm, capacidade mínima de carga de 700 Kg, com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e
demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores
(Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

CAMIONETE CABINE DUPLA 4X2 / 4X4

Í
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VEÍCULO CAMIONETE CAB. DUPLA 4X2 / 4X4 - Cabine dupla, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, motor diesel, potência do motor não
inferior a 160 cv, câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, roda padrão
mínimo aro R16, som com entrada para USB, entre eixos mínimo de 2.950mm, protetor motor e câmbio, jogo de tapetes, capacidade mínima de carga de 1.000 Kg,
com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas
de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Preferencialmente na cor branca.

 

SEDAN GRANDE

VEÍCULO DE SEDAN GRANDE - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido à gasolina, injeção eletrônica, potência do
motor não inferior a 250 cv, com câmbio automático, direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, vidros e travas
elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três
pontos, retrovisores externos com comando elétrico, jogo de tapetes, protetor de cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda mínimo aro R18 de liga leve,
Kit multimídia, sistema de alarme antifurto, distância mínima entre eixos de 2.800 mm, volume mínimo do porta malas de 500 litros, com equipamento específico
para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, emissões
máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta.

 

MINI VAN

VEÍCULO MINI VAN – Veículo utilitário, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, carroceria monobloco totalmente construída em aço, 02 porta
laterais dianteiras, 01 porta lateral direita deslizante,  01 porta traseira, capacidade para 08 lugares, incluindo o motorista. Bancos reclináveis, cintos de segurança
laterais dianteiros retráteis de três pontos, movido a etanol ou gasolina (com qualquer um dos combustíveis), potência mínima de 180 cv, câmbio automático, freio
ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag frontal, entre eixos mínimo de 3.000 mm, volume do porta malas mínimo de 690 litros, comprimento total mínimo de 5.000 mm,
kit multimídia, com equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador) e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos
pelo CONTRAN. Emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta.

 

SUV GRANDE

LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência
do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 marchas a frente e uma à ré ou automático, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de
segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do
cárter, roda mínimo aro R18 de liga leve, Kit multimídia, ar condicionado, sistema de alarme anti-furto, entre-eixos com no mínimo 2.600 mm, volume mínimo do
porta malas de 400 litros e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta.

 

SEDAN GRANDE COM BLINDAGEM 3-A

VEÍCULO DE SEDAN GRANDE COM BLINDAGEM 3-A - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido à gasolina,
injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 250 cv, com câmbio automático, direção assistida, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag
duplo frontal, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais
traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando elétrico, jogo de tapetes, protetor de cárter, para-choques pintados na cor do veículo, roda
mínimo aro R18 de liga leve, Kit multimídia, sistema de alarme antifurto, distância mínima entre eixos de 2.800 mm, volume mínimo do porta malas de 500 litros,
com equipamento especifico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos
pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta.

 

SUV GRANDE COM BLINDAGEM 3-A

LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE COM BLINDAGEM 3-A - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel,
injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 marchas a frente e uma à ré ou automático, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, air bag
duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando interno, jogo
de tapetes, protetor do cárter, roda mínimo aro R18 de liga leve, Kit multimídia, ar condicionado, sistema de alarme anti-furto, entre-eixos com no mínimo 2.600
mm, volume mínimo do porta malas de 400 litros e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

- Cor preta

 

03. CLÁUSULA TERCEIRA    ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS

 

03.1 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições aqui contratadas, acréscimos ou supressões do objeto do presente contrato, em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei federal nº. 8.666/93 e alterações.
 
03.2 Para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, as reduções ou supressões de quantitativos de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal.
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04. CLÁUSULA QUARTA      VALOR, DOTAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS.

 

04.1 VALOR: O valor unitário a ser cobrada pela CONTRATANTE é de R$ xx,xx (xxxxxxxxxxx), conforme proposta da CONTRATADA datada de
__/__/____.
 
04.1.1 O valor previsto para a execução dos serviços de xxxxxxxxxxxx, no prazo de 20 (vinte) meses é R$ xxxxxxxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxx).
 
04.1.2 Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, transportes, carga e descarga de materiais, despesas de execução, mão de obra, leis sociais, tributos,
lucros e quaisquer encargos que incidam sobre os serviços.
 
04.2 DOTAÇÃO: A despesa deste contrato correrá por conta da dotação nº. xxxx.xx.xx.xx.xxx.xxxx.xxxx.xx.xxx.xx – elemento de despesa nº.  x.x.xx.xx.xx,
tendo o valor sido empenhado, conforme Nota de Empenho nº. 000__, datada __/__/____ (fl. ___).
 
04.3 RECURSOS: Os recursos para execução dos serviços objeto deste contrato são oriundos:
 
Natureza da Despesa: x.x.xx.xx.xx
Programa/Ação: xxxx/xxxx
Fonte de Recursos: xxxxxxxxx
 

05. CLÁUSULA QUINTA        DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

 

05.1 O pagamento será efetuado por meio de depósito na conta-corrente do licitante vencedor, mediante emissão de ordem bancária em até 30 (trinta) dias,
contados da data da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada dos demais documentos necessários à comprovação do cumprimento das suas
obrigações fiscais, trabalhista e previdenciárias.
 
05.1.1 A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA até o 5º dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços.
 
05.2 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente a nota fiscal/fatura, acompanhada dos seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na
execução do objeto contratual, sem o que não serão liberados os pagamentos:
 
05.2.1.certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União;
 
05.2.2.certidão negativa de débitos junto às Fazendas Estadual ou Distrital e Municipal do domicílio sede da CONTRATADA;
 
05.2.3.certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as de terceiros (CND);
 
05.2.4.certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/CRF);
 
05.2.5.Certidão negativa de débitos trabalhistas, conforme exigido pela Lei nº 12.440/2011.
 
05.3 Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
 
05.4 A remuneração da empresa vencedora será resultante do somatório do quantitativo efeticamente prestado no período de referência.
 
05.5 Estarão incluídos no valor total do pagamento todos os tributos, salários, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e quaisquer outros ônus que porventura
possam recair sobre o fornecimento do objeto, bem como todo o investimento necessário à implantação do referido objeto.
 
05.6 Ocorrendo atraso no pagamento em que a contratada não tenha de alguma forma para tal concorrido, ela fará jus à compensação financeira devida, desde que
a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados
pela seguinte fórmula:
 
EM = N x Vp x (I / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
 
05.7 Na hipótese da empresa dar causa à retenção de pagamento, nos termos deste item, por 2 (dois) meses consecutivos e/ou 4 (quatro) alternados, no período do
contrato, sem motivo comprovadamente demonstrado e aceito pela Administração, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos
termos do art. 79, da Lei 8.666/93.
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05.8 O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS, ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo
das sanções cabíveis.
 
05.9 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA,
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE, não gerando qualquer tipo de direito à CONTRATADA.
 
05.10 Eventuais acertos de acréscimos ou supressões serão efetuados no faturamento do mês subsequente.
 
05.11 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
 
05.12 A CONTRATANTE fica obrigada a fazer as retenções legais.
 
05.13 A fatura não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição.
 
05.14 A CONTRATANTE, além das hipóteses previstas nesta Cláusula, poderá ainda sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no
todo ou em parte, nos seguintes casos:
 
05.14.1 Descumprimento parcial ou total do contrato;
 
05.14.2 Débito da CONTRATADA com a CONTRATANTE, proveniente da execução do contrato decorrente desta licitação;
 
05.14.3 Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida;
 
05.14.4 Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a CONTRATANTE;
 
05.14.5 Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA;
 
05.14.6 O atraso no pagamento em que a CONTRATADA tiver dado causa não a autoriza suspender a execução do objeto.
 
05.15 DO REAJUSTE: Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis.
 
05.15.1 É facultado o reajuste em sentido estrito, a pedido da contratada, contemplando a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) , após 12
(doze) meses da apresentação da última proposta comercial, no prazo de 60 dias, sob pena de o silêncio ser interpretado como renúncia presumida.
 
05.15.2 O requerimento a que se refere o parágrafo anterior prescinde da indicação dos índices de variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no
período, tendo em vista o lapso temporal observado em sua divulgação.
 
05.15.3 O preço eventualmente reajustado somente será praticado após a vigência do aditamento ou apostilamento contratual e contemplará a variação do IPCA
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo) durante 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última proposta comercial.
 
05.15.4  Os reajustes sucessivos terão por base o termo final do período contemplado pelo reajuste anterior.
 
05.15.5  Contratado só fará jus a qualquer reajuste na constância da vigência contratual.
 
05.15.6  Haverá preclusão lógica do direito ao reajustamento nos casos em que a contratada firmar termo aditivo de dilação de prazo de vigência, com a
manutenção dos preços praticados e sem a expressa reserva do direito, quando já houver decorrido o período anual referente ao reajustamento e mesmo que ainda
não consumado o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no item 05.15.1.
 

06. CLÁUSULA SEXTA          PRAZOS E PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS

 

06.1 O prazo de vigência será de 20 (vinte) meses, contados a partir da data de assinatura, e eficácia a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado
de Goiás.

 

06.2 O prazo do contrato poderá ser prorrogado, mediante justificativa por escrito e prévia autorização do (ordenador de despesas pelo órgão partícipe) da
CONTRATANTE, devendo o pedido de prorrogação contratual ser feito 03 (três)  meses antes do fim de sua vigência, conforme art. 57, inc. II e § 2º, da Lei Federal
nº 8.666/93.

 

06.3 A Contratada não tem o direito subjetivo à prorrogação contratual.
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06.4 Toda prorrogação do contrato será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado, ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da
Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação.

 

 

07. CLÁUSULA SÉTIMA        DA ORDEM DE SERVIÇO E DA GESTÃO DO CONTRATO

 

07.1 Caberá ao (órgão partícipe) a emissão de Ordem de Serviço, bem como o gerenciamento, a coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos objeto deste
Edital e, ainda, fornecer à contratada os dados e os elementos técnicos necessários à realização do serviço licitado.
 
07.2 O (órgão partícipe) designará Servidor(es) de seu quadro para realizar a fiscalização dos serviços prestados em decorrência da presente contratação, cabendo
a ele(s):
 
07.2.1. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, inclusive com a juntada de documentos, em ordem cronológica, necessários
ao bom acompanhamento do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados com estabelecimento de prazo para
a solução;
 
07.2.2. Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e especificações do projeto, quando for o caso e após
autorização expressa da autoridade superior;
 
07.2.3. Dar imediata ciência formal a seus superiores dos incidentes e das ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão
contratual;
 
07.2.4. Adotar as providências necessárias para a regular execução do contrato;
 
07.2.5. Promover, com a presença de representante do contratado, a medição e verificação dos serviços e fornecimentos já efetuados, atestando as notas
fiscais/faturas ou outros documentos hábeis e emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
 
07.2.6. Manter controle dos pagamentos efetuados e dos saldos orçamentário, físico e financeiro do contrato;
 
07.2.7. Verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços entregues,  podendo exigir sua substituição ou refazimento, quando não atenderem aos termos do que
foi contratado;
 
07.2.8. Esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas;
 
07.2.9. Acompanhar e controlar os prazos constantes do ajuste, mantendo interlocução com o fornecedor e/ou prestador quanto aos limites temporais do contrato;
 
07.2.10. Manifestar-se por escrito às unidades responsáveis a respeito da necessidade de adoção de providências visando à prorrogação do prazo contratual,
antecipadamente ao término de sua vigência, observados os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 60 (sessenta) dias;
 
07.2.11. Manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, acerca da necessidade de adoção de providências visando à deflagração de novo procedimento
licitatório, antecipadamente ao término da vigência contratual, observadas as peculiaridades de cada objeto e os prazos exigíveis para cada situação, nunca
inferiores a 120 (cento e vinte) dias;
 
07.2.12. Observar se as exigências do edital e do contrato foram atendidas em sua integralidade;
 
07.2.13. Fiscalizar a obrigação do contratado e do subcontratado, se houver, de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias.
 
07.3 A gestão do contrato, a ser firmado com a empresa vencedora, compete ao GESTOR nomeado, que dirigir-se-á diretamente ao preposto da CONTRATADA
para tratar de assuntos relativos à prestação dos serviços e demais termos desse instrumento.
 

08. CLÁUSULA OITAVA        DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

08.1 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado no Termo de Referência, no Edital e Contrato, de maneira que os serviços sejam realizados de
forma permanente e regular e, em especial as estipuladas nos itens seguintes.

08.1.1 Disponibilizar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todas as informações solicitadas pela Secretaria de Estado da Administração por meio da
Gerência de Suprimentos e Frotas;

08.1.1.1 Cumprir os prazos de entrega determinados neste Termo de Referência;

08.1.2 Disponibilizar os veículos em no máximo 60 (sessenta) dias corridos e 90 (noventa) dias corridos para veículos blindados, contados a partir da assinatura do
contrato e publicação do extrato do mesmo no Diário Oficial do Estado;
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08.1.2.1 Entregar os veículos, em Goiânia nos locais a serem indicados pela Contratante. Entregar os veículos em perfeitas condições de funcionamento e uso, com
documentação atualizada, licenciados preferencialmente no Estado de Goiás, sendo a locação livre de quilometragem, tributos, encargos sociais e trabalhistas;

08.1.3 Para os veículos que apresentarem defeitos, alterações e irregularidades e/ou apresentarem quaisquer características discrepantes às descritas neste Termo de
Referência, ainda que constatados depois do recebimento, a Contratada será notificada para saná-los ou substituí-los, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer
tempo, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, às suas expensas;

08.1.4 Entregar os veículos caracterizados conforme grafismos e logomarcas padrão do Estado, de acordo com o Apêndice III;

08.1.5 Fornecer os veículos, objeto da locação, fabricados no corrente ano ou posterior;

08.1.6 Entregar os veículos na cor preta para os de representação e os demais preferencialmente na cor branca;

08.1.6.1 A exceção a esse dispositivo deverá ser justificada e autorizada pela Contratada e pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD.

08.1.7 Realizar serviço de limpeza dos veículos semanalmente;

08.1.7.1 Realizar 01 (uma) limpeza simples a cada semana, com no mínimo aspiração da parte interna e a lavagem da pintura externa do veículo;

08.1.7.2 Substituir a limpeza simples por uma limpeza completa nos veículos, a cada intervalo de 60 (sessenta) dias, compreendendo além da execução do item
anterior, lavagem geral com cera, limpeza detalhada interna, sendo a lavagem do motor facultativo e etc.

08.1.8 Responsabilizar-se por realizar a imediata e tempestiva manutenção preventiva e corretiva dos veículos disponibilizados, mantendo os mesmo em perfeito
estado para a prestação dos serviços contratados, observando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manutenções e substituições de veículos lotados nos
municípios do interior do Estado e de 04 (quatro) horas na capital, contadas a partir da disponibilização formal dos veículos, feita pelo gestor do contrato, à
Contratada;

08.1.9 Responsabilizar-se pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no
plano de manutenção do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatória, durante os
intervalos entre as manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto deste
Termo de Referência;

08.1.10 Disponibilizar, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, serviço de socorro para transporte e deslocamento de veículos e
condutores, nos casos de defeitos e/ou acidentes, de modo a proporcionar atendimento imediato;

08.1.11 Disponibilizar veículos de reserva com as mesmas características técnicas contidas neste instrumento, em número suficiente para comportar eventuais
substituições por indisponibilidade (incluídas as movimentações para manutenções, revisões e limpezas), de modo a garantir a continuidade do serviço, respeitado,
todavia, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado para substituições nos municípios do interior e de 04 (quatro) horas na capital, contadas a partir da comunicação
escrita feita pelo gestor do contrato;

08.1.12 Proceder ao rodízio de pneus a cada 5.000 (cinco mil) Km, bem como a verificação do balanceamento do conjunto: roda/pneus, e conferência do
alinhamento da direção; os pneus deverão ser substituídos quando apresentarem risco, ou quando a profundidade dos sulcos da banda de rodagem estiver próxima de
3 mm, sendo que a identificação deste item é feita pela TWI (Thread Wear Indicators);

08.1.13 Substituir os veículos com no máximo 20 (vinte) meses de uso, a contar da data da entrega;

08.1.14 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas na condução dos veículos locados e solicitar o
reembolso dos valores junto à Contratante, caso não seja efetuado pelo condutor;

08.1.15 Antes de realizar o pagamento, a CONTRATADA deverá aguardar a conclusão dos processos referentes aos recursos previstos pela legislação;

08.1.16 A CONTRATADA deverá encaminhar à Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a
resguardar o direito, por parte dos condutores, de interpor recursos;

08.1.17 Nos casos em que a Secretaria de Estado da Administração não for notificada dentro do prazo supracitado, a CONTRATADA se responsabilizará
integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrente de infrações;

08.1.18 Assumir todas as despesas com os veículos de sua propriedade, inclusive as relativas a manutenção, impostos, taxas, licenciamentos, seguro geral e outras
que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em
quaisquer ocorrências;

08.1.19 Responsabilizar-se pela cobertura contra danos materiais e pessoais ocasionados a terceiros, já incluída no valor mensal da locação, devendo disponibilizar
os veículos com, no mínimo, seguro contra acidentes a terceiros, sem franquia, e havendo franquia essa ficará a cargo da CONTRATADA, com no mínimo:

 

1 CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS LEVES

1
-

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: VALOR DETERMINADO OU VALOR MERCADO
REFERENCIADO - VMR (110% TABELA FIPE)

2
- COBERTURA: Colisão, Incêndio, roubo e furto RCF-V e APP-V

3
- Responsabilidade civil facultativa - veículo - RCF - V

 3.1 - Danos materiais - R$60.000,00

 3.2 - Danos corporais - R$60.000,00
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4
- ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS:

 4.1 - Morte por pessoa R$10.000,00

 4.2 - Invalidez Permanente Por/Pessoa R$10.000,00

 4.3 - Despesas Médicos Hospitalares P/ pessoa Sem cobertura

 

* Veículos destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 08 (oito) pessoas

 

2 CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS MÉDIOS*

1
-

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: VALOR DETERMINADO OU VALOR MERCADO
REFERENCIADO - VMR (110% TABELA FIPE)

2
- COBERTURA: Colisão, Incêndio, roubo e furto, RCF-V e APP-V

3
- Responsabilidade civil facultativa - veículo - RCF-V:

 3.1 - Danos materiais - R$80.000,00

 3.2 - Danos corporais - R$80.000,00

4
- ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS:

 4.1 - Morte por pessoa R$10.000,00

 4.2 - Invalidez Permanente Por/Pessoa R$10.000,00

 4.3 - Despesas Médicos Hospitalares P/ pessoa Sem cobertura

 

* Veículos destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 10 (dez) pessoas e transporte de
cargas leves, ou seja, mistos (Ex.: Pick-up e/ou Camionetes e Vans) com o peso bruto total de até 3,5
toneladas, incluindo Ambulâncias e Unidades de Saúde e/ou Socorro

08.1.20 A CONTRATADA, na entrega dos veículos, deverá apresentar a apólice do seguro.

 

09. CLÁUSULA NONA           DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

09.1 Encaminhar à Contratada, por escrito, solicitação dos veículos e indicação dos locais de entrega, conforme demanda;

09.2 Efetuar os pagamentos nas datas e prazos estipulados em contrato;

09.3 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou
representantes da contratada em suas dependências, desde que respeitadas às normas de segurança;
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09.4 Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da Contratada;

09.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa Contratada, assegurando a boa prestação e o bom
desempenho dos serviços prestados;

09.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio do Gestor do Contrato, exigindo seu fiel e total cumprimento;

09.7 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos veículos entregues ou no serviço prestado.

09.8 Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente
à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.

09.9 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

09.10 Indicar pessoa responsável pela administração dos contratos;

09.11 Receber o veículo verificando o atendimento quanto às normatizações do Código de Trânsito Brasileiro, quantidade de combustível disponível, cabendo
relatório, conforme o caso, e estado geral do veículo;

09.12 Devolver o veículo com a mesma quantidade de combustível recebida na retirada;

09.13 Utilizar os veículos, exclusivamente, para os serviços de competência do Estado, representado por seus órgãos/entidades, envolvendo transporte de pessoas,
materiais, ferramentas e equipamentos, obedecendo aos limites estabelecidos pela fabricante do veículo quanto à capacidade de cada marca/modelo;

09.14 Utilizar os veículos em atividades exclusivamente de serviço, preferencialmente no período diurno e em dias úteis;

09.15 Permitir a condução dos veículos somente por servidores oficialmente autorizados;

09.16 Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços contratados;

09.17 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência.

09.18 Exercer a fiscalização dos serviços por profissionais especialmente designados;

09.19 Não sublocar/ceder os veículos objeto deste edital;

09.20 Recolher os veículos, após a jornada de trabalho nas instalações dos Órgãos/Entidade, salvo exceções necessárias por motivos operacionais, oficialmente
autorizadas, conforme especificado em Decreto;

09.21 Registrar a utilização, controle e gestão dos veículos, conforme o formulário (ordem de tráfego) estabelecido em Decreto e legislação vigente;

09.22 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa contratada.

09.23 Quando do recebimento da notificação de infração, identificar de imediato o condutor, ou, devolver a notificação à CONTRATADA, caso a infração seja de
sua responsabilidade.

09.23.1 Ingressar com recurso em tempo hábil quando não houver concordância de sua parte, ou do servidor condutor, na aplicação da infração;

09.23.2 Providenciar o pagamento das infrações de trânsito de sua responsabilidade exclusiva, ou do servidor condutor, aplicadas no período correspondente à
execução do contrato, não se admitindo a postergação do pagamento das mesmas, podendo o gestor do Órgão ser responsabilizado pela demora em instaurar os
procedimentos apuratórios que deverão ser sumários, obedecendo aos prazos processuais, no Decreto e legislação vigente.

09.24 Quanto ocorrer avarias e sinistros a CONTRATANTE é a responsável por:

09.24.1 Em caso de sinistro, notificar a CONTRATADA imediatamente sobre o fato e encaminhar cópia do Boletim de Ocorrência, bem como Fotos e Laudo
Pericial (quando existirem);

09.24.2 O Laudo Pericial deve ser solicitado pela CONTRATANTE no local do acidente, sempre que houver vitima fatal;

09.24.3 Quando os sinistros envolverem terceiros, o Boletim de Ocorrência deve conter declaração de todos os envolvidos;

09.24.4 Responsabilizar-se financeiramente pelos sinistros e avarias decorrentes de imperícia, imprudência, negligência, mau uso, dolo, e atos ilícitos de seus
servidores quando comprovados, mediante processo administrativo, devidamente instruído com no mínimo os seguintes documentos:

1. Boletim de Ocorrência;

2. Ordem de tráfego;

3. Relatório com informações do sistema de rastreamento e monitoramento;

4. Três orçamentos de cotações de preços (que comprovem que os equipamentos e serviços constantes utilizados pela empresa correspondem aos valores
praticados no mercado);

5. Notas fiscais das empresas que prestaram os serviços e/ou forneceram peças;

6. Demais documentos necessários à comprovação da negligência, imperícia, imprudência, dolo, ou ato ilícito do servidor.

 

09.24.5 Não serão passiveis de ressarcimento as despesas referentes a manutenções por desgastes que decorram da utilização continuada do bem e do decurso de
tempo.

09.25 No término dos serviços, os veículos deverão ser devolvidos à CONTRATADA, após realização de inspeção pela CONTRATADA e acompanhada por
representante da CONTRATANTE. Caso sejam constatadas avarias que não sejam do uso comum do veículo, sendo por mau uso, negligência, imprudência,
imperícia, dolo, atos ilícitos e/ou decorrentes de instalação de acessórios ou equipamentos pela CONTRATANTE, será elaborado relatório técnico com apresentação
pela CONTRATADA de 03 (três) orçamentos para os reparos necessários e consequente pagamento pela CONTRATANTE.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA       DA SUBCONTRATAÇÃO
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10.1 É vedada a subcontratação e/ou sub-rogação do serviço de gerenciamento, objeto deste contrato. 

 

11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA        DA RESCISÃO

 

11.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido:
 
11.1.1 – por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei nº 8.666/93 (observado o disposto no
artigo 80 da mesma lei);
 
11.1.2 – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para Administração;
 
11.1.3 – judicial, nos termos da legislação;
 
11.2 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
 
11.3 – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, em consonância com o art. 79, § 2º da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da
CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito ao pagamento devidos pela execução do
contrato até a data da rescisão.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA          MULTAS E SANÇÕES

 

12.1 Se a empresa CONTRATADA descumprir as condições do Edital, do Termo de Referência e do Contrato, ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas leis
17.928/12, 10.520/2002 e demais normas que regem a matéria.
 
12.2 O Contratado, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002 e art. 15 da Lei Estadual nº 17.928/2012, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa,
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais se cometer uma ou mais das seguintes faltas:
 
12.2.1 Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato;
 
12.2.2 deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
 
12.2.3 ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
 
12.2.4 não mantiver a proposta;
 
12.2.5 falhar ou fraudar na execução do contrato;
 
12.2.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
 
12.3 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das cominações
legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes percentuais:
 
12.3.1 10% sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de
10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
 
12.3.2 0,3% ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte de fornecimento não realizado;
 
12.3.3 0,7% sobre o valor da parte do Fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
 
12.4 Advertência;
 
12.5 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
 
12.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a CONTRATANTE;
 
12.7 As sanções previstas nos itens poderão ser aplicadas juntamente com o item 12.3;
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12.8 Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
 
12.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao CADFOR.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA        TRIBUTOS E RESPONSABILIDADES

 
13.1 É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.
 
13.2 A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura causados em decorrência da execução do objeto deste
instrumento, ficando esta como obrigação exclusiva da CONTRATADA.
 
13.3 A CONTRATADA responderá civilmente durante 05 (cinco) anos contados da data de recebimento definitivo dos serviços, pela qualidade dos mesmos e dos
materiais.
 
13.3.1 Constatado vícios ou defeitos deverá a CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes,
acionar o contratado sob pena de decair dos seus direitos.
 
13.4 A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em especial a concessionárias de serviços públicos, em
virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA       DA GARANTIA  CONTRATUAL

 

14.1 Para segurança do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades previstas no art. 56, §1º, da Lei nº
8.666/93. qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento das seguintes ocorrências:
 
14.1.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
 
14.1.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrente de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
 
14.1.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; 
 
14.1.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA. 
 
14.2 A garantia deverá ser renovada a cada prorrogação e integralizada em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do Termo de Prorrogação, sempre que
dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento no valor contratual, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato.
 
14.3 A garantia deverá vigorar por mais 3 (três) meses, após o término da vigência do instrumento contratual. 
 
14.4 A garantia prestada pela CONTRATADA será restituída automaticamente ou por solicitação, somente quando comprovados: 
 
14.4.1 Integral cumprimento de todas as obrigações contratuais;
 
14.4.2 Recolhimento de multas punitivas, se for o caso; 
 
14.4.3 Pagamento das obrigações trabalhistas, inclusive verbas rescisórias, bem como dos encargos previdenciários e do FGTS, decorrentes da contratação; 
 
14.4.4 Inexistência de reclamatórias trabalhistas dos empregados lotados nas dependências da CONTRATANTE, nas quais este responda solidária ou
subsidiariamente com a CONTRATADA, sendo deduzidos todos os valores questionados na justiça trabalhista; 
 
14.4.5 Satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude da execução do objeto do Contrato.
 
14.5 A garantia oferecida na modalidade fiança bancária, deverá:
 
14.5.1 Ser concedida nos termos e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil;
 
14.5.2 Ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança;
 
14.5.3 Conter renúncia expressa ao benefício de ordem;
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14.5.4 Estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento;
 
14.5.5 Ser irretratável, salvo no caso de substituição por outra modalidade de fiança, nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993, previamente aprovado pelo
CONTRATANTE.
 
14.6 Na modalidade de garantia por títulos da dívida pública, estes deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido, preferencialmente em
consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179/2001. 
 
14.7 A garantia oferecida na modalidade caução em dinheiro, deverá ser depositada nominal à CONTRATANTE, em instituição bancária informada previamente,
para os fins específicos a que se destine, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.
 
14.8 A garantia oferecida na modalidade de seguro-garantia, deverá constar expressamente da apólice, a cobertura de eventuais demandas trabalhistas e
previdenciárias nas quais a CONTRATANTE responda solidariamente ou subsidiariamente com a CONTRATADA. 
 
14.9 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e, caso esse
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia poderá ser utilizada para o pagamento dessas
verbas trabalhistas diretamente pela Administração ou por meio da Justiça do Trabalho.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  FORO

 

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente deste contrato acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante
aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº. 144, de
24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbítrios e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para
julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.
 
15.2 CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do
Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em
número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de
2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.
 
15.3 A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.
 
15.4 O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.
 
15.5 A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao mérito do litígio.
 
15.6 Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO
E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei
Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentença título executivo vinculante
entre as partes.
 
15.7 A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo
previstas em lei.
 
15.8 As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual
propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia
da presente cláusula arbitral.
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA       REGISTRO

 

16.1 O presente contrato será encaminhado posteriormente ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás, para apreciação.
 
16.2 E, por estarem as partes desse modo contratadas, foi o presente instrumento impresso em 03 (três) vias, de igual teor que, depois de lido, conferido e achado
conforme, vai assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
 

GABINETE DO .........., em Goiânia, aos ..............dias do mês de .........................de dois mil e ...............

 

Pela CONTRATANTE:
 

_____________________
(órgão solicitante)
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_______________________
 Procurador Geral do Estado
(Se aplicável ao contratante)

 
Pela CONTRATADA:

 
__________________________________

(Fornecedor registrado)

 

“ANEXO AO CONTRATO, CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE”
1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos
patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de conciliação ou mediação), deverá ser
resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).
2) A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do
Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em
número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de
2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.
3) A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.
4) O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.
5) A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao mérito do litígio.
6) Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei
Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentença título executivo vinculante
entre as partes.
7) A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo
previstas em lei.
8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual
propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia
da presente cláusula arbitral.”
 
Local e data.
_________________________                      __________________________
            ESTADO DE GOIÁS                                       PARTE ADVERSA

 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO IV

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. V, ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E INC. XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988

 

.................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de
Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, da não-
realização, no estabelecimento, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

 

Local,                     , de               , de        .

 

 

Assinatura e carimbo
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ANEXO V

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS PELA APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE
CADASTRAL – CRC
 
O licitante poderá apresentar o CRC em substituição aos documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-
financeira, conforme listados abaixo:
 
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
1.1 – Documentos Pessoais (cópias autenticadas válidas):
1.1.1 – Sociedade Empresarial Limitada, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, Microempreendedor Individual – MEI, Microempresa -
ME, ou Empresa de Pequeno Porte - EPP: Cédula de Identidade, CPF do (s) representante (s) legal (is), do sócio (s), procurador (es), Administrador (es). Quando
for o caso comprovante de inscrição e situação cadastral da Receita Federal – CNPJ da (s) empresa (s) sócia (s) quotista (s) e o procurador (es). Somente da
empresa a ser cadastrada.
1.1.2 – Empresa de Sociedade Anônima: Cédula de Identidade, CPF de todos os Diretores e Administrador (es). Quando for o caso comprovante de inscrição e
situação cadastral da Receita Federal – CNPJ da (s) empresa (s), sócia (s) quotista (s) e o procurador (es). Somente da empresa a ser cadastrada.
1.2 – Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor e suas respectivas alterações, devidamente registrado na Junta Comercial do domicílio do interessado.
1.2.1 – Sendo o interessado, Sociedade Comercial, Instituto, Cooperativa ou Sociedade anônima: apresentar a ata de eleição de seus administradores, na forma
legal;
1.2.2 – Sendo o interessado, Empresário Individual: apresentar Requerimento do Empresário, expedido pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa da
Presidência da República e registrado na Junta Comercial do domicílio do interessado.
1.2.3 – Sendo o interessado Micro Empreendedor Individual – MEI: apresentar Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual, expedido pela
Receita Federal;
1.2.4 – Sendo o interessado, Sociedade Civil (Sociedade Simples): apresentar a inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
1.3 – Ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando o interessado for empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e a atividade empresarial assim o exigir.
1.4 – Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade empresarial assim o exigir (Ex.: ANEEL, ANATEL,
Vigilância Sanitária, Licença Ambiental, ANVISA).
1.5 – Certidão Simplificada ou Termo de Enquadramento do ano vigente, comprovando a condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP
(em atenção ao artigo 1º e 8º da IN nº 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC), expedido pela Junta Comercial do
domicílio do interessado, caso cumpra os requisitos legais para esse enquadramento, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da
Lei Complementar 123/2006.
1.6 - Comprovante de inscrição do CNPJ, emitido pela Receita Federal do Brasil, expedido no ano vigente.
 
2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA
2.1 – Balanço Patrimonial (Termo de abertura, ativo, passivo, Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE e Termo de Encerramento do livro diário) do
último exercício social.
2.1.1 – Os documentos acima deverão estar registrados na Junta Comercial ou em cartório (quando a Lei permitir), do domicílio do interessado, apresentados
paginados, de forma sequencial (em atenção à IN nº 107/2008-DNRC) e com todas as folhas assinadas pelo interessado e pelo contador responsável (em atenção
ao Ofício-Circular nº 116/2007-DNRC);
2.1.2 – É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços provisórios;
2.1.3 – No envio do Balanço Patrimonial, quando da renovação ou atualização, deverá ser preenchido e enviado o formulário que encontra-se disponível no Site:
“comprasnet.go.gov.br” ícone Cadastro de Fornecedor, “Formulário de Dados Patrimoniais”, assinado pelo Representante da Empresa e o Contador, com
reconhecimento de firma de ambos. Os valores do “Formulário de Dados Patrimoniais” deverão estar em conformidade com as demonstrações contábeis que
compõem o livro diário ou com Sistema Público de Escrituração Digital – SPED do último exercício social. É de total responsabilidade da empresa as
informações enviadas, inclusive passível de penalidades caso os dados não sejam verídicos.
2.2 – Em observância à legislação pertinente aquele interessado que se encontra obrigado a realizar a escrituração contábil na forma digital, deverá apresentar
cópia impressa do arquivo transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED da Receita Federal do Brasil, contendo os seguintes documentos:
Recibo de Entrega, Termo de abertura, ativo, passivo, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e Termo de Encerramento do último exercício social.
2.3 – Sendo o interessado um Micro Empreendedor Individual – MEI, empresa enquadrada como Microempresa – ME ou empresa de Pequeno Porte – EPP e
optar por não apresentar o solicitado no item 2.1, deverá apresentar Declaração devidamente preenchida e assinada pelo (s) representante (s) legal (is) que se
encontra no Site: “comprasnet.go.gov.br” ícone Cadastro de Fornecedor, Declaração de Isenção do Balanço Patrimonial, de acordo com a prerrogativa do artigo 2-
A do Decreto Estadual nº 7.466/2011.
“Art. 2º- A Na habilitação em licitações referentes a fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de materiais, não será exigida de microempresa ou
empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.”
2.4 – Certidão Negativa de falência ou concordata expedida por Cartório de Distribuidor de Ações e Falência e Concordata do domicílio da empresa.
 
3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (CERTIDÃO NEGATIVA)
 
3.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado de Goiás, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (Certidão de Débito Inscrito em
Dívida Ativa – Negativa);
3.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio do interessado;
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3.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio do interessado;
3.4 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (emitida com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02.10.2014), expedida pela Receita
Federal (Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
3.5 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal – CEF (Certificado da
Regularidade do FGTS – CRF);
3.6 – Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhista);
3.7 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual (Ex.: Comprovante de inscrição estadual ou Comprovante de inscrição municipal).
 
Notas:
1) Caso seja apresentado o Certificado de Regularidade Cadastral - CRC, emitido pelo Cadastro de Fornecedores da Gerência de Aquisições Corporativas da
SEAD, este deverá estar dentro do prazo de validade com status homologado. Caso o CRC apresente “status irregular”, será assegurado ao licitante o direito
de apresentar a documentação atualizada e regular na própria sessão.
 
2) O licitante que não tenha apresentado o balanço, nos termos do item 3 acima para a consecução do CRC, deverá também apresentá-lo para análise.
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

 

(A proposta deverá ser assinada e com carimbo da empresa)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020

 

Processo nº:

Nome da Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Site:

Dados Bancários:

Nome do responsável legal:

Porte da empresa:

Prazo de validade da proposta: (mínimo de 60 dias)

 

LOTES ITENS Código do Item do
Produto Tipo de Veículo Unidade de

Medida
Quant.
Estimada (A)

Valor Unitário
Mensal(R$) (B)

Valor Total Mensal
Estimado(R$) (C)
(A x B)

Valor Total
Estimado (R$)
(C x 20 meses)

1 1 80251 Representação Unidade/Mês 38    

2 1 80248 Sedan Padrão A Unidade/Mês 140    

3 1 80248 Sedan Padrão A Unidade/Mês 153    

4 1 80254 Sedan Padrão B Unidade/Mês 62    

5 1 80256 Hatchback Padrão A Unidade/Mês 135    

6 1 80256 Hatchback Padrão A Unidade/Mês 134    

7 1 80257 Hachtback Padrão B Unidade/Mês 300    
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8 1 80257 Hachtback Padrão B Unidade/Mês 174    

9 1 80257 Hachtback Padrão B Unidade/Mês 131    

10 1 80260 Station
Wagon/Monovolume Unidade/Mês 109    

11

1 80262 Furgão Leve Unidade/Mês 8    

2 80264 Furgão de Carga Unidade/Mês 18    

3 80268 Pick-up Leve Unidade/Mês 6    

12 1 80266 Van de Passageiros Unidade/Mês 29    

13 1 80269 Caminhonete
C. Dupla Diesel Unidade/Mês 110    

14 1 80269 Caminhonete
C. Dupla Diesel Unidade/Mês 103    

15 1 80416 Sedan Grande Unidade/Mês 1    

16 1 80420 Mini Van Unidade/Mês 4    

17 1 80274 Suv Grande Unidade/Mês 29    

18

1 80414 Sedan Grande /
Blindado Unidade/Mês 2    

2 80422 Suv Grande /
Blindado Unidade/Mês 3    

Valor Total Estimado:  

 

VALOR TOTAL…………………..R$______(_____________________)

 

Declaro que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com transportes,
materiais, mão de obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária e
responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim,
tudo o que for necessário para execução total e completa dos serviços, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Secretaria de Estado da
Administração do Estado de Goiás, nem qualquer outro pagamento adicional.

Declaro, ainda, que li e concordo com os termos do Edital do Pregão Eletrônico SEAD/GO n.º 007/2020 e seus anexos.

 

............................................…

(data)

....................................................

(Digitar o nome do Representante Legal e assinar)

 

 

 
GOIANIA, 14 de agosto de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por AGUIMAR BATISTA DA SILVA SOBRINHO, Pregoeiro (a), em 07/10/2020, às 02:11, conforme art. 2º, § 2º, III,
"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO FERNANDES PEREIRA, Gerente, em 07/10/2020, às 08:06, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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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 000015723130 e o código CRC 43CF38FF.
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Diário Oficial
Estado de Goiás

PODER EXECUTIVO
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Defensoria Publica
<#ABC#200743#1#237622>

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2018
Processo: 201810892000219. Objeto: prorrogação de prazo 
e o acréscimo de 25% ao Contrato nº 016/2018. Contratante: 
Defensoria Pública do Estado de Goiás. Contratada: TIM S/A. 
Vigência: 30 meses, contados de 19/10/2020 a 18/04/2023. Valor: 
R$395.283,75.
<#ABC#200743#1#237622/>

Protocolo 200743

Secretaria de Estado da Administração
<#ABC#200691#1#237568>

Portaria nº 325/2020 - SEAD
O Superintendente de Gestão Integrada da Secretaria de Estado da 
Administração - SEAD, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o disposto na Instrução de Serviço nº 01/2019-GAB/SEAD, de 
07 de fevereiro de 2019, no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
de 21 de junho de 2003, nos artigos 51 e 54 da Lei Estadual nº 
17.928/2012, de 27 de dezembro de 2012, e, considerando o 
que consta no Processo Administrativo n° 202000005000128, 
especialmente ao disposto no Despacho nº 854/2020 GEVAI 
(000015638479),
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o servidor MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 
DA CUNHA, portador do CPF nº 297.957.961-00, ocupante do 
cargo de Assistente de Gestão Administrativa - CAIXEGO e, como 
suplente, o servidor DANIEL SOARES SANTANA, portador do CPF 
nº 775.781.801-00, ocupante do cargo de Gerente, ambos lotados 
na Superintendência Central de Patrimônio, para no âmbito das 
atribuições de competência desta Pasta, atuarem como gestores 
do ajuste, firmado entre o Estado de Goiás, por intermédio da 
SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD, e a 
empresa RTD ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 21.503.546/0001-35, 
cujo objeto é a aquisição e instalação do portão de acesso ao esta-
cionamento na Unidade da Superintendência Central do Patrimônio, 
compreendendo o período da vigência contratual.
Art. 2º. A partir da ciência desta, caberá aos gestores adotarem as 
providências necessárias objetivando o cumprimento das normas, 
de modo que a fiscalização e o acompanhamento dos contratos e 
outros ajustes e seus aditivos estejam perfeitamente alinhados às 
condições e aos prazos especificados no artigo 52 da Lei Estadual 
nº 17.928/2012, notadamente os incisos X e XI.
Art. 3º. Cabem aos gestores ora designados, observar os critérios 
e os parâmetros estabelecidos em anexo (000015758331), que 
dispõem sobre as Orientações Básicas das Boas Práticas de 
Gestão de Contratos cujo material trata-se de suporte para que o 
gestor possa conduzir minimamente o gerenciamento do contrato 
de maneira adequada, no entanto, não afasta a necessidade de 
constante aperfeiçoamento na Fiscalização e Gestão de Contratos 
Administrativos, especialmente de promover sua capacitação nos 
cursos disponibilizados pela Escola de Governo.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA 
da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, em Goiânia 
(GO), aos 06 dias do mês de outubro de 2020.

VINÍCIUS FERREIRA LIMA
Superintendente de Gestão Integrada em Substituição

<#ABC#200691#1#237568/>

Protocolo 200691

<#ABC#200621#1#237481>

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08 / 2020-SEAD
Processo: 202000005012575
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada na prestação 
de Serviços Técnicos na área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) para suprir as demandas nas áreas de De-
senvolvimento de Sistemas de Informação, e de Infraestrutura e 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Participação: Disputa Geral
Modalidade: Pregão
Forma: Eletrônica
Critério de Julgamento: Menor Preço por item
Fontes Orçamentárias: 2020.18.01.04.126.4200.4212.03 (Fonte 
100)
Data da abertura: 21/10/2020.
Horário: 08 horas e 30 minutos (Brasília/DF, UTC -03:00)
Local de realização: www.comprasnet.go.gov.br
Obtenção do Edital: www.comprasnet.go.gov.br e www.administra-
cao.go.gov.br
Informações: (62) 3201-5785    
Leandro Corrêa Fernandes
Pregoeiro - Portaria nº 231/2020-SEAD
<#ABC#200621#1#237481/>

Protocolo 200621
<#ABC#200663#1#237537>

AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2020 - SEAD/GEAC
PROCESSO N° 201900005012848
A Secretaria de Estado da Administração - SEAD, através de sua 
GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS - GEAC, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por Lote, em 
sessão pública eletrônica às 09h e 00min (horário de Brasília-DF) 
do dia 23/10/2020, através do site: www.comprasnet.go.gov.br, 
por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados 
pela Portaria nº 286/2020-SEAD, visando o Registro de Preços 
para eventual contratação de empresa para prestar serviços de 
locação de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de veículo em 
tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qui-
lometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, relativo ao 
Processo nº 201900005012848, de 05/08/2019, nos termos da Lei 
Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
alterações, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
Lei Estadual 17.928/2012 e suas alterações posteriores, Decretos 
Estaduais nº 7.437/2011, 9.666/2020, 7.466/2011 e 7.425/2011, 
Lei Complementar nº 117/2015, e demais normas regulamen-
tares aplicáveis à espécie. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis nos sites: www.comprasnet.go.gov.br e www.adminis-
tracao.go.gov.br. Maiores informações pelo Fone: (62) 3201-6627 e/
ou e-mail: pregaossl@gmail.com.
Aguimar Batista da Silva Sobrinho
Pregoeiro(a)
<#ABC#200663#1#237537/>

Protocolo 200663
<#ABC#200681#1#237557>

AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2020 - SEAD/GEAC
PROCESSO N° 201900005013813
A Secretaria de Estado da Administração - SEAD, através de sua 
GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS - GEAC, torna 
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público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço (Menor Taxa de 
Administração) em sessão pública eletrônica às 09h 00min (horário 
de Brasília-DF) do dia 26/10/2020, através do site: www.comprasnet.
go.gov.br, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio 
designados pela Portaria nº 286/2020-SEAD, visando o Registro de 
Preços para eventual contratação de empresa para prestação 
de serviço de Gerenciamento Eletrônico e Controle de Abas-
tecimento de Combustível  pelo período de 12 meses, relativo 
ao Processo nº  201900005013813, de 20/08/2019, nos termos da 
Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
alterações, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Estadual nº 17.928/2012 
e suas alterações posteriores, Decretos Estaduais nº 7.437/2011, 
9.666/2020, 7.466/2011 e 7.425/2011, Lei Complementar nº 
117/2015 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites: www.
comprasnet.go.gov.br e www.administracao.go.gov.br. Maiores 
informações pelo Fone: (62) 3201-6627 e/ou e-mail: pregaossl@
gmail.com.
Tainah Gama Lyra Abintes
Pregoeiro(a)
<#ABC#200681#2#237557/>

Protocolo 200681

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e 
Inovação

<#ABC#200619#2#237479>

EXTRATO DA PORTARIA DE GESTOR Nº 371/2020 - SEDI
Designação de Gestor do Contrato n° 039/2020 - SEDI; 

Processo nº 202014304000995; Objeto do Contrato: Contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços  de Solução 
Integrada de Filtragem de Correio Eletrônico, para atendimento às 
melhores práticas de segurança da informação na utilização do 
correio eletrônico, assim como a utilização de filtros de conteúdo, 
reputação, ataques e abusos; Contratada: ISTI informática & 
serviços Ltda., inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.554.387/0001-81; 
Gestor:  Breyner Jackson Rezende Monteiro, CPF nº 934.615.181-
15; Substituto: Diego de Medeiros, CPF nº 927.226.011-68; 
Fundamento: Lei Federal nº 8.666/1993, art. 67 e Lei Estadual nº 
17.928/2012; Vigência: A partir de sua assinatura em 29/09/2020.

JANINE ALMEIDA SILVA ZAIDEN
Superintendente de Gestão Integrada

Portaria de Delegação nº 222/2020 - SEDI
(SEI-000013452828, DOE/GO nº 23.337 de 07/07/2020)

<#ABC#200619#2#237479/>

Protocolo 200619
<#ABC#200627#2#237487>

Portaria 383/2020 - SEDI

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
E INOVAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, à vista do que 
dispõe o permissivo constitucional do art. 62, da Lei Estadual n° 
16.168, de 11 de dezembro de 2007 (Lei Orgânica do TCE/GO, c/c 
os artigos 6º e 8º da Resolução Normativa n° 16/2016 do Tribunal 
de Contas do Estado de Goiás;

Considerando o processo administrativo nº 
201914304000408;

RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar Tomada de Contas Especial para 

obtenção do ressarcimento  no valor de R$ 48.115,53 (quarenta e 
oito mil cento e quinze reais e cinquenta e três centavos);

Art. 2º - Designar os servidores abaixo relacionados, para 
comporem a Comissão de Tomada de Contas Especial, que será 
presidida pelo primeiro, substituído pelo segundo, nas ausências e 
nos impedimentos e secretariado pelo terceiro:

I- Leonardo de Castro Silva, CPF nº 410.916.391-91, 
Gestor Jurídico;

II- Wilterson Amaral Cavalcante, CPF n° 880.916.391-91, 
Técnico em Gestão Pública; e

III- Regina Martins de Souza Meireles, CPF n° 232.240.101-
34, Assessor A4.

Art. 3º- A Comissão ficará desde logo autorizada a praticar 
todos os atos necessários e pertinentes ao desempenho de suas 
funções.

Art. 4º- Os membros da Comissão desenvolverão os 
trabalhos sem prejuízo de suas atribuições rotineiras e conforme for 
liberado pelo presidente da mesma.

Art. 5º - Fica concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias para a conclusão dos trabalhos e envio dos autos ao Tribunal 
de Contas do Estado de Goiás, sendo que em 120 (cento e vinte) 
dias os autos deverão ser  submetidos à Controladoria Geral do 
Estado. -Alterado pela IN 50/2018.

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Márcio César Pereira
Secretário

Gabinete do Secretário de Estado de Desenvolvimento e 
Inovação, ao 1º dia do mês de outubro de 2020.

<#ABC#200627#2#237487/>

Protocolo 200627
<#ABC#200669#2#237543>

Portaria 389/2020 - SEDI
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E 

INOVAÇÃOno uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR o Artigo 2º, da Portaria 736/2019-SEDI, 

com o objetivo de substituir o servidor Paulo Cesar de Oliveira Cruz, 
ocupante do emprego público de Analista de Gestão Administrativa, 
portador do CPF nº 091.843.921-34, servidor Wellington Teixeira 
Soares, também ocupante do emprego público de Analista de 
Gestão Administrativa portador do CPF nº 354.253.346-72.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

MÁRCIO CÉSAR PEREIRA
Secretário

Gabinete do Secretário de Desenvolvimento e Inovação, 
aos 02 dias do mês de outubro de 2020.

<#ABC#200669#2#237543/>

Protocolo 200669
<#ABC#200726#2#237605>

EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2020
PROCESSO Nº: 202014304000995;
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 013/2020;
IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: Contrato nº 039/2020;
OBJETO: Contratação de empresa  para prestação de serviços 
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Licitações (/licitacoes-e-contratos/licitações-sead/194-licitacoes.html) 
Pregão Eletrônico / SRP – 2020

Pregão Eletrônico / SRP –
2020
C  Publicado: 14 Janeiro 2020
C  Última Atualização: 07 Outubro 2020

- PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2020 - VIGILÂNCIA
ARMADA
 

Objeto:  Registro de Preço para eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços continuados de vigilância
armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e
instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações
contidas no Termo de Referência a toda administração pública do
Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses.

Data de Abertura: Adiado.
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE
Tipo Execução: Pregão Eletrônico
Nº Processo SEI: 201900005011517

Edital de Licitação (/files/licitacoes-
contratos/aguimar/Edital0012020-2.pdf)
Termos de Participação (/files/licitacoes-
contratos/aguimar/TermosdeParticR.pdf)
Publicação (/files/licitacoes-
contratos/aguimar/PublicacaoEsclarecimento02-SRP001-
2020.pdf)

 

- PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2020 - AGENCIAMENTO DE
PASSAGENS
 

Administração
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

(/)





Objeto:  Registro de Preço para eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviço continuado de
agenciamento de passagens aéreas internacionais e nacionais,
passagem rodoviária intermunicipal e interestadual, hospedagem
(apartamento simples, duplo e triplo), refeições (almoço/jantar) e
traslados, sem fornecimento de mão de obra exclusiva, por meio
de disponibilização de sistema “on line” automatizado via WEB,
destinados ao atendimento das necessidades das autoridades e
servidores no desempenho das atividades institucionais da
Administração Pública do Estado de Goiás, bem como o
atendimento de políticas Públicas, pelo período de 12 (doze)
meses.

Data de Abertura: 11/02/2020 às 08:30 hs
Tipo: MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Tipo Execução: Pregão Eletrônico
Nº Processo SEI: 201900005011515

Edital de Licitação (/files/licitacoes-
contratos/aguimar/EditalSRP002-2020.pdf)

 

- PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 003/2020 - PUBLICIDADE LEGAL
 

Objeto:  Registro de Preço para eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviço continuado de
PUBLICIDADE LEGAL (Aviso de Licitação, Intimação, Citações,
Comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação
diária Estadual (âmbito do estado de Goiás), impresso e
digital, a todos os órgãos/entidades da Administração Pública do
Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses.

Data de Abertura: 03/03/2020 às 08:30 hs
Tipo: MENOR PREÇO
Tipo Execução: Pregão Eletrônico
Nº Processo SEI: 201900005018859

Edital de Licitação (/files/licitacoes-contratos/aguimar/Edital-
Pregao003.2020.pdf)

 

- PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2020 - GO TAXI
 



Objeto:  Registro de Preços para eventual contratação de
empresa ou cooperativa para prestação de serviço de transportes
individual de passageiros, mediante chamada por aplicativo de
celular e outros canais de atendimento, para o transporte de
servidores, empregados e demais pessoas a serviço da
Administração Pública do Estado de Goiás, pelo período de 12
(doze) meses.

Data de Abertura: 18/03/2020 às 08:30 hs
Tipo: MENOR PREÇO
Tipo Execução: Pregão Eletrônico
Nº Processo SEI: 201900005003358

Edital de Licitação (/files/licitacoes-
contratos/aguimar/EditalSRP0052020GoTaxi.pdf)

 

- PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 006/2020 - EPIs
 

Objeto:  Registro de Preços para eventual contratação de
empresa para aquisições de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI´s), atendendo à demanda dos Órgãos do Estado
de Goiás sobre as necessidades de combate ao COVID-19, pelo
período de até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogados por
períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública, não ultrapassando o período de 12 (doze) meses.

Data de Abertura: Adiado SINE DIE
Tipo: MENOR PREÇO por Item
Tipo Execução: Pregão Eletrônico
Nº Processo SEI: 202000005006432

Edital de Licitação (/files/licitacoes-
contratos/aguimar/EditalEPIs-Aguimar.pdf)
Aviso de Adiamento (/files/licitacoes-
contratos/aguimar/avisos/aviso_sine_die.pdf)

 

- PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 007/2020 - MATERIAL DE
EXPEDIENTE
 

Objeto:  Registro de Preços para eventual contratação de
empresa para aquisição de materiais de consumo (material de
expediente) de uso geral, visando a atender às necessidades dos



Órgãos e Entidades do Estado de Goiás, conforme especificações
e quantidades estabelecidas neste termo, pelo período de 12
(doze) meses.

Data de Abertura: 01/09/2020 às 09:00 hs
Tipo: MENOR PREÇO por Item
Tipo Execução: Pregão Eletrônico
Nº Processo SEI: 202000005001928

Edital de Licitação (/files/licitacoes-
contratos/aguimar/editais/EditalEscritorio20.pdf)

 

- PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 008/2020 - LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS
 

Objeto:  Registro de Preços para eventual contratação de
empresa para prestar serviços de locação de veículos
automotores com o fornecimento de equipamento específico
para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador),
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo
período de 20 (vinte) meses.

Data de Abertura: 23/10/2020 às 09:00 hs
Tipo: MENOR PREÇO por LOTE
Tipo Execução: Pregão Eletrônico
Nº Processo SEI: 201900005012848

Edital de Licitação (/files/licitacoes-
contratos/aguimar/editais/Edital-Locacao_000015723130.pdf)

 

- PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 009/2020 - CARTÃO
COMBUSTÍVEL
 

Objeto:  Registro de Preços para eventual contratação de
empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO
ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
pelo período de 12 MESES.

Data de Abertura: 26/10/2020 às 09:00 hs
Tipo: MENOR PREÇO (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)
Tipo Execução: Pregão Eletrônico
Nº Processo SEI: 201900005013813



Edital de Licitação (/files/licitacoes-
contratos/aguimar/editais/Edital-
Combustiveis_000015709100.pdf)

Para o topo 

 (https://www.transparencia.go.gov.br)

 (https://www.goias.gov.br)















































































































Lotes Itens
Código do 

Item do
Produto 

Tipo de Veículo Marca Modelo
Unidade de

Medida

Quant.
Estimada 

(A)

Valor Unitário
Mensal(R$) (B)

Valor Total Mensal
Estimado(R$) (C) (A 

x B)

Valor Total
Estimado (R$)
(C x 20 meses)    

15 1 80416 Sedan Grande 
Toyota Camry 3.5 

V6XLE
Unidade/Mês 1 5.300,00R$       5.300,00R$            106.000,00R$           

106.000,00R$           

·
·
·
·
·

Diretor
CPF 718.387.591-15

RG 3965638 DGPC/GO

Goiânia/Goiás 23 de Outubro de 2020.

____________________________________________________________________

JVS Participações EIRELI
CNPJ: 28.028.063/0001-75
Rodrigo de Freitas Sales

Declaramos que a proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da sua apresentação.

Declaro que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as
despesas com transportes, materiais, mão de obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da
legislação social, trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de
taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa dos
serviços, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás,
nem qualquer outro pagamento adicional.

Declaro, ainda, que li e concordo com os termos do Edital do Pregão Eletrônico SEAD/GO n.º 007/2020 e seus anexos.

Declara que os preços cotados estão incluídos todos tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou incorretamente
cotados, que serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título;

Declaramos que a conta para depositos é Banco do Brasil, Agência n° 1840-6, Conta n° 2554-2.

Por ser verdade, firmo o presente.

Valor Total por Extenso: Cento e Seis Mil Reais.

Declarações: 

Inscrição Municipal n° 4492420
Inscrição Estadual n° 10.696.373-2
Objeto:
Locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,
seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos e entidades do poder executivo estadual, pelo período de 20 (vinte) meses, Conforme as
especificações contidas na planilha abaixo:

CNPJ: 28.028.063/0001-75
Rua S-1, n° 260, Qd. 146, Lt. 24E, Sl. 01, 
Setor Bueno, Goiânia - Goiás, CEP 74.230-220, 
Fone (62) 3088-6580/ (62) 3086-4166
E-mail: licitacao@gruporodrigosales.com.br
Site: www.gruporodrigosales.com.br

Pregão Eletrônico n° 008/2020 (SRP)
Processo n° 201900005012848
Av. República do Líbano, nº 1.945, 1° andar, Setor Oeste
CEP 74.125-125, Goiânia GO, Fone (62) 3201-6627
Empresa:
JVS Participações EIRELI

Anexo VI
Proposta de Preços

Á 
SEAD - Secretaria de Estado de Administração / Goiás
GEAC - Gerência de Aquisições Corporativas
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAMRY
DISPONÍVEL NÃO DISPONÍVEL NÃO APLICÁVEL

3.5 L V6 24 V

Gasolina

310 / 6.600

37,7 / 4.700

3.456

94,0 x 83,0

11,8:1

Dianteira

Automática de 8 velocidades com modo sequencial

Independente, tipo McPherson, com barras estabilizadoras

Independente, tipo Double Wishbone, com barras estabilizadoras

 CAMRY XLE

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

COMBUSTÍVEL

POTÊNCIA (CV/RPM)

TORQUE (KGF.M/RPM)

CILINDRADA (CM³)

DIÂMETRO X CURSO DO PISTÃO
(MM)

TAXA DE COMPRESSÃO

TRAÇÃO

TRANSMISSÃO

TRANSMISSÃO

SUSPENSÃO

DIANTEIRA

TRASEIRA

DIREÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
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1 EPS: Electric Power Steering
2 ABS: Anti-lock Braking System
3 EBD: Electronic Brakeforce Distribution
4 BAS: Brake Assist System
5 WMA: Windows Media Audio
6 AAC: Advanced Audio Coding

Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros) e partes revestidas
de material sintético derivado de PVC (laterais e parte posterior dos bancos dianteiros e bancos traseiros e apoios de
cabeça dianteiros e traseiros).

Eletroassistida Progressiva (EPS)¹

Discos ventilados com ABS², EBD³ e BAS⁴

Discos sólidos com ABS², EBD³, BAS⁴

235 / 45

Liga leve 18" (estepe tipo Ground Tire)

4.885

1.840

1.455

2.825

2.100

593

60

 CAMRY XLE

DIREÇÃO

FREIOS

DIANTEIROS

TRASEIROS

PNEUS E RODAS

PNEUS

RODAS

DIMENSÕES E CAPACIDADES

COMPRIMENTO (MM)

LARGURA (MM)

ALTURA (MM)

ENTRE EIXOS (MM)

PESO BRUTO TOTAL (KG)

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (L)

CAPACIDADE DO TANQUE (L)
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Programa Brasileiro de Etiquetagem 2017 – Informações de consumo: na categoria de veículos grandes, o veículo Camry
3.5 24V na versão XLE com transmissão automática de oito velocidades possui nota D no Programa Brasileiro de
Etiquetagem 2017. O veículo Camry apresentou o seguinte consumo – gasolina/urbano: 7,6km/l; gasolina/estrada: 10,2
km/l. Valores de referência medidos em laboratório, conforme NBR 7024, com ciclos de condução e combustível-padrão
podendo não corresponder ao consumo verificado com o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do
combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Consulte sempre o manual do proprietário.

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem prévio aviso. Alguns
destes itens ou versões podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Para mais
informações, consulte um distribuidor autorizado Toyota. Toda a linha Toyota, sem limite de quilometragem para uso
particular e, para uso comercial, cinco anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o
livrete de garantia ou o manual de proprietário. Imagens ilustrativas.

Os 5 anos de garantia são válidos a partir do ano/modelo 2020.



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2017 11:54 SOB Nº 52204595145.
PROTOCOLO: 174261349 DE 21/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702341336. NIRE: 52204595145.
JVS AUTOMÓVEIS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 23/06/2017
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2017 11:54 SOB Nº 52204595145.
PROTOCOLO: 174261349 DE 21/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702341336. NIRE: 52204595145.
JVS AUTOMÓVEIS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 23/06/2017
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2017 11:54 SOB Nº 52204595145.
PROTOCOLO: 174261349 DE 21/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702341336. NIRE: 52204595145.
JVS AUTOMÓVEIS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 23/06/2017
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2017 11:54 SOB Nº 52204595145.
PROTOCOLO: 174261349 DE 21/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702341336. NIRE: 52204595145.
JVS AUTOMÓVEIS LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 23/06/2017
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br





Renault MASTER
Linha



Uma linha de veículos 
para você e seu negócio 
chegarem ainda mais longe

Há mais de 10 anos no mercado, a 
linha de utilitários Renault é uma das 
mais completas do seu segmento. São 
modelos reconhecidos por entregar 
design premiado, conforto, robustez 
e segurança. O Renault Master é líder 
de mercado e possui quatro versões 
de carroceria: Minibus, Furgão, Chassi 
Cabine e Vitré. Com 30 configurações 
diferentes, adapta-se a todas as 
necessidades, atendendo da pequena 
à grande empresa. Além disso, 
todas as suas versões possuem livre 
circulação em perímetro urbano.



DESEMPENHO 
E ECONOMIA 
andam juntos





Motores que 
impulsionam 
o seu negócio
O motor do Renault Master foi desenvolvido para oferecer a 

melhor relação entre desempenho e economia. São motores 

Diesel 2.3 com até 130 cv de potência que não abrem mão 

da economia de combustível. Além disso, todos os motores 

são equipados com correntes de distribuição e suas revisões 

são realizadas a cada 20.000 km. Afinal, assim como o Renault 

Master, a sua empresa não pode parar.

O câmbio de 6 marchas oferece performance e autonomia 
em todas as versões.

Funções inteligentes 
que auxiliam na direção 

OCS (Oil Control System): detecta o uso severo do 

veículo, indicando que uma troca de óleo deve ser 

antecipada.

GSI (Gear Shift Indicator): indica o momento exato de 

trocar a marcha, tornando a condução mais econômica 

e confortável.

1ª REVISÃO 
COM 20.000 km





POTÊNCIA E ROBUSTEZ 
de utilitário com conforto 
de carro de passeio
O conforto pode ser percebido em cada detalhe. 

É só observar o projeto de cabine que favorece a visibilidade 

do motorista, o fácil acesso aos comandos do veículo e a 

grande quantidade de porta-objetos.



Opcional para Master Minibus.



POSIÇÃO DE DIRIGIR 
MAIS CONFORTÁVEL
• Banco do motorista com regulagem de 

altura, lombar e profundidade.
• Direção hidráulica com regulagem de altura. 42o

A

B

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO 
DO VOLANTE: 42˚ 
DIMENSÕES DO BANCO:
A • 410 mm 
B • 742 mm + 110 mm

*Opcional. 

Comando Satélite no volante*.





Renault 
MASTER CHASSI 
CABINE 
Se adapta ao seu negócio

Se o seu negócio é transporte de cargas volumosas, 

o utilitário certo é o Renault Master Chassi Cabine. 

Com capacidade de carga de até 1.760 kg, ele é ideal 

para atividades que precisam de caçamba, baú e 

outras adaptações.

Sem necessidade de habilitação especial para dirigir, 

possui livre circulação em perímetro urbano e já vem 

com vidros, travas e retrovisores elétricos de série.

Carga de 
1.760 kg

Conheça todos os detalhes 
do Renault Master Chassi Cabine
Acesse o QR com o leitor de seu celular 
e configure seu Master Chassi Cabine do seu jeito. 



Ficha técnica

Versão/Motor Chassi Cabine 2.3 16V
Arquitetura Tração dianteira, tipo chassi cabine, sem implemento
Estrutura Carroceria monobloco construída com aço
Grupo  
motopropulsor

Posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha,  
resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão

Suspensão dianteira 
Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora,  

molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos

Suspensão traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço  
e amortecedores hidráulicos telescópicos

Garantia 1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão
Norma de emissão Proconve L6
Cilindrada (cm³) 2.299
Número de cilindros/válvulas 4/16
Diâmetro x curso 85x101,3
Taxa de compressão 16:1
Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm 130 (92) @ 3.500
Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm 31,7 (310) @ 1 .500
Tipo de alimentação Common Rail Turbo Intercooler
Tipo de combustível Diesel S50/S10
Caixa de câmbio/tipo/número de marchas PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré
Transmissão Por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas
Capacidade do tanque de combustível (litros) 100
Peso Bruto Total – PBT (kg) 3.500

RODAS E PNEUS
Pneus 225/65 R16
Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66

PERFORMANCE
Velocidade máxima 145 km/h
Aceleração 0 -100 km/h (s) 17,1

FREIOS
Freios A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira

CAPACIDADE MÁXIMA
Baú 18 m3

Caçamba 8 m2

D

D

B

C

A

DIMENSÕES (mm)
A Comprimento total máx. com implemento  5.643
B Comprimento total do implemento* 3.184/3.466
C Altura máx. total com implemento 3.500
D Largura do implemento* 2.170/2.350

*Dimensões máximas e mínimas meramente indicativas. Ajustar de acordo com a adaptação  
e a posição do centro de gravidade.

PESOS (kg)
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM) 1.740

Carga útil 1.760

Peso Bruto Total (PBT) 3.500

Capacidade Máxima de Tração (CMT) com/sem freio 2.000/750



Cores disponíveis

Equipamentos e opcionais
2.3 16V

CONFORTO E CONVENIÊNCIA
Ar-condicionado OP
Ar quente •
Banco do motorista com regulagem de altura •
Banco dos passageiros da cabine duplo fixo •
Cinzeiro •
Computador de bordo OP
Console central com tampa porta-prancheta •
Direção hidráulica •
Iluminação do interior central dianteira •
Retrovisores externos com dupla visão •
Retrovisores externos com regulagem elétrica •
Tomada 12 V •
Vidros dianteiros elétricos •

SEGURANÇA
Airbag duplo •
Alerta de cinto de segurança •
Barra de proteção lateral nas portas •
Bloqueio de ignição por transponder •
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos •
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência •
Estepe externo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo) •
Faixa de proteção lateral na cor preta •

2.3 16V

Faróis de neblina OP
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura •
Freios ABS •
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível •
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio •
Protetor plástico de para-lama dianteiro •
Retrovisores com setas de direção integradas •
Sistema CAR – travamento automático ao atingir 6 km/h •

SISTEMA MULTIMÍDIA
Bluetooth®  para áudio e telefone OP
Comando de áudio e celular na coluna de direção OP
Rádio MP3 com conexão USB/iPod® e auxiliar OP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Câmbio manual de 6 marchas •
Corrente de distribuição no motor •
Indicador de troca de marca (GSI) •
Luz de advertência do nível de óleo •
OCS (Oil Control System) •

Branco Glacier (CO) Prata Étoile (PM) Vermelho Vivo (CO)Cinza Acier (PM)Preto Nacré (PM)

•Pack Luxo Chassi
Ar-condicionado + Rádio MP3 com Bluetooth®, Comando Satélite 
e Entrada Auxiliar + Computador de Bordo + Faróis de Neblina + Tampa Porta-Laptop

CO: cor opaca 
PM: pintura metálica

• = série | OP = opcional pack | - = não disponível





Renault 
MASTER FURGÃO
Força e agilidade comprovadas 
por quem entende

Não importa o tamanho da carga que você transporta, o Renault 

Master Furgão se adapta perfeitamente a ela. Com 3 configurações 

de tamanho, comprimento de até 6,2 m e altura de até 2,5 m, 

o Master Furgão possui a medida certa para o seu negócio. 

Seu design é totalmente funcional, com facilidade para carga 

e descarga, abertura da porta lateral e carga útil de até 1,6 tonelada.

Conheça todos os detalhes do 
Renault Master Furgão
Acesse o QR com o leitor do seu celular 
e monte o seu Master Furgão do seu jeito. 



MAIS FACILIDADE PARA 
CARGA E DESCARGA

VOLUME:
DE 8 A 13 m³.

CARGA ÚTIL:
ATÉ 1.521 kg.

PORTAS TRASEIRAS 
COM  ABERTURA DE 
ATÉ 270° (OPCIONAL).

AMPLA PORTA LATERAL: 
o suficiente para entrar um 
pallet standard*.

Pode ser conduzido por quem 
possui CNH da categoria B, 
pois não há necessidade de 
habilitação especial.

*Versões Grand Furgão L2H2 e Extra Furgão L3H2. 

Opções de  
comprimento3 2Opções

de altura

CARGA ÚTIL  ATÉ:

1.521kg



Renault MASTER 
FURGÃO VITRÉ
Com duas opções de comprimento e uma de altura, 
possui amplo espaço interno e vidros nas laterais, 
sendo o veículo ideal para você personalizar conforme 
as necessidades da sua empresa.

Opções de  
comprimento

Opção
de altura

2
1



F
G
H

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

EE

L1

L2

L3

H2
H1

Ficha técnica
Versão/Motor Furgão 2.3 16V

Arquitetura Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corrediça  
e porta traseira dupla contrabatente

Estrutura Carroceria monobloco construída com aço
Grupo  
motopropulsor

Posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha,  
resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão

Suspensão dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, 
molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos

Suspensão traseira
Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço,  

barra estabilizadora (somente na versão L3H2)  
e amortecedores hidráulicos telescópicos

Garantia 1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão
Norma de emissão Proconve L6

Cilindrada (cm³) 2.299

Número de cilindros/válvulas 4/16

Diâmetro x curso 85x101,3

Taxa de compressão 16:1

Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm 130 (92) @ 3.500

Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm 31,7 (310) @ 1.500

Tipo de alimentação Common Rail Turbo Intercooler

Tipo de combustível Diesel S50/S10

Caixa de câmbio/tipo/número de marchas PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré

Transmissão Por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas

Capacidade do tanque de combustível (litros) 100

RODAS E PNEUS
Pneus 225/65 R16

Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66

PERFORMANCE
Velocidade máxima 145 km/h

Aceleração 0 -100 km/h (s) 17,1

FREIOS
Freios A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira

DIMENSÕES (mm) L1H1 L2H2 L3H2

A Entre-eixos 3.182 3.682 4.332

B Comprimento 5.048 5.548 6.198

C Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro 1.024 1.024 1.024

D Comprimento entre a frente e o eixo frontal 842 842 842

E Altura 2.303 2.498 2.496

F Largura entre rodas 1.750 1.750 1.750

G Largura sem retrovisor 2.070 2.070 2.070

H Largura total (máxima) 2.494 2.494 2.494

DIMENSÕES ESPECÍFICAS (mm) L1H1 L2H2 L3H2
Altura do compartimento de carga 1.700 1.894 1.894

Comprimento do compartimento de carga (máxima) 2.606 3.106 3.756

Altura do piso do compartimento de carga 
em relação ao sol (mínima/máxima) 562 559 557

Largura da abertura da porta lateral corrediça 1.050 1.270 1.270

Altura da abertura da porta lateral corrediça 1.581 1.780 1.780

Altura da abertura da porta traseira 1.627 1.820 1.820

Largura da abertura inferior da porta traseira 1.580 1.580 1.580

Largura interna entre caixa de rodas no compartimento 
de carga 1.380 1.380 1.380

Largura interna máxima na zona de carga 1.765 1.765 1.765

PESOS (kg)
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM) 1.907 1.964 2.067

Carga útil 1.593 1.536 1.433

Peso Bruto Total (PBT) 3.500 3.500 3.500

Capacidade Máxima de Tração (CMT) com/sem freio 2.000/750 2.000/750 2.000/750



Furgão
L1H1

Grand Furgão
L2H2

Extra Furgão
L3H2

Grand Vitré
L2H2

Extra Vitré
L3H2

CONFORTO E CONVENIÊNCIA
Ar-condicionado com saídas traseiras - - - OP OP
Ar-condicionado OP OP OP OP OP
Ar quente • • • • •
Banco do motorista com regulagem de altura • • • • •
Computador de bordo OP OP OP OP OP
Direção hidráulica • • • • •
Iluminação no compartimento de carga sobre portas traseiras  
e sobre a porta lateral • • • • •

Retrovisores externos com regulagem elétrica OP OP OP OP OP
Retrovisores externos com dupla visão • • • • •
Retrovisores externos com regulagem manual • • • • •
Tomada 12 V • • • • •
Vidros dianteiros elétricos OP OP OP OP OP

SEGURANÇA
Airbag duplo • • • • •
Alças de fixação no compartimento de carga • • • • •
Alerta de cinto de segurança • • • • •
Barra de proteção lateral nas portas • • • • •
Bloqueio de ignição por transponder • • • • •
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência OP OP OP OP OP
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos • • • • •
Faróis de neblina OP OP OP OP OP
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura • • • • •
Freios ABS • • • • •
Grade de proteção atrás do motorista (separação carga/cabine) - - - OP OP
Iluminação lateral externa - - • - •
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível • • • • •
Parede divisória entre a cabine e o compartimento de carga • • • • •
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio • • • • •
Retrovisores externos com setas de direção integradas • • • • •
Sistema CAR – travamento automático a 6 km/h OP OP OP OP OP
Travas elétricas OP OP OP OP OP

SISTEMA MULTIMÍDIA
Bluetooth® para áudio e telefone OP OP OP OP OP
Comando de áudio e celular na coluna de direção OP OP OP OP OP
Rádio MP3 com conexão USB/iPod® e auxiliar OP OP OP OP OP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Corrente de distribuição no motor • • • • •
Indicador de troca de marcha (GSI) • • • • •
OCS (Oil Control System) • • • • •
Porta traseira dupla com vidros e abertura 180° - - - • •
Porta traseira dupla sem vidros e abertura 180° • • • - -
Porta traseira dupla sem vidros e abertura 270° - O O - -

Equipamentos e opcionais

VERMELHO VIVO (CO)

BRANCO GLACIER (CO)

PRATA ÉTOILE (PM)

CINZA ACIER (PM)

PRETO NACRÉ (PM)

Cores

ACESSÓRIOS Referência
Faróis de neblina 7711427996
Alarme 7702271391
Tapete de borracha 7702271251

• Forro de madeira
Revestimento das portas, laterais e assoalho de 
compensado naval com tratamento antifungo

• Pack Conforto Furgão
Ar-condicionado + Vidros Elétricos + Retrovisores 
Elétricos com Desembaçador + Travas Elétricas

• Pack Luxo Furgão
Pack Conforto Furgão + Rádio MP3 com Bluetooth®, 
Comando Satélite e Entrada Auxiliar + Computador de 
Bordo + Faróis de Neblina (disponível para todas as 
versões de furgão) + Tampa Porta-Laptop

• Abertura das Portas Traseiras até 270° (Livre)
Abertura das portas traseiras 270° sem vidros (disponível 
nas versões Furgões L2H2 e L3H2)

• Pack Conforto Vitré
Ar-condicionado + Ar-condicionado Adicional no 
Compartimento de Carga + Vidros Elétricos + 
Retrovisores Elétricos com Desembaçador + Grade de 
Proteção atrás do Motorista+ Travas Elétricas (disponível 
para todas as versões de Vitré)

• Pack Luxo Vitré
Pack Conforto Vitré + Rádio MP3 com Bluetooth®, 
Comando Satélite e Entrada Auxiliar + Computador de 
Bordo Multifunções + Faróis de Neblina (disponível nas 
versões Vitré L2H2 e L3H2) + Tampa Porta-Laptop

CO: cor opaca 
PM: pintura metálica

• = série | O  = opcional | OP = opcional pack | - = não disponível





Renault 
MASTER MINIBUS 
Conforto e segurança 
no transporte de pessoas

• Interior espaçoso e confortável, 
com 16 lugares e alta 
qualidade de acabamento.

• Bagageiro de 1.000 litros.

• Ar-condicionado com duto 
lateral para climatização dos 
passageiros.

• Bancos reclináveis em até 29°.

Bagageiro de 
1.000 litros

Conheça todos os detalhes 
do Renault Master Minibus
Acesse o QR com o leitor do seu celular 
e monte o seu Master Minibus do seu jeito. 





Renault MASTER 
MINIBUS EXECUTIVE 
L3H2
16 LUGARES

Com bancos reclináveis em até 29°, possui 
distribuição lateral do ar-condicionado e 
iluminação individual. Seu bagageiro com 
1.000 litros oferece espaço para qualquer 
ocasião.



Ficha técnica

L3

H2

A
B

C D

E

DIMENSÕES (mm) L3H2

A Entre-eixos 4.332
B Comprimento 6.198
C Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro 1.024
D Comprimento entre a frente e o eixo frontal 842
E Altura 2.496

Versão/Motor Minibus 2.3 16V

Arquitetura Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corrediça  
e porta traseira dupla contrabatente

Estrutura Carroceria monobloco construída com aço
Grupo  
motopropulsor

Posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha,  
resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão

Suspensão dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, 
molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos

Suspensão traseira
Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço,  

barra estabilizadora (somente na versão L3H2)  
e amortecedores hidráulicos telescópicos

Garantia 1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão

Norma de emissão Proconve L6

Cilindrada (cm³) 2.299

Número de cilindros/válvulas 4/16

Diâmetro x curso 85x101,3

Taxa de compressão 16:1

Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm 130 (92) @ 3.500

Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm 31,7 (310) @ 1.500

Tipo de alimentação Common Rail Turbo Intercooler

Tipo de combustível Diesel S50/S10

Caixa de câmbio/tipo/número de marchas PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré

Transmissão Por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas

Capacidade do tanque de combustível (litros) 80

Lugares 16 lugares

RODAS E PNEUS
Pneus 225/65 R16

Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66

PERFORMANCE
Velocidade máxima 144 km/h

Aceleração 0 -100 km/h (s) 19,8

FREIOS
Freios A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira

PESOS (kg)
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM) 2.508

Carga útil 1.242

Peso Bruto Total (PBT) 3.750



Equipamentos e opcionais
Executive

L3H2

CONFORTO E CONVENIÊNCIA
Alarme sonoro de advertência de luzes acesas •
Ar-condicionado com saídas traseiras •
Ar-condicionado •
Ar quente •
Banco do motorista com regulagem de altura •
Banco dos passageiros da cabine duplo fixo •
Banco traseiro com encosto rebatível 1/1 •
Computador de bordo OP
Conta-giros •
Direção hidráulica •
Iluminação individual de leitura para passageiros •
Retrovisores externos com dupla visão •
Retrovisores externos com regulagem elétrica •
Tampa do porta-laptop OP
Tomada 12 V •
Vidros dianteiros elétricos •

SEGURANÇA
Airbag condutor •
Alerta de cinto de segurança •
Barra de proteção lateral nas portas •
Bloqueio de ignição por transponder •
Brake light •
Câmera de ré OP
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência •
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos •
Faróis de neblina OP
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura •
Freios ABS •
Iluminação lateral externa •
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível •
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio •
Retrovisores externos com setas de direção integradas •
Sensor de ré OP
Sistema CAR – travamento automático a 6 km/h •

SISTEMA MULTIMÍDIA
Bluetooth® para áudio e telefone OP
Comando de áudio e celular na coluna de direção OP
Rádio MP3 com conexão USB/iPod® e auxiliar OP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Câmbio manual de 6 marchas •
Corrente de distribuição no motor •
Indicador de troca de marcha (GSI) •
OCS (Oil Control System) •
Tacógrafo digital •

BRANCO GLACIER (CO)

PRETO NACRÉ (PM)

VERMELHO VIVO (CO)

PRATA ÉTOILE (PM)

CINZA ACIER (PM)

Cores

ACESSÓRIOS Referência
Estribo lateral 7702271456
Faróis de neblina 7711427996
Alarme 7702271391
Tapete de borracha 7702271251

• Pack Techno Minibus Executive
Computador de Bordo, Faróis de Neblina,Tampa do 
Porta-Laptop, Sensor de Ré, Câmera de Ré e Multimídia 
Pioneer AVH-5180 TV com Tela de 7" Touchscreen com 
Bluetooth® e Entrada Auxiliar, Conectividade com o 
Apple Carplay, Android Auto e TV Digital

CO: cor opaca 
PM: pintura metálica

• = série | OP = opcional pack 



Soluções 
personalizadas 
para empresas 
e profissionais

A Renault Pro+ oferece produtos e serviços 
com atendimento especializado para clientes 
profissionais. A equipe de vendas e Pós-Venda 
é altamente capacitada para entender suas 
necessidades e propor a solução mais adequada 
ao seu negócio. 

Produtos e acessórios  
sob medida
A Renault Pro+ oferece uma ampla variedade 
de acessórios que se adaptam perfeitamente 
à necessidade do seu negócio. Consulte a nossa 
equipe para conhecer as opções e também 
as diferentes possibilidades de transformação 
dos veículos.



Renault PRO+
Concessionárias especializadasServiços de Pós-Venda prioritários

Os serviços de Pós-Venda da rede Pro+ são especializados em 
veículos utilitários. O atendimento é prioritário e com prazos 
voltados às necessidades do seu negócio.

Atendimento especializado
A equipe de vendas Pro+ é especializada em veículos utilitários 
e de frota, incluindo táxis. Pessoas com deficiência também 
encontram atendimento e preços diferenciados.

DEDICAÇÃO TOTAL ÀS SUAS NECESSIDADES

• Equipe de vendas especializada em veículos utilitários
• Manutenção em veículos utilitários de até 5 toneladas
• Financiamento especializado para clientes profissionais
• Plano exclusivo de manutenção para os veículos da sua
   empresa

FACILIDADES PARA AJUDAR NA SUA ESCOLHA

• Ampla exposição de veículos utilitários,
   incluindo versões transformadas
• Test drive de veículos utilitários sem agendamento
• Test drive específico para taxistas
• Proposta comercial de veículos transformados em até 48 h

MOBILIDADE GARANTIDA PARA SEU TRABALHO
• Atendimento prioritário no Pós-Venda
• Consultor de serviços disponível na entrega do veículo
• Revisões programadas conforme manual 
   serão entregues no mesmo dia*

*Desde que o veículo dê entrada até às 09:00 h e não necessite de atendimento 
complementar ou reparações em garantia que demandem substituição ou troca 
significativa de peça.

Programa Brasileiro de 
Etiquetagem - INMETRO: Renault 
MASTER Minibus 2.3 16V, 
equipado com transmissão Manual, 
possui nota D no Programa 
Brasileiro de Etiquetagem 
INMETRO categoria de veículo 
Comercial 2018. Foram aferidas as 
seguintes medidas de consumo: 
diesel no ciclo urbano: 7,3 km/l; 
diesel no ciclo rodoviário: 7,8 km/l; 
CO2 fóssil não renovável (g/km): 
267 (diesel).

Programa Brasileiro de 
Etiquetagem - INMETRO: Renault 
MASTER Furgão 2.3 16V, 
equipado com transmissão Manual, 
possui nota C no Programa 
Brasileiro de Etiquetagem 
INMETRO na categoria de veículo 
Comercial 2018. Foram aferidas as 
seguintes medidas de consumo: 
diesel no ciclo urbano: 7,8 km/l; 
diesel no ciclo rodoviário: 8,2 km/l; 
CO2 fóssil não renovável (g/km): 
252 (diesel).

Programa Brasileiro de 
Etiquetagem - INMETRO: Renault 
MASTER Chassi Cabine 2.3 16V, 
equipado com transmissão Manual, 
possui nota C no Programa 
Brasileiro de Etiquetagem 
INMETRO na categoria de veículo 
Comercial 2018. Foram aferidas as 
seguintes medidas de consumo: 
diesel no ciclo urbano: 7,9 km/l; 
diesel no ciclo rodoviário: 8,1 km/l; 
CO2 fóssil não renovável (g/km): 
252 (diesel).



Continue sua experiência com o Renault Master 
em www.renault.com.br/utilitarios

RENAULT CONCESSIONÁRIAS. Uma rede com mais de 290 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com eficiência e qualidade. Profissionais treinados no Centro de Formação Renault do Brasil utilizam o que há de mais 
moderno em tecnologia automotiva. Só quem conhece pode cuidar tão bem de seu Renault. FÁBRICA NO BRASIL. O Complexo Ayrton Senna ocupa um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados em São José dos Pinhais, no Paraná, com capacidade para 
produção de até 380 mil veículos e 400 mil motores por ano. Aqui são fabricados: Kwid, Captur, Duster, Duster Oroch, Logan, Sandero, Sandero R.S. 2.0, Sandero Stepway, Master Furgão, Master Minibus e Master Chassi Cabine. GARANTIA RENAULT. Para 
Renault Master, garantia total de 3 anos ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção do veículo, para a gama 2018/2019.  A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão 
da carroceria para veículos da gama 2018/2019. SAC RENAULT. Serviço de Atendimento ao Cliente Renault. O SAC Renault possui profissionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. É só ligar 0800 055 5615 ou 
enviar um e-mail para sac.brasil@renault.com. BANCO RENAULT. Confiabilidade, taxas financeiras diferenciadas e parecer de crédito rápido (sujeito a aprovação) para adquirir seu Renault. CONSÓRCIO RENAULT. Garantia de entrega de fábrica. Você sonha, 
a gente realiza. 0800 055 5615 ou www.consorciorenault.com.br. ISO 14001. Mais uma certificação para a Renault. Mais uma conquista para a natureza.

A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veículos sem prévio aviso. Para mais informações, consulte seu concessionário. Fotos para fins publicitários. SAC RENAULT: 0800 055 5615 – REF.: 7711733130 – FEVEREIRO/2019





Transmissão Model Code

Manual 5U7TE4

. "ABS" - freios com sistema antitravamento

. "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem

. "ESS" - alerta de frenagem de emergência

. 2 airbags (passageiro e motorista)

. 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

. Alerta sonoro de faróis acesos Sólidas:

. Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista A1A1 - Preto Ninja - Obriga 0KA

. Antena no teto B4B4 - Branco Cristal

. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen D8D8 - Vermelho Flash

. Banco do motorista com ajuste de altura

. Chave tipo canivete sem controle remoto Metálicas:

. Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador 7Z7Z - Prata Sírius

. Cintos de segurança traseiros retratéis de 3 pontos (inclusive o central) 2R2R - Cinza Platinum

. Colunas centrais externas com aplique em preto fosco

. Desembaçador do vidro traseiro

. Direção hidráulica

. Encosto do banco traseiro rebatível

. Faróis simples com máscara escurecida

. Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® / Top tether

. Grade dianteira sem pintura

. Lavador e limpador do vidro traseiro

. Limpador do para-brisa com temporizador

. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível

. Para-choques na cor do veículo

. Para-sol com espelho para motorista e passageiro

. Preparação para sistema de som com fiação 

. Rodas de aço aro 15” com pneus 195/55 R15 

. Suporte para celular com entrada USB

. Tomada 12V no console central

. Travamento elétrico das portas 

. Vidros dianteiros elétricos *Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina

Pacotes

Urban Completo
. Rodas  de liga leve 15"
. Alarme Keyless
. Chave tipo "canivete" com controle remoto
. Retrovisores e maçanetas na cor do veículo
. Grade de proteção do radiador pintada em preto ninja
. Espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico e função tilt down LD
. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas
. Sensor de estacionamento traseiro
. Vidros elétricos dianteiros e traseiros
. Destravamento elétrico da tampa traseisa com controle remoto
. Travamento elétrico das portas com controle remoto
. Parasol com espelho iluminado LD/LE
. Faróis duplos
. Farol de neblina
. Lanterna traseira escurecida
. 2 luzes de leitura dianteiras e 2 traseiras
. Alças de segurança no teto
. Iluminação interna nas portas
. Iluminação interna conforto
. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

Interatividade 'Media Plus' 
. Sistema de som 'Media Plus'
. 4 alto-falantes e 2 tweeters

Interatividade 'Composition Touch' 
. Sistema de som "Composition Touch" com App-Connect
. Volante multifuncional com comando de sistema de som e do “I-System” 
. 4 alto-falantes e 2 tweeters
. "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo 

Composition Limited Edition - EXCLUSIVO PARA VENDAS CORPORATIVAS
. Sistema de som "Composition Touch" com App-Connect
. 4 alto-falantes e 2 tweeters

PR livre

0KA Sem aplique preto na coluna B
* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.

A1A1 Demais cores

PE5 PHC ou PHU ou PHD -

Descrição Obriga Proíbe

PHC - PHU e PHD

PHU -

PHD -

 Acabamento Interno

Cores

Principais itens de série
15 - Tear “Creta” Preto

Opcionais Obriga Proíbe

PHU e PHC

PHC e PHD

Diagrama de oferta MY'21
 Gol 1.6 - 4 portas - 104cv / 101cv*

Emissão Edição
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https://www.vw.com.br/app/configurador/vw-br/pt/gol/30302?page=trim 
 

Gol 1.6 104 cv (E) / 101 cv (G) Manual de 5 velocidades Total flex 4 portas 

DESEMPENHO  

Aceleração de 0 a 100 km/h 10,4 s (E) / 10,7 s (G) 

Velocidade máxima 182 km/h (E) / 180 km/h (G) 

MOTOR  

Cilindrada 1.598 cm³ 

Potência líquida máxima 104 cv (E) / 101 cv (G) – 5.250 rpm 

Torque líquido máximo 15,6 kgfm (E) /15.4 kgfm (G)–2.500 rpm 

FREIOS  

Dianteiros Disco ventilado 

Traseiros Tambor 

PRINCIPAIS DIMENSÕES  

Comprimento 3.892 mm 

Distância entre eixos 2.467 mm 

Largura 1.893 mm 

Altura 1.474 mm 

PESOS  

Em ordem de marcha 1.031 kg 

Carga útil máxima 430 kg 

COMPARTIMENTO DE CARGA  

Compartimento de carga 285 l 

DIREÇÃO  

Direção Hidráulica 

TRANSMISSÃO  

Transmissão Manual de 5 velocidades 

RODAS E PNEUS  

Pneus 195/55 R15 

RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL  

Reservatório de combustível 55 litros 

NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS  

Número máximo de passageiros 5 

 



























CITROËN JUMPY MINIBUSCITROËN JUMPY MINIBUS



MAIS CONFORTO, 
MAIS SEGURANÇA
Com capacidade para 11 passageiros (10 + motorista), o Citroën Jumpy Minibus 
é a melhor opção para o transporte de pessoas. Amplo espaço interno, conforto 
e qualidade no acabamento. Tudo pensado para facilitar a sua rotina e a dos 
seus passageiros. 

CITROËN JUMPY MINIBUS
MUITO MAIS PARA 
O SEU NEGÓCIO.

TETO ALTO 
Com teto elevado na parte traseira,  

o Jumpy Minibus oferece muito mais conforto 
para os seus passageiros.

MUITO MAIS COM 
MENOS CONSUMO  
Com motor 1.6 Diesel BlueHDi de 115 cv,  
que garante baixo consumo, o Jumpy Minibus
possui o motor mais econômico da categoria.

11 LUGARES 
Com 3 fileiras de bancos, a versão  
Minibus do Citroën Jumpy transporta  
até 10 passageiros, além do motorista. 

VIDA A BORDO
Conforto e estrutura para o dia a dia,  

com ar-condicionado, vidros, travas  
e retrovisores elétricos. 

ESSENCIAIS2

BANCOS RECLINÁVEIS
O Citroën Jumpy Minibus conta com 

1ª e 2ª fileiras de bancos reclináveis em até 18°.

Com teto elevado na parte traseira, 
o Jumpy Minibus oferece muito mais conforto 

Conforto e estrutura para o dia a dia, 
com ar-condicionado, vidros, travas 

Com teto elevado na parte traseira, 
o Jumpy Minibus oferece muito mais conforto 

Conforto e estrutura para o dia a dia, 
com ar-condicionado, vidros, travas 



EQUIPADO PARA 
FAZER O SEU 
NEGÓCIO 
ACONTECER

CARACTERÍSTICAS 3

MOTOR 
A DIESEL 
Motor 1.6 Diesel Turbo de 115 cv e câmbio manual 
de 6 marchas, o mais econômico da categoria.

TACÓGRAFO 
DIGITAL 
Obrigatório, conforme a legislação de trânsito,  
o tacógrafo retém dados importantes a respeito  
do percurso, velocidades médias e tempo de 
trajetos percorridos. Muito mais segurança para 
você e seus passageiros. 

CONFORTÁVEL
PARA O
DIA A DIA

AR-CONDICIONADO 
TRASEIRO

CINTO DE 
TRÊS PONTOS

ASSISTENTE PARA 
PARTIDA EM RAMPAS

SEGURANÇA 
A BORDO

TECNOLOGIA E 
CONFORTO NA 
CONDUÇÃOCom 4 difusores e 3 módulos de velocidade, 

ofereça todo o conforto do ar-condicionado
traseiro para seus passageiros. 

Um diferencial na categoria, o Citroën Jumpy 
Minibus possui cintos de segurança de 3 pontos
para todos os 11 lugares. 

O Hill Assist é um sistema que mantém o veículo 
parado por alguns segundos em ladeiras, para 
facilitar manobras. Evita a prática conhecida como 
“rampa de mão”, em que se utiliza o freio de mão 
para mover o carro em ladeiras. 

O modelo Jumpy Minibus conta com martelos 
de segurança, conforme a legislação brasileira.

Com indicador de troca de marcha (GSI), 
limitador e regulador de velocidade,  
o Citroën Jumpy Minibus oferece muito  
mais conforto e tecnologia na condução.

CONFORTO 
E VIDA A BORDO 
O Jumpy Minibus possui a estrutura perfeita para 
suas atividades diárias, como ar-condicionado, 
vidros, travas e retrovisores elétricos. 

Imagens meramente ilustrativas.



 

1.920 mm

2.
28

5 
m

m

2.204 mm

CONHEÇA AS DIMENSÕES 
DO CITROËN JUMPY MINIBUS

As especificações técnicas e disponibilidade das cores por versão dos veículos podem ser alteradas sem aviso prévio. Imagens meramente 
ilustrativas. Alguns equipamentos e acessórios apresentados são ilustrativos e opcionais. Consulte disponibilidade no site www.citroen.com.br 
ou em um concessionário autorizado Citroën. As cores reproduzidas podem apresentar variações em relação às cores reais do veículo. Consulte 
o manual do veículo.

No trânsito, dê sentido à vida. 
Setembro/20190800 011 8088

citroen.com.br professional.citroen.com.br

ESPECIFICAÇÕES E CORES 4

DIÂMETRO DE GIRO 
(MEIO-FIO): 12.400 MM 

DIMENSÕES DA CABINE DE PASSAGEIROS 
VOLUME ÚTIL: 9,0 M³
LARGURA: 1.636 MM

LARGURA ENTRE CAIXAS DE RODA: 1.258 MM
VOLUME DO PORTA-MALAS (BAGAGEIRO): ATÉ 1.300 LITROS COM A 3ª FILEIRA DE BANCOS REBATIDA 

DIMENSÕES DO ACESSO À CABINE DE PASSAGEIROS 
LARGURA DA ENTRADA DA PORTA TRASEIRA BIPARTIDA: 1.282 MM 

ALTURA DA ENTRADA DA PORTA TRASEIRA: 1.220 MM 
LARGURA DA PORTA LATERAL DESLIZANTE: 935 MM 
ALTURA DA PORTA LATERAL DESLIZANTE: 1.241 MM

1.652 mm

1.153 mm881 mm 3.275 mm

5.309 mm

633 mm

2.862 mm

1.585 mm

CITROËN JUMPY MINIBUS
MUITO MAIS COMODIDADE 
PARA SEUS PASSAGEIROS.

PORTA LATERAL  
DESLIZANTE  

Com a porta lateral deslizante  
e o 1º banco rebatível, o acesso  

dos passageiros fica muito mais fácil. 

SEGURANÇA
TECNOLÓGICA

Seguro para motorista e passageiros,  
o Jumpy Minibus possui sistema ESP  

de controle de estabilidade e airbag duplo. 

MAIS DE 1.300 LITROS PARA 
BAGAGEM 
Com o rebatimento da 3ª fileira de bancos, 
o Citroën Jumpy MInibus oferece o espaço ideal
para o transporte de bagagens dos passageiros. 



SERVIÇOS5

CITROËN JUMPY MINIBUS 
CONTA COM OS MELHORES SERVIÇOS.

REVISÃO NO MESMO DIA 
Prioridade no agendamento e 
entrega no mesmo dia, ou a 
próxima revisão será gratuita. 

REVISÃO PREÇO FIXO 
Respeito ao preço divulgado ou 
você não pagará pelo serviço.

VEÍCULO RESERVA 
Para sua comodidade, caso 
seu veículo permaneça mais 
de 4 dias em reparo.

FACILIDADE NO 
PAGAMENTO 
Pagamento em até 4 vezes 
sem juros no cartão para todos 
os serviços e peças.

8 ANOS 
DE ASSISTÊNCIA 24H 
Serviço de reboque gratuito 
durante 8 anos.

Saiba mais sobre a linha profissional 
da Citroën em professional.citroen.com.br
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JUMPY MINIBUS
AM 2019/2020
MOTOR
Motor 1.6 Turbo Diesel BlueHDi
Número de cilindros e válvulas 4 cilindros e 8 válvulas
Cilindrada 1.560 cm³
Alimentação Injeção direta de combustível
Potência máxima 115 cv a 3.500 rpm (diesel)
Torque máximo 30 kgfm a 1.750 rpm (diesel)
Tipo de emissão (regulamentação de emissões) Proconve L6 (equivalente à Euro 6)
DISPOSITIVO ANTIPOLUIÇÃO
AdBlue (ureia) Ureia AdBlue, catalisador redutor seletivo (SCR) e filtro particulado (FAP)
DESEMPENHO
Velocidade máxima (em circuito) 160 km/h
Aceleração de 0 a 100 km/h (combustível S10) 15,6 segundos
TRANSMISSÃO
Câmbio Manual de 6 marchas
Tração Dianteira
Marchas 6 frente e 1 ré
DIREÇÃO
Sistema de direção Eletro-hidráulica
SUSPENSÃO

Suspensão dianteira Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais,  
amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

Suspensão traseira Independente, com braços inferiores triangulares,  
molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

FREIOS
Sistema dianteiro Discos ventilados
Sistema traseiro Discos sólidos
Auxílio à frenagem Sistema de freio ABS
PNEUS E RODAS
Medida dos pneus 215/65 R16 - 104/106 T
Rodas Roda de aço 16"
Estepe Roda de aço 16" (homogêneo)
COMBUSTÍVEL
Combustível Diesel (S10)
Tanque 69 litros
PESOS
Peso vazio em ordem de marcha 1.995 kg
Carga útil (incluindo condutor, passageiros e bagagens) 1.224 kg
Peso bruto total 3.219 kg
Peso admissível eixo dianteiro 1.422 kg
Peso admissível eixo traseiro 1.797 kg
DIMENSÕES DO VEÍCULO
Comprimento 5.309 mm
Largura 1.920 mm
Largura com espelhos 2.204 mm
Altura 2.285 mm
Entre-eixo 3.275 mm
Balanço (dianteiro/traseiro) 881 mm/1.153 mm
Diâmetro de giro (meio-fio) 12.400 mm
DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA
Volume útil (área da zona de carga) 6,1 m³
Comprimento máximo (chão da zona de carga) 2.862 mm
Largura 1.636 mm
Largura (entre caixas de roda) 1.258 mm
Altura da zona de carga 1.397 mm
DIMENSÕES DA CABINE DE PASSAGEIROS
Volume útil (área da cabine) 9,0 m³
Comprimento máximo 2.862 mm
Largura 1.636 mm
Largura (entre caixas de roda) 1.258 mm
Altura da cabine 1.585 mm
Volume do porta-malas (bagageiro) Até 1.300 litros (bancos da 3ª fileira rebatidos)

DIMENSÕES DOS ACESSOS À CABINE
Largura da entrada da porta traseira bipartida 1.282 mm
Altura da porta traseira 1.220 mm
Largura da porta lateral deslizante 935 mm
Altura da porta lateral deslizante 1.241 mm
LUGARES
Número de passageiros 1 condutor + 10 passageiros (11 lugares)
SEGURANÇA E TECNOLOGIA
ABS S
Airbag duplo frontal com 3 pontos de proteção S
ESP - Controle de estabilidade com botão de controle no painel S
GSI - Indicador de troca de marcha S
Hill Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa S
Indicador de ausência de afivelamento dos cintos de segurança S
Indicador de manutenção do veículo S
Indicador de abastecimento de ureia (AdBlue) S
Faróis halógenos com regulagem interna de altura do facho S
Faróis de neblina S
Luz diurna de segurança - Day running lights (DRL) S
Protetor de cárter S
Piscas laterais na cor branca S
Indicador de fadiga - Coffee Cup Alert S
Terceira luz de freio e faixas reflexivas obrigatórias S
Tacógrafo digital S
Martelinhos de segurança para vidros em caso de acidente S
CONFORTO E VIDA A BORDO
Ar quente S
Ar-condicionado (cabine do motorista) S
Ar-condicionado com 4 difusores (cabine de passageiros) S
Controle de velocidade do ar da cabine de passageiros individual com 3 velocidades S
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista, passageiro e banco central) S
Apoio de braço para o motorista S
Antena no teto S
Banco do motorista com reclinação e regulagem de altura S
Bancos revestidos de tecido S
Botão de travamento das portas dianteiras no painel S
Cintos de segurança retráteis de três pontos e regulagem de altura - motorista  
e passageiro dianteiro S

Cintos de segurança retráteis de três pontos - banco central S
Cintos de segurança retráteis de três pontos - bancos dos passageiros S
Chave tipo canivete com telecomando S
Computador de bordo S
Compartimento para objetos nas portas e no painel S
Direção com regulagem de altura e de profundidade S
Função One Touch - Abertura e fechamento dos vidros dianteiros com um toque S
Guarda-volumes no banco central (25 litros) S
Luz interna na cabine com temporizador S
Limitador de velocidade S
Cruise control - Piloto automático S
Para-sóis biarticulados S
Porta-luvas com tampa S
Retrovisores externos com regulagem elétrica S
Rádio AM/FM/MP3 com entrada USB e Bluetooth S
Tomada 12V no painel S
Travamento seletivo das portas traseira e lateral S
Vidros elétricos dianteiros S
CABINE DOS PASSAGEIROS
Três fileiras de bancos com disposição de lugares 3-2-3 S
Bancos da 3ª fileira rebatíveis S
Bancos reclináveis da 1ª e 2ª fileiras em até 18° com ajustes individuais S
Rebatimento do 1º banco de passageiros da 1ª fileira - Acesso porta lateral S
2 luzes internas no teto S
Porta lateral deslizante do lado do passageiro com alça de acesso S
Portas traseiras com abertura de até 180o S
Teto elevado S
CORES
Branco Banquise (pintura sólida) S 



 
 

1 
 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 
Processo nº: 201900005012848 

 

 

Nome da Empresa: Fast Fleet Gestão de frotas EIRELI  
CNPJ: 16.734.029/0001-37 
Endereço: RODOVIA DF-290 KM 1,2CHACARA 12 SN PARTE A BAIRRO NUCLEO RURAL 
DE SANTA MARIA CEP 72578-000 -BRASILIA/DF 
Telefone: (61) 3462-3600 
E-mail: comercial@fastfleetlocadora.com.br 
Site: https://www.fastfleetlocadora.com.br/ 
Dados Bancários: Itaú Ag. 0654 C/C 73039-9 
Nome do responsável legal:  Andreza Ribeiro Farias  
Porte da empresa:  (EPP) Empresa de pequeno porte  

 

Prazo de validade da proposta: (mínimo de 60 dias) 

 

 

VALOR TOTAL R$800.000,00 (Oitocentos mil reais). 

3.1.15 SEDAN GRANDE COM BLINDAGEM 3-A VEÍCULO DE SEDAN GRANDE COM BLINDAGEM 3-
A - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido à gasolina, injeção 
eletrônica, potência do motor não inferior a 250 cv, com câmbio automático, direção assistida, ar condicionado, 
freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, 
desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros 
retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando elétrico, jogo de tapetes, protetor de cárter, para-
choques pintados na cor do veículo, roda mínimo aro R18 de liga leve, Kit multimídia, sistema de alarme antifurto, 
distância mínima entre eixos de 2.800 mm, volume mínimo do porta malas de 500 litros, com equipamento 
especifico para monitoramento em tempo real (rastreador) com Dual Chip e todos os demais equipamentos de 
série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle 
da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). - Cor preta. (Marca e modelo Referencia : Honda Accord 
Touring) 



 
 

2 
 

3.1.16 SUV GRANDE COM BLINDAGEM 3-A LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE COM BLINDAGEM 
3-A - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção 
eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 marchas a frente e uma à ré ou automático, 
freio ABS nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos 
laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do 
cárter, roda mínimo aro R18 de liga leve, Kit multimídia, ar condicionado, sistema de alarme anti-furto, entre-
eixos com no mínimo 2.600 mm, volume mínimo do porta malas de 400 litros e demais equipamentos exigidos 
pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 
Automotores (Proconve). - Cor preta (Marca e modelo Referencia: Jeep Compass Limited) 

  

Declaro que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita 
execução dos serviços, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão de obra especializada ou 
não, segurança em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista, 
previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios 
resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for 
necessário para execução total e completa dos serviços, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito 
regressivo em relação à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás, nem qualquer outro 
pagamento adicional. 

Declaro, ainda, que li e concordo com os termos do Edital do Pregão Eletrônico SEAD/GO nº008/2020 
e seus anexos. 

 

Brasília- DF 23 de outubro de 2020 
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Licitação 047260 Sistema Eletrônico de Administração de Compras Imprimir

 
(SEAD) Secretaria de Estado da Administração

 
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 008/2020

 
As 09:00 horas do dia 23 de outubro de 2.020, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos Membros da Equipe
de Apoio, designados pela Portaria 079/2019 - 27/03/2019, para, em atendimento às disposições contidas no instrumento
convocatório, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico n.º 008/2020, referente ao Processo
201900005012848. Objeto: , Em conformidade com as diposições contidas no Edital, a sessão foi aberta no horário
estabelecido, e, uma vez cumpridas as disposições do instrumento convocatório chegou-se ao seguinte resultado:
 

RESULTADO FINAL DA SESSÃO
Lote nº: 001

Lote: LOTE 01
Valor Estimado: 3.196.050,80

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 1.759.400,00

 
Lote nº: 002

Lote: LOTE 02
Valor Estimado: 5.540.332,00

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 2.900.800,00

 
Lote nº: 003

Lote: LOTE 03
Valor Estimado: 6.054.791,40

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 3.289.500,00

 
Lote nº: 004

Lote: LOTE 04
Valor Estimado: 2.415.420,80

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.
Valor Total: R$ 1.122.200,00

 
Lote nº: 005

Lote: LOTE 05
Valor Estimado: 6.794.442,00

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA
Valor Total: R$ 2.494.881,00

 
Lote nº: 006

Lote: LOTE 06
Valor Estimado: 6.744.112,80

Situação: ADJUDICADO
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Aceito para: CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 2.797.920,00

 
Lote nº: 007

Lote: LOTE 07
Valor Estimado: 9.917.160,00

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 6.396.000,00

 
Lote nº: 008

Lote: LOTE 08
Valor Estimado: 5.751.952,80

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 3.236.400,00

 
Lote nº: 009

Lote: LOTE 09
Valor Estimado: 4.330.493,20

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 2.329.180,00

 
Lote nº: 010

Lote: LOTE 10
Valor Estimado: 6.434.052,00

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 3.699.460,00

 
Lote nº: 011

Lote: LOTE 11
Valor Estimado: 2.796.381,20

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA
Valor Total: R$ 1.669.998,00

 
Lote nº: 012

Lote: LOTE 12
Valor Estimado: 3.448.535,00

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA
Valor Total: R$ 2.518.307,80

 
Lote nº: 013

Lote: LOTE 13
Valor Estimado: 14.876.884,00

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.
Valor Total: R$ 6.479.990,00
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Lote nº: 014

Lote: LOTE 14
Valor Estimado: 13.930.173,20

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.
Valor Total: R$ 6.099.969,00

 
Lote nº: 015

Lote: LOTE 15
Valor Estimado: 108.370,00

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
Valor Total: R$ 106.000,00

 
Lote nº: 016

Lote: LOTE 16
Valor Estimado: 268.702,40

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI - EPP
Valor Total: R$ 268.637,60

 
Lote nº: 017

Lote: LOTE 17
Valor Estimado: 2.460.139,60

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 2.260.840,00

 
Lote nº: 018

Lote: LOTE 18
Valor Estimado: 1.416.311,40

Situação: ADJUDICADO
Aceito para: FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI
Valor Total: R$ 800.000,00

 
(Lote n.º1)  Lote 01

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:12:46  3.192.000,00

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

1 1 16/10/2020
16:32:28  3.195.800,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

21:47:51  3.195.800,00

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:47:29  3.196.050,80

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
16:42:18  3.196.050,80
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05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:26:22  3.196.050,80

68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 1 1 22/10/2020
20:32:41  3.196.050,80

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
20:38:14  3.196.050,80

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:43:54  3.196.050,80

07.194.751/0001-
35 Normal ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 1 1 22/10/2020

20:55:34  3.196.050,80

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:48:13  3.196.050,80

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:38:20  3.196.050,80

01.650.167/0001-
60 Normal ITA EMPRESA DE

TRANSPORTES LTDA 1 1 23/10/2020
07:03:38  4.504.299,60

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:34:04  5.320.000,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

3.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:03:31
2.890.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:04:38
2.889.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:05:49
2.888.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:06:00
2.700.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:06:33
3.603.441,20 01.650.167/0001-60 23/10/2020 09:06:52
2.695.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:07:45
2.356.000,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:08:50
2.690.000,00 68.765.049/0001-79 23/10/2020 09:09:06
2.566.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:09:08
2.350.000,00 68.765.049/0001-79 23/10/2020 09:09:21
2.300.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:09:32
2.355.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:09:42
2.272.400,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:10:31
2.508.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:10:37
2.200.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:11:00
2.160.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:12:05
2.100.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:13:02
2.158.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 09:13:09
2.270.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:13:13
2.095.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:13:38
2.090.000,00 68.765.049/0001-79 23/10/2020 09:14:15
2.097.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 09:14:32
1.900.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:14:48
1.895.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:15:01
1.850.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:15:27
2.082.400,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:15:47
1.848.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:16:03
1.800.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:16:31
1.798.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:17:41
1.780.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:17:59
1.765.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:19:12
1.760.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:19:37
1.759.400,00 27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:08:04
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* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 02.491.558/0001-42
Descrição: Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS Brasil Frotas, haja visto que a mesma
descumpriu para com o item 5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição dos preços.
Data: 26/10/202016:17:52
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:38:03 - Recurso Adm - CS BRASIL - LOTES 1-2-3-6-7-8-9-10-17.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:19:54 - JulgamentoRecurso1-UnidasXCS.pdf
 
CNPJ: 05.806.191/0001-05
Descrição: Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor recurso a decisão que declarou a
empresa CS Brasil vencedora dos lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de infrações contra a
ordem econômica “Dumping”, derivado de preços inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e comprovadas nas razões que serão
apresentadas.
Data: 26/10/202016:18:51
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 16:45:04 - RECURSO CS GO SEAD.zip
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:51:54 - Recurso2-PremiumXCS.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
22:21:30 Proposta PE0082020-SAD-GO_PROPOSTA.pdf

22/10/2020
22:22:21 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-1.pdf

23/10/2020
07:57:31 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
08:08:18 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2c__.pdf

23/10/2020
15:52:34 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:53:35 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
15:54:27 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:01 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:36 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:12 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:44 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:13 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:41 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:58:24 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:15 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:54 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:00:20 Proposta PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:01:48 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:02:27 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf
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16:04:18
23/10/2020
16:05:17 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:08:04 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 1.759.400,00
2º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 1.765.000,00
3º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 2.082.400,00

4º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 2.090.000,00

5º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 2.097.000,00

6º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 2.270.000,00

7º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 2.508.000,00

8º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 3.195.800,00

9º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 3.196.050,80

10º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 3.196.050,80

11º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 3.196.050,80

12º 07.194.751/0001-35 ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 3.196.050,80
13º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 3.196.050,80

14º 01.650.167/0001-60 ITA EMPRESA DE TRANSPORTES
LTDA 3.603.441,20

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO DE
REPRESENTAÇÃO - SEDAN

38 Unidade
/ Mes 20 R$ 4.205,00

TOYOTA
COROLLA GLI
2.0 CVT FLEX

R$ 3.195.800,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO DE
REPRESENTAÇÃO - SEDAN

38 Unidade
/ Mes 20 R$ 2.315,00

TOYOTA
COROLLA GLI
2.0 CVT FLEX

R$ 1.759.400,00

Eventos
23/10/2020 09:21:37 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Lote n.º2)  Lote 02

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

1 1 16/10/2020
16:38:26  5.538.400,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:15:49  5.538.400,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

21:49:03  5.538.400,00

07.194.751/0001-
35 Normal ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 1 1 21/10/2020

17:31:28  5.540.332,00
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05.515.258/0001-
44

EPP OBDI MOTORS DO BRASIL
EIRELI - EPP

1 1 22/10/2020
15:49:17

 5.540.332,00

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
16:45:35  5.540.332,00

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:03:01  5.540.332,00

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:24:50  5.540.332,00

68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 1 1 22/10/2020
20:34:32  5.540.332,00

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:44:27  5.540.332,00

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:49:24  5.540.332,00

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:39:13  5.540.332,00

16.670.085/0001-
55 Normal LOCALIZA RENT A CAR SA 1 1 22/10/2020

23:24:25  8.223.600,00

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:34:46  11.200.000,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

7.476.000,00 16.670.085/0001-55 23/10/2020 09:03:49
5.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:03:57
5.040.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:06:20
4.998.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:15:23
4.997.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 09:16:11
4.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:16:59
4.256.000,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:17:24
3.917.200,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:18:27
3.998.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:18:29
3.850.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:19:02
3.997.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:20:37
3.892.000,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:20:53
3.840.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:22:14
3.830.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:22:29
4.250.000,00 68.765.049/0001-79 23/10/2020 09:22:58
3.800.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:23:07
3.835.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 09:23:21
5.530.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:23:46
3.750.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:23:52
3.749.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:24:02
3.700.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:24:49
3.690.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:25:03
3.699.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:25:03
5.520.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:25:25
3.500.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:25:44
3.450.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:25:55
3.689.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:25:57
5.510.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:26:24
3.400.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:26:42
3.430.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:26:59
3.380.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:27:04
3.350.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:27:36
3.345.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:27:56
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4.500.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 09:28:07
3.150.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:28:25
5.500.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:28:26
3.145.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:28:40
3.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:29:11
2.999.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:29:33
2.950.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:30:06
2.949.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:30:21
2.940.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:30:46
5.499.900,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:30:59
2.939.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:31:04
2.902.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:31:33
2.900.800,00 27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:10:14

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 05.806.191/0001-05
Descrição: Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor recurso a decisão que declarou a
empresa CS Brasil vencedora dos lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de infrações contra a
ordem econômica “Dumping”, derivado de preços inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e comprovadas nas razões que serão
apresentadas.
Data: 26/10/202016:22:20
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 16:45:47 - RECURSO CS GO SEAD.zip
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:53:47 - Recurso2-PremiumXCS.pdf
 
CNPJ: 02.491.558/0001-42
Descrição: Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS Brasil Frotas, haja visto que a mesma
descumpriu para com o item 5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição dos preços.
Data: 26/10/202016:21:56
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:38:28 - Recurso Adm - CS BRASIL - LOTES 1-2-3-6-7-8-9-10-17.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:23:28 - JulgamentoRecurso1-UnidasXCS.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
22:21:30 Proposta PE0082020-SAD-GO_PROPOSTA.pdf

22/10/2020
22:22:21 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-1.pdf

23/10/2020
07:57:31 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
08:08:18 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2c__.pdf

23/10/2020
15:52:34 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:53:35 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
15:54:27 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:01 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:36 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:12 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:44 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:13 Proposta PropostaReajustada.pdf
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23/10/2020
15:57:41 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:58:24 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:15 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:54 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:00:20 Proposta PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:01:48 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:02:27 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:04:18 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:05:17 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:08:04 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 2.900.800,00
2º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 2.939.000,00

3º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 3.430.000,00

4º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 3.835.000,00
5º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 3.892.000,00

6º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 4.250.000,00

7º 07.194.751/0001-35 ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 4.500.000,00
8º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 5.040.000,00
9º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 5.499.900,00

10º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 5.538.400,00

11º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 5.540.332,00

12º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 5.540.332,00

13º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 5.540.332,00
14º 16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA 7.476.000,00

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO SEDAN -
PADRÃO A

140 Unidade
/ Mes 20 R$ 1.978,00

VOLKSWAGEM
VOYAGE 1.6
MSI

R$ 5.538.400,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO SEDAN -
PADRÃO A

140 Unidade
/ Mes 20 R$ 1.036,00

VOLKSWAGEM
VOYAGE 1.6
MSI

R$ 2.900.800,00

Eventos
23/10/2020 09:33:33 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Lote n.º3)  Lote 03

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
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proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

1 1 16/10/2020
16:39:35  6.052.680,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:16:48  6.052.680,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

21:53:38  6.052.680,00

07.194.751/0001-
35 Normal ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 1 1 21/10/2020

17:32:55  6.054.791,40

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:51:28  6.054.791,40

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
16:46:23  6.054.791,40

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:04:15  6.054.791,40

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:26:56  6.054.791,40

68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 1 1 22/10/2020
20:36:34  6.054.791,40

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:44:44  6.054.791,40

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:49:53  6.054.791,40

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:45:05  6.054.791,40

16.670.085/0001-
55 Normal LOCALIZA RENT A CAR SA 1 1 22/10/2020

23:24:42  8.987.220,00

01.650.167/0001-
60 Normal ITA EMPRESA DE

TRANSPORTES LTDA 1 1 23/10/2020
07:06:25  9.599.036,40

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:35:09  12.240.000,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

5.500.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:04:17
8.170.200,00 16.670.085/0001-55 23/10/2020 09:04:22
5.508.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:06:44
7.679.223,00 01.650.167/0001-60 23/10/2020 09:08:26
5.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:21:19
4.800.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:25:19
4.995.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:25:28
4.253.400,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:26:14
4.192.200,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 09:26:32
4.790.000,00 68.765.049/0001-79 23/10/2020 09:26:34
4.100.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:26:35
4.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:27:11
4.450.000,00 68.765.049/0001-79 23/10/2020 09:27:19
3.995.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:27:24
3.700.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:28:07
3.900.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:28:12
3.650.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:28:25
6.050.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:28:45
3.600.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:28:52
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3.635.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:29:11
3.598.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:29:19
3.400.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:29:47
3.398.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:30:35
3.300.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:31:11
3.298.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:31:30
3.590.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:31:41
3.292.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:31:52
3.397.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:33:10
6.049.990,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:33:14
6.048.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:34:02
6.047.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:34:57
6.046.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:36:45
5.814.000,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 09:36:55
4.500.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 09:37:34
6.045.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:37:46
6.044.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:38:40
5.990.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 09:38:45
6.043.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:39:39
6.042.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:40:36
6.041.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:42:11
6.040.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:42:49
6.039.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:43:48
6.038.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:44:50
6.037.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:45:30
6.036.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:46:53
6.035.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:47:21
4.651.200,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:48:44
4.200.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 09:49:15
3.289.500,00 27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:11:51

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 05.806.191/0001-05
Descrição: Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor recurso a decisão que declarou a
empresa CS Brasil vencedora dos lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de infrações contra a
ordem econômica “Dumping”, derivado de preços inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e comprovadas nas razões que serão
apresentadas.
Data: 26/10/202016:24:19
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 16:48:34 - RECURSO CS GO SEAD.zip
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:54:25 - Recurso2-PremiumXCS.pdf
 
CNPJ: 02.491.558/0001-42
Descrição: Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS Brasil Frotas, haja visto que a mesma
descumpriu para com o item 5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição dos preços.
Data: 26/10/202016:24:04
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:39:06 - Recurso Adm - CS BRASIL - LOTES 1-2-3-6-7-8-9-10-17.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:25:05 - JulgamentoRecurso1-UnidasXCS.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
22:21:30 Proposta PE0082020-SAD-GO_PROPOSTA.pdf

22/10/2020
22:22:21 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-1.pdf
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23/10/2020
07:57:31 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
08:08:18 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2c__.pdf

23/10/2020
15:52:34 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:53:35 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
15:54:27 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:01 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:36 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:12 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:44 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:13 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:41 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:58:24 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:15 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:54 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:00:20 Proposta PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:01:48 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:02:27 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:04:18 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:05:17 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:08:04 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 3.289.500,00
2º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 3.298.000,00

3º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 3.397.000,00

4º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 4.192.200,00
5º 07.194.751/0001-35 ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 4.200.000,00
6º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 4.253.400,00

7º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 4.450.000,00

8º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 4.651.200,00
9º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 5.508.000,00
10º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 5.814.000,00

11º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 5.990.000,00

12º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 6.052.680,00

13º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS 6.054.791,40
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EIRELI

14º 01.650.167/0001-60 ITA EMPRESA DE TRANSPORTES
LTDA 7.679.223,00

15º 16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA 8.170.200,00

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO SEDAN -
PADRÃO A

153 Unidade
/ Mes 20 R$ 1.978,00

VOLKSWAGEM
VOYAGE 1.6
MSI

R$ 6.052.680,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO SEDAN -
PADRÃO A

153 Unidade
/ Mes 20 R$ 1.075,00

VOLKSWAGEM
VOYAGE 1.6
MSI

R$ 3.289.500,00

Eventos
23/10/2020 09:51:15 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Lote n.º4)  Lote 04

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

1 1 16/10/2020
16:40:10  2.414.280,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:18:04  2.414.280,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

21:54:55  2.414.280,00

07.194.751/0001-
35 Normal ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 1 1 21/10/2020

17:34:45  2.415.420,80

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:52:01  2.415.420,80

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
16:48:25  2.415.420,80

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:27:44  2.415.420,80

68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 1 1 22/10/2020
20:42:17  2.415.420,80

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:45:08  2.415.420,80

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:50:29  2.415.420,80

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:45:30  2.415.420,80

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:04:57  2.453.575,60

16.670.085/0001-
55 Normal LOCALIZA RENT A CAR SA 1 1 22/10/2020

23:25:09  2.459.292,00

01.650.167/0001-
60 Normal ITA EMPRESA DE

TRANSPORTES LTDA 1 1 23/10/2020
07:07:56  3.043.257,60

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:35:43  4.947.600,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance
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2.235.720,00 16.670.085/0001-55 23/10/2020 09:04:46
2.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:04:59
1.999.900,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:08:51
2.434.603,60 01.650.167/0001-60 23/10/2020 09:09:30
1.800.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:23:37
1.984.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:31:56
1.799.990,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 09:34:46
1.674.000,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:35:05
1.798.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:35:08
1.673.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:35:19
1.670.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 09:36:02
1.659.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:36:42
1.620.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:36:56
2.095.600,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 09:37:19
1.612.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 09:37:24
1.619.000,00 68.765.049/0001-79 23/10/2020 09:37:28
1.598.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:37:30
1.570.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:37:52
1.550.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:38:30
1.568.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:38:35
1.540.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:38:49
1.610.000,00 68.765.049/0001-79 23/10/2020 09:38:50
1.539.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:39:09
1.535.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:39:20
1.983.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 09:39:39
1.530.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:40:25
1.500.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:40:46
1.495.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:40:57
1.485.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:41:19
1.460.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:41:33
1.480.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:41:42
2.453.500,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:41:56
1.450.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:42:14
1.425.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:42:41
1.440.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:42:55
1.400.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:43:03
1.415.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:43:07
1.350.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:43:24
1.390.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:43:25
2.453.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:43:27
1.330.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:43:36
1.320.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:43:52
1.315.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:44:20
1.290.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:44:26
2.452.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:44:27
1.299.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:44:36
1.280.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:44:55
1.285.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:45:15
1.270.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:45:25
1.275.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:45:32
1.265.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:45:40
2.451.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:45:46
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1.260.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:46:10
1.250.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:46:20
1.235.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:46:40
1.230.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:47:16
1.229.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:47:31
1.249.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:47:37
2.450.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:47:46
1.225.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:48:11
1.222.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:48:35
1.200.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:48:54
1.198.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:49:07
1.190.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:49:29
1.884.800,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:49:43
1.180.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:49:51
1.178.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:50:29
1.176.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:50:58
1.175.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:51:32
1.174.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:51:57
1.173.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:52:20
1.172.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:52:48
1.171.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:53:21
1.169.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:53:35
1.168.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:53:58
1.167.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:54:23
1.167.300,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:54:37
1.167.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:54:56
1.166.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:55:31
1.165.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:55:56
1.164.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:56:31
1.163.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:56:42
1.160.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:57:13
1.159.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:57:26
1.158.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:57:57
1.157.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:58:12
1.156.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:58:38
1.155.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:59:18
1.148.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:59:54
1.147.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:00:08
1.145.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:00:47
1.144.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:01:03
1.140.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:01:38
1.139.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:02:12
1.136.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:02:37
1.135.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:03:16
1.135.400,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:03:29
1.135.300,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:04:17
1.135.150,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:04:39
1.135.100,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:05:06
1.135.050,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:05:37
1.135.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:06:23
1.130.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:07:04
1.129.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:07:56
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1.128.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:08:13
1.122.200,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:09:06

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 05.806.191/0001-05
Descrição: Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor recurso a decisão que declarou a
empresa Unidas Veículos Especiais S.A vencedora dos lotes 4, 13 e 14, com fundamento em práticas de infrações
contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços inexeqüíveis assim como, lesão aos princípios constitucionais
e administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e comprovadas nas razões que serão
apresentadas.
Data: 26/10/202016:33:01
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 17:01:47 - RECURSO SEAD UNIDAS.zip
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 09:27:36 - Recurso3-PremiumXUnidas.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
23/10/2020
01:26:44 Habilitação Declaração - SEAD - GO - PE 008-2020.pdf

23/10/2020
01:35:36 Habilitação 1.pdf

23/10/2020
01:35:54 Habilitação 1.pdf

23/10/2020
01:36:37 Habilitação 1.pdf

23/10/2020
01:36:46 Habilitação 1.pdf

23/10/2020
01:37:21 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:37:33 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:37:40 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:12 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:26 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:35 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:49 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:58 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:39:11 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:39:21 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:39:27 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:42:46 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:42:58 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:43:11 Habilitação Balanço_2019_a_aut.pdf

23/10/2020
01:43:31 Habilitação UVE_Falencia_Concordata_emiss_20102020.pdf

23/10/2020
01:43:52 Habilitação BA Bahia Turismo ctt 104 2013 UZ_aut.pdf

23/10/2020
01:44:42 Habilitação BA Gov Bahia Dep Pol ctt 029 2012 emiss 2016 UZ_aut.pdf
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23/10/2020
01:44:52 Habilitação BA Gov Bahia SEAP ctt 002 2014_aut.pdf

23/10/2020
01:45:03 Habilitação GO Cooperlância 10 01 2019 aut.pdf

23/10/2020
01:45:11 Habilitação GO SSP Goiás 029 2018_aut.pdf

23/10/2020
01:45:20 Habilitação GO SSP Goiás 029 2018_aut.pdf

23/10/2020
01:45:33 Habilitação GO SSP Goiás 042 2014_aut.pdf

23/10/2020
01:45:46 Habilitação MA Gov Maranhão SSP 046 2016_aut.pdf

23/10/2020
01:45:55 Habilitação MA Gov Maranhão SSP SEGES MT 046 2016v2_AUT.pdf

23/10/2020
01:46:04 Habilitação MG PM Uberaba 007 2011_aut.pdf

23/10/2020
01:46:12 Habilitação MG PM Uberaba ctt 019 2018_aut.pdf

23/10/2020
01:46:26 Habilitação MG PM Uberaba Fund Cultural ctt 022 2018 aut.pdf

23/10/2020
01:46:36 Habilitação MG PM Uberaba Saude ctt 049 2018_aut.pdf

23/10/2020
01:46:50 Habilitação MT PM Cuiabá - Sec Saúde sn 12 02 2020_aut.pdf

23/10/2020
01:47:05 Habilitação MT Via Brasil 100 ctt ADT COM DOR 100 80 00 2019 aut.pdf

23/10/2020
01:47:20 Habilitação PA Corpo Bombeiros Militar do Pará ctt 56 2018 aut.pdf

23/10/2020
01:47:32 Habilitação SP Beta sn 2019 aut.pdf

23/10/2020
01:47:40 Habilitação SP Embrase 2010 aut.pdf

23/10/2020
01:47:48 Habilitação SP GCM-SP 03 SMSU 2010 07 06 2011_aut.pdf

23/10/2020
01:47:56 Habilitação SP PM Pirapora do Bom Jesus 021 2019_aut.pdf

23/10/2020
01:48:11 Habilitação SP PM Pirapora do Bom Jesus 028 2013 aut.pdf

23/10/2020
01:48:22 Habilitação SP PM Poá GCM ctt 611 2014 aut.pdf

23/10/2020
01:48:33 Habilitação SP PM Poá Saude ctt 250 2014 aut.pdf

23/10/2020
01:48:41 Habilitação SP PM Poá Sec SU e MA ctt 094 2019 autent.pdf

23/10/2020
01:48:49 Habilitação SP PM Santana de Parnaíba ctt 017 2019_aut.pdf

23/10/2020
01:49:02 Habilitação SP PM Santana de Parnaíba ctt 068 2013 aut.pdf

23/10/2020
01:49:14 Habilitação SP PM SBC 101 2015 UZ aut.pdf

23/10/2020
01:49:22 Habilitação SP PMSP Segurança Urbana 012 SMSU 2019_aut.pdf

23/10/2020
01:49:31 Habilitação SP PMSP Serv Funerario 21 2011_autent.pdf

23/10/2020
01:49:40 Habilitação SP SAMA 0001 2019_v2 aut.pdf

23/10/2020
01:49:47 Habilitação SP URBAM SJC 060 13_aut.pdf

23/10/2020
01:50:08 Habilitação 21ª alteração contratual Uzeda - Zetta Frotas.pdf

23/10/2020 Habilitação CAUFESP - emitido 20102020.pdf
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01:50:16
23/10/2020
01:50:24 Habilitação CRC GO_hom080721_emiss211020.pdf

23/10/2020
01:50:36 Habilitação SICAF_CRC_emis_20102020.pdf

23/10/2020
01:50:48 Habilitação SICAF_Situacao_Fornecedor emis_20102020.pdf

23/10/2020
01:51:08 Habilitação UVE Informações Cadastrais.pdf

23/10/2020
01:55:14 Proposta Proposta Comercial Inicial - SEAD Goiás - 008-2020.pdf

23/10/2020
01:57:18 Proposta VW Virtus 1.pdf

23/10/2020
01:57:38 Proposta FIAT GRAND SIENA 1.pdf

23/10/2020
01:57:44 Habilitação VW Gol 1.pdf

23/10/2020
01:57:52 Habilitação VW Gol 1.pdf

23/10/2020
01:58:07 Habilitação RENAULT CAPTUR.pdf

23/10/2020
01:58:33 Proposta VW Gol 1.pdf

23/10/2020
01:58:46 Proposta VW Gol 1.pdf

23/10/2020
01:59:12 Proposta RENAULT CAPTUR.pdf

23/10/2020
01:59:30 Proposta FIAT FIORINO ENDURANCE 1.pdf

23/10/2020
01:59:43 Proposta VW Saveiro Robust CS 1.pdf

23/10/2020
01:59:53 Proposta FIAT TORO ENDURANCE 2.pdf

23/10/2020
02:00:08 Proposta Honda Accord Touring 2.pdf

23/10/2020
02:00:23 Proposta Kia_Carnival.pdf

23/10/2020
02:00:34 Proposta Chevrolet TrailBlazer Premier.pdf

23/10/2020
02:02:00 Proposta Master Minibus 16L.pdf

23/10/2020
02:03:36 Proposta Toyota-Encarte_Produto_Corolla_2020_compressed.pdf

23/10/2020
02:04:36 Proposta RENAULT MASTER_compressed.pdf

23/10/2020
14:30:25 Proposta Proposta Comercial Ajustada _mais_ Planilha de Composições.pdf

23/10/2020
14:30:47 Proposta Proposta Comercial Ajustada _mais_ Planilha de Composições.pdf

23/10/2020
14:31:39 Proposta Proposta Comercial Ajustada _mais_ Planilha de Composições.pdf

23/10/2020
14:39:50 Complementar CRC GO_hom080721_emiss211020.pdf

23/10/2020
14:40:03 Complementar CND_GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:40:45 Complementar Declaração - SEAD - GO - PE 008-2020.pdf

23/10/2020
14:41:03 Complementar CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:41:40 Complementar SICAF_CRC_emis_20102020.pdf
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23/10/2020
14:42:05

Complementar SICAF_Situacao_Fornecedor emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:42:30 Complementar GO SSP Goiás 042 2014_aut.pdf

23/10/2020
14:42:41 Complementar MA Gov Maranhão SSP SEGES MT 046 2016v2_AUT.pdf

23/10/2020
14:42:51 Complementar MG PM Uberaba Saude ctt 049 2018_aut.pdf

23/10/2020
14:43:09 Complementar Balanço_2019_a_aut.pdf

23/10/2020
14:44:26 Complementar 1Estatuto UVE_AGE_1410_0408_0503_aut.pdf

23/10/2020
14:44:37 Complementar 1b_UVE_Doc_Ident_proc_2socios_aut.pdf

23/10/2020
14:44:47 Proposta 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:44:59 Complementar 13_JUCESP_emis20102020.pdf

23/10/2020
14:46:17 Complementar 201_UVE_CNPJ_emit_19102020.pdf

23/10/2020
14:46:26 Proposta 202 Cadesp_Cad_Estadual_emit_28092020.pdf

23/10/2020
14:46:44 Complementar 203 CCM_Cad Municipal _val 28122020.pdf

23/10/2020
14:46:55 Complementar 204 CND - Divida Ativa União_ val 07 02 21.pdf

23/10/2020
14:47:04 Complementar 205 FGTS_val31102020.pdf

23/10/2020
14:47:14 Complementar 206 CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:47:24 Complementar 208 Certidão Negativa de Débitos GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:47:34 Complementar 209 Estadual_PGE_emis_29092020.pdf

23/10/2020
14:47:43 Complementar 209_Estadual SEFAZ_val18122020.pdf

23/10/2020
14:47:51 Complementar 212 Municipal Conjunta Mobiliário_val 16112020.pdf

23/10/2020
14:47:58 Complementar 213 Municipal Certidão Imobiliaria_val15112020.pdf

23/10/2020
14:49:00 Complementar CAUFESP - emitido 20102020.pdf

23/10/2020
14:49:08 Complementar UVE Informações Cadastrais.pdf

23/10/2020
14:49:16 Complementar UVE_Falencia_Concordata_emiss_20102020.pdf

23/10/2020
14:49:55 Complementar 1Estatuto UVE_AGE_1410_0408_0503_aut.pdf

23/10/2020
14:50:04 Complementar 1b_UVE_Doc_Ident_proc_2socios_aut.pdf

23/10/2020
14:50:12 Complementar 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:50:22 Complementar 13_JUCESP_emis20102020.pdf

23/10/2020
14:50:30 Proposta 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:50:40 Complementar 201_UVE_CNPJ_emit_19102020.pdf

23/10/2020
14:50:49 Complementar 202 Cadesp_Cad_Estadual_emit_28092020.pdf

23/10/2020 Complementar 203 CCM_Cad Municipal _val 28122020.pdf
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14:50:59
23/10/2020
14:51:09 Complementar 204 CND - Divida Ativa União_ val 07 02 21.pdf

23/10/2020
14:51:29 Complementar 205 FGTS_val31102020.pdf

23/10/2020
14:51:37 Complementar 206 CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:51:44 Complementar 208 Certidão Negativa de Débitos GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:51:53 Complementar 209 Estadual_PGE_emis_29092020.pdf

23/10/2020
14:52:50 Complementar 209_Estadual SEFAZ_val18122020.pdf

23/10/2020
14:52:58 Complementar 212 Municipal Conjunta Mobiliário_val 16112020.pdf

23/10/2020
14:53:08 Complementar 213 Municipal Certidão Imobiliaria_val15112020.pdf

23/10/2020
14:53:22 Complementar CAUFESP - emitido 20102020.pdf

23/10/2020
14:53:35 Complementar SICAF_CRC_emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:53:48 Complementar SICAF_Situacao_Fornecedor emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:53:56 Complementar UVE Informações Cadastrais.pdf

23/10/2020
14:54:03 Complementar UVE_Falencia_Concordata_emiss_20102020.pdf

23/10/2020
14:54:12 Complementar Balanço_2019_a_aut.pdf

23/10/2020
14:54:20 Complementar CND_GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:54:27 Complementar CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:54:35 Complementar CRC GO_hom080721_emiss211020.pdf

23/10/2020
14:54:43 Complementar Declaração - SEAD - GO - PE 008-2020.pdf

23/10/2020
14:54:50 Complementar GO SSP Goiás 042 2014_aut.pdf

23/10/2020
14:54:58 Complementar MA Gov Maranhão SSP SEGES MT 046 2016v2_AUT.pdf

23/10/2020
14:55:05 Complementar MG PM Uberaba Saude ctt 049 2018_aut.pdf

23/10/2020
14:55:34 Proposta 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:55:48 Complementar CRC GO_hom080721_emiss211020.pdf

23/10/2020
14:56:02 Complementar CND_GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:56:16 Complementar Declaração - SEAD - GO - PE 008-2020.pdf

23/10/2020
14:56:29 Complementar CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:56:39 Complementar SICAF_CRC_emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:56:48 Complementar SICAF_Situacao_Fornecedor emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:56:58 Complementar GO SSP Goiás 042 2014_aut.pdf

23/10/2020
14:57:07 Complementar MA Gov Maranhão SSP SEGES MT 046 2016v2_AUT.pdf
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23/10/2020
14:57:14

Complementar MG PM Uberaba Saude ctt 049 2018_aut.pdf

23/10/2020
14:57:23 Complementar Balanço_2019_a_aut.pdf

23/10/2020
14:57:38 Complementar 1Estatuto UVE_AGE_1410_0408_0503_aut.pdf

23/10/2020
14:57:49 Complementar 1b_UVE_Doc_Ident_proc_2socios_aut.pdf

23/10/2020
14:58:00 Complementar 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:58:09 Complementar 13_JUCESP_emis20102020.pdf

23/10/2020
14:58:18 Complementar 201_UVE_CNPJ_emit_19102020.pdf

23/10/2020
14:58:26 Complementar 202 Cadesp_Cad_Estadual_emit_28092020.pdf

23/10/2020
14:58:34 Complementar 203 CCM_Cad Municipal _val 28122020.pdf

23/10/2020
14:58:48 Complementar 204 CND - Divida Ativa União_ val 07 02 21.pdf

23/10/2020
14:58:55 Complementar 205 FGTS_val31102020.pdf

23/10/2020
14:59:02 Complementar 206 CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:59:09 Complementar 208 Certidão Negativa de Débitos GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:59:16 Complementar 209 Estadual_PGE_emis_29092020.pdf

23/10/2020
14:59:23 Complementar 209_Estadual SEFAZ_val18122020.pdf

23/10/2020
14:59:32 Complementar 212 Municipal Conjunta Mobiliário_val 16112020.pdf

23/10/2020
14:59:41 Complementar 213 Municipal Certidão Imobiliaria_val15112020.pdf

23/10/2020
14:59:53 Complementar CAUFESP - emitido 20102020.pdf

23/10/2020
15:00:15 Complementar UVE Informações Cadastrais.pdf

23/10/2020
15:00:25 Complementar UVE_Falencia_Concordata_emiss_20102020.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 1.122.200,00
2º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 1.128.000,00

3º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 1.249.000,00

4º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 1.610.000,00

5º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 1.612.000,00
6º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 1.674.000,00
7º 07.194.751/0001-35 ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 1.799.990,00
8º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 1.884.800,00

9º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 1.983.000,00

10º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 1.984.000,00
11º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 2.095.600,00
12º 16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA 2.235.720,00

13º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 2.414.280,00
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14º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI

2.415.420,80

15º 01.650.167/0001-60 ITA EMPRESA DE TRANSPORTES
LTDA 2.434.603,60

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO SEDAN -
PADRÃO B

62 Unidade
/ Mes 20 R$ 1.947,92 FIAT GRAND

SIENA 1.0 FLEX R$ 2.415.420,80

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO SEDAN -
PADRÃO B

62 Unidade
/ Mes 20 R$ 905,00 FIAT GRAND

SIENA 1.0 FLEX R$ 1.122.200,00

Eventos
23/10/2020 10:11:06 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Lote n.º5)  Lote 05

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

16.670.085/0001-
55 Normal LOCALIZA RENT A CAR SA 1 1 22/10/2020

23:25:54  5.533.110,00

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

1 1 16/10/2020
16:40:45  6.790.500,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:19:29  6.793.200,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

21:55:36  6.793.200,00

00.215.234/0001-
56 Normal

REALIZA TRANSPORTES E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA

1 1 21/10/2020
15:52:48  6.794.442,00

07.194.751/0001-
35 Normal ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 1 1 21/10/2020

17:41:56  6.794.442,00

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:52:33  6.794.442,00

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
16:51:06  6.794.442,00

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:05:45  6.794.442,00

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:28:29  6.794.442,00

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:45:26  6.794.442,00

68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 1 1 22/10/2020
20:45:28  6.794.442,00

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:51:40  6.794.442,00

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:45:53  6.794.442,00

01.650.167/0001-
60 Normal ITA EMPRESA DE

TRANSPORTES LTDA 1 1 23/10/2020
07:08:35  9.282.681,00

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:36:13  10.800.000,00

Lances
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Valor CNPJ/CPF Data do Lance
5.030.100,00 16.670.085/0001-55 23/10/2020 09:05:09
5.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:05:21
4.999.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:09:09
7.426.134,00 01.650.167/0001-60 23/10/2020 09:10:24
6.067.949,77 00.215.234/0001-56 23/10/2020 09:18:21
4.200.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:22:41
4.199.999,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:37:56
3.753.000,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:38:47
3.700.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:39:28
4.158.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:40:04
5.979.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 09:40:13
4.293.000,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 09:44:32
4.100.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 09:46:29
3.699.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:47:15
3.650.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:47:53
3.645.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:48:51
3.450.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:49:11
3.399.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:49:39
3.697.000,00 68.765.049/0001-79 23/10/2020 09:50:06
3.389.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:50:43
6.794.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:50:45
3.300.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:50:53
3.290.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:51:09
6.793.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:51:22
3.291.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 09:51:40
3.280.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:51:45
3.200.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:52:00
3.201.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 09:52:19
3.198.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:52:28
3.190.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:52:36
3.199.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 09:52:45
6.792.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:52:46
3.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:52:53
3.191.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 09:53:02
2.998.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:53:17
3.001.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 09:53:18
2.900.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:53:40
2.990.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:53:46
2.999.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 09:53:53
2.889.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:53:59
6.791.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:54:17
2.850.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:54:18
2.839.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:54:42
2.800.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:54:55
2.798.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:55:18
2.795.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:55:58
2.830.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:56:04
6.790.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:56:05
2.792.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:56:11
2.799.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 09:56:30
2.790.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:56:48
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6.700.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:57:03
2.797.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 09:57:39
2.789.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:57:49
2.750.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:58:17
3.834.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 09:58:28
2.749.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:59:05
2.739.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:59:29
2.738.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:59:53
2.738.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:00:25
2.748.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:00:34
2.737.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:00:50
2.736.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:01:34
2.730.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:01:51
2.729.998,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:02:18
2.729.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:02:25
2.727.500,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:02:45
2.727.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:03:00
2.726.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:03:29
2.720.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:03:48
2.719.590,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:04:20
2.718.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:04:48
2.710.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:05:00
2.709.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:05:24
2.709.490,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:05:56
2.701.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:06:04
2.700.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:06:44
2.700.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:06:57
2.690.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:07:26
2.699.990,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:07:37
2.689.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:07:55
2.688.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:08:15
2.687.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:08:47
2.687.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:08:55
2.686.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:09:14
2.686.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:09:48
2.680.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:10:27
2.679.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:10:44
2.679.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:11:04
2.670.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:12:15
2.666.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:12:53
2.678.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:12:57
2.650.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:13:16
2.649.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:13:40
2.640.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:14:07
2.639.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:14:52
2.635.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:15:17
2.634.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:16:05
2.634.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:16:35
2.630.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:16:35
2.629.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:17:05
2.620.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:17:43
2.634.200,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:17:51



18/11/2020 Compras Net

https://www.comprasnet.go.gov.br/admssce/frmDefault.asp 25/111

2.619.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:18:31
2.618.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:19:00
2.617.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:20:02
2.617.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:20:13
2.616.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:21:02
2.600.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:21:18
2.615.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:21:27
2.599.990,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:21:57
2.598.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:22:17
2.590.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:22:36
2.549.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:24:19
2.549.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:24:56
2.548.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:25:11
2.547.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:25:34
2.545.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:25:39
2.544.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:26:40
2.540.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:27:06
2.539.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:27:35
2.535.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:28:11
2.534.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:28:38
2.534.900,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:28:57
2.534.898,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:29:26
2.530.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:29:50
2.529.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:30:12
2.529.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:30:41
2.528.998,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:31:09
2.520.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:31:30
2.519.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:32:14
2.515.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:32:46
2.514.998,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:33:07
2.514.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:33:53
2.513.998,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:34:08
2.512.998,13 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:35:02
2.512.996,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:36:02
2.510.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:36:07
2.500.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:36:24
2.499.998,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:37:08
2.499.990,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:37:36
2.499.898,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:37:59
2.498.897,11 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:38:18
2.498.896,11 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:39:18
2.498.895,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:40:07
2.498.894,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:40:34
2.498.893,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:41:03
2.498.892,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:41:34
2.498.890,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:42:08
2.498.889,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:42:41
2.498.887,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:42:57
2.496.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:43:07
2.498.886,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:43:10
2.495.998,18 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:43:42
2.495.997,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:44:10
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2.495.995,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:45:00
2.495.993,13 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:45:58
2.495.994,98 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:47:10
2.494.992,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:48:29
2.494.949,91 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:48:52
2.494.929,91 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:49:35
2.494.928,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:50:04
2.494.913,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:50:27
2.494.912,13 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:51:11
2.494.911,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:52:14
2.494.910,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:52:45
2.494.908,88 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:53:31
2.494.907,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:54:09
2.494.905,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:54:58
2.494.903,13 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:55:29
2.494.902,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:55:52
2.494.901,13 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:56:26
2.494.900,12 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:57:09
2.494.881,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:57:14

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 02.491.558/0001-42
Descrição: Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa Qualitiloc, haja visto que a mesma
descumpriu para com o item 5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição dos preços.
Ademais a empresa a empresa deixou de apresentar os documentos necessários para a habilitação, CNDT, Atestado de
Capacidade Técnica e Balanço. 
Data: 26/10/202016:34:09
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 19:05:46 - Recurso Adm - QUALITILOC - LOTES 5-11-12.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 10:29:34 - Recurso6-UnidasXQualitloc.pdf
 
CNPJ: 27.595.780/0001-16
Descrição: Manifestamos nossa intenção de recurso para os lotes 5, 11 e 12 pois a arrematante não atende os
requisitos legais para gozar dos benefícios conferidos às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, além de
outros argumentos que serão apresentados nas razões recursais, com base na legislação vigente e dentro dos prazos
do edital.
Data: 26/10/202016:34:11
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:37:15 - SAD-GO_PE0082020_RECURSO 5,11,12 - CSFROTAS X QUALITILOC AUTOMOVEIS_.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 10:06:13 - Recurso5-CSXQualitloc.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
18:04:42 Proposta Proposta comercial1.pdf

22/10/2020
18:04:57 Habilitação CRC.pdf

23/10/2020
07:40:14 Habilitação DeclaracaoCADIN.pdf

23/10/2020
07:54:17 Habilitação Declaração PJ.pdf

23/10/2020
08:19:23 Habilitação Dec Não emprega menor.pdf

23/10/2020
08:35:01 Habilitação CERTIDÃO SIMPLIFICADA.pdf

23/10/2020
16:26:14 Proposta Proposta Comercial mais Prospecto.pdf

23/10/2020
16:26:47 Proposta Proposta Comercial mais Prospecto.pdf
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23/10/2020
16:27:18

Proposta Proposta Comercial mais Prospecto.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 2.494.881,00
2º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 2.494.901,13
3º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 2.510.000,00

4º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 2.748.000,00

5º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 3.697.000,00

6º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 3.753.000,00
7º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 3.834.000,00
8º 07.194.751/0001-35 ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 4.100.000,00
9º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 4.158.000,00
10º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 4.293.000,00
11º 16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA 5.030.100,00

12º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 5.979.000,00

13º 00.215.234/0001-56 REALIZA TRANSPORTES E LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS LTDA 6.067.949,77

14º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 6.790.500,00

15º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 6.794.442,00

16º 01.650.167/0001-60 ITA EMPRESA DE TRANSPORTES
LTDA 7.426.134,00

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK -
PADRÃO A

135 Unidade
/ Mes 20 R$ 2.516,46 VOLKSWAGEN /

GOL 1.6 R$ 6.794.442,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK -
PADRÃO A

135 Unidade
/ Mes 20 R$ 924,03 VOLKSWAGEN /

GOL 1.6 R$ 2.494.881,00

Eventos
23/10/2020 10:59:09 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Lote n.º6)  Lote 06

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

16.670.085/0001-
55 Normal LOCALIZA RENT A CAR SA 1 1 22/10/2020

23:26:20  5.492.124,00

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

1 1 16/10/2020
16:41:19  6.740.200,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:20:34  6.742.880,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

21:56:43  6.742.880,00

00.215.234/0001-
56

Normal REALIZA TRANSPORTES E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

1 1 21/10/2020
15:54:13

 6.744.112,80
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LTDA
07.194.751/0001-
35 Normal ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 1 1 21/10/2020

17:50:23  6.744.112,80

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:53:32  6.744.112,80

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
16:52:19  6.744.112,80

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:06:40  6.744.112,80

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:29:06  6.744.112,80

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:45:46  6.744.112,80

68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 1 1 22/10/2020
20:45:57  6.744.112,80

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:52:11  6.744.112,80

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:46:16  6.744.112,80

01.650.167/0001-
60 Normal ITA EMPRESA DE

TRANSPORTES LTDA 1 1 23/10/2020
07:09:20  7.763.584,80

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:36:33  10.720.000,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

4.992.840,00 16.670.085/0001-55 23/10/2020 09:05:24
4.900.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:05:49
4.899.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:09:26
6.210.873,20 01.650.167/0001-60 23/10/2020 09:11:45
6.067.949,77 00.215.234/0001-56 23/10/2020 09:18:52
4.200.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:29:33
3.725.200,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:39:19
3.720.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:40:00
5.720.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 09:40:48
4.127.200,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:41:27
4.261.200,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 09:55:01
3.700.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:57:14
4.154.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 09:57:19
3.680.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:57:43
3.650.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:58:44
3.600.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:59:06
3.568.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:00:34
3.699.000,00 68.765.049/0001-79 23/10/2020 10:00:34
3.450.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:01:16
6.744.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:01:45
3.649.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:01:53
3.420.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:02:01
6.743.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:02:25
3.410.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:02:55
3.449.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:02:57
3.805.600,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:03:20
3.405.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:03:41
3.419.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:04:08
3.350.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:04:13
3.320.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:04:33
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3.349.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:05:04
5.329.990,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 10:05:15
3.260.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:05:17
3.255.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:05:39
3.256.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:06:18
3.200.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:06:24
3.198.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:07:02
3.250.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:07:20
3.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:07:48
3.195.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:08:04
2.999.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:08:38
2.958.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:09:23
2.950.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:10:19
2.940.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:12:00
2.995.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:12:22
2.938.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:12:42
2.935.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:13:18
2.900.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:13:38
2.939.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:14:05
2.936.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:15:46
2.899.900,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:16:40
2.800.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:17:21
2.899.800,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:18:20
2.797.920,00 27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:12:20

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 05.806.191/0001-05
Descrição: Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor recurso a decisão que declarou a
empresa CS Brasil vencedora dos lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de infrações contra a
ordem econômica “Dumping”, derivado de preços inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e comprovadas nas razões que serão
apresentadas.
Data: 26/10/202016:33:33
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 16:49:34 - RECURSO CS GO SEAD.zip
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:55:33 - Recurso2-PremiumXCS.pdf
 
CNPJ: 02.491.558/0001-42
Descrição: Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS Brasil Frotas, haja visto que a mesma
descumpriu para com o item 5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição dos preços.
Data: 26/10/202016:35:01
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:39:42 - Recurso Adm - CS BRASIL - LOTES 1-2-3-6-7-8-9-10-17.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:38:03 - JulgamentoRecurso1-UnidasXCS.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
22:21:30 Proposta PE0082020-SAD-GO_PROPOSTA.pdf

22/10/2020
22:22:21 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-1.pdf

23/10/2020
07:57:31 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
08:08:18 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2c__.pdf

23/10/2020
15:52:34 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf
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15:53:35
23/10/2020
15:54:27 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:01 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:36 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:12 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:44 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:13 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:41 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:58:24 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:15 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:54 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:00:20 Proposta PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:01:48 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:02:27 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:04:18 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:05:17 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:08:04 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 2.797.920,00
2º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 2.899.800,00

3º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 2.936.000,00

4º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 2.940.000,00

5º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 3.699.000,00

6º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 3.725.200,00
7º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 3.805.600,00
8º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 4.127.200,00
9º 07.194.751/0001-35 ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 4.154.000,00
10º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 4.261.200,00
11º 16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA 4.992.840,00

12º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 5.329.990,00

13º 00.215.234/0001-56 REALIZA TRANSPORTES E LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS LTDA 6.067.949,77

14º 01.650.167/0001-60 ITA EMPRESA DE TRANSPORTES
LTDA 6.210.873,20

15º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 6.740.200,00

16º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 6.744.112,80

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global
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Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK -
PADRÃO A

134 Unidade
/ Mes 20 R$ 2.516,00 VOLKSWAGEM

GOL 1.6 MSI R$ 6.742.880,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK -
PADRÃO A

134 Unidade
/ Mes 20 R$ 1.044,00 VOLKSWAGEM

GOL 1.6 MSI R$ 2.797.920,00

Eventos
23/10/2020 10:20:20 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

23/10/2020 10:20:20 Iniciada a Etapa para Micro e Pequenas Empresas definida pela Lei
Complementar Nº123.

23/10/2020 10:25:20 Encerrada a Etapa para Micro e Pequenas Empresas definida pela Lei
Complementar Nº123.

(Lote n.º7)  Lote 07

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

1 1 16/10/2020
16:42:02  9.912.000,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:21:13  9.912.000,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

21:57:20  9.912.000,00

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:54:18  9.917.160,00

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
16:53:06  9.917.160,00

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:07:31  9.917.160,00

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:29:49  9.917.160,00

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:46:43  9.917.160,00

68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 1 1 22/10/2020
20:46:48  9.917.160,00

07.194.751/0001-
35 Normal ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 1 1 22/10/2020

21:02:21  9.917.160,00

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:52:42  9.917.160,00

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:46:57  9.917.160,00

16.670.085/0001-
55 Normal LOCALIZA RENT A CAR SA 1 1 22/10/2020

23:26:52  11.569.800,00

14.311.143/0001-
29 Normal TCAR LOCAÇÃO DE

VEÍCULOS EIRELI 1 1 22/10/2020
19:15:20  18.000.000,00

01.650.167/0001-
60 Normal ITA EMPRESA DE

TRANSPORTES LTDA 1 1 23/10/2020
07:10:03  19.802.640,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

9.910.000,00 14.311.143/0001-29 23/10/2020 09:04:04
10.518.000,00 16.670.085/0001-55 23/10/2020 09:05:41
9.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:06:12
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8.999.000,00 14.311.143/0001-29 23/10/2020 09:10:54
15.842.160,00 01.650.167/0001-60 23/10/2020 09:12:43
8.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:21:40
8.700.000,00 14.311.143/0001-29 23/10/2020 09:22:37
7.740.000,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:39:59
7.650.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:40:39
7.450.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:44:11
7.430.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:05:55
8.400.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 10:06:22
8.340.000,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 10:07:56
9.916.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:09:03
7.640.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:09:32
7.170.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:10:57
7.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:12:45
7.420.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:13:13
6.999.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:13:43
7.100.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:14:36
7.500.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:14:36
6.800.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:14:43
6.900.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:16:19
6.998.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:17:01
6.790.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:17:08
6.600.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:18:02
6.998.400,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:18:08
6.590.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:18:59
6.400.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:19:54
6.396.000,00 27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:13:06

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 05.806.191/0001-05
Descrição: Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor recurso a decisão que declarou a
empresa CS Brasil vencedora dos lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de infrações contra a
ordem econômica “Dumping”, derivado de preços inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e comprovadas nas razões que serão
apresentadas.
Data: 26/10/202016:35:02
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 16:50:02 - RECURSO CS GO SEAD.zip
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:56:02 - Recurso2-PremiumXCS.pdf
 
CNPJ: 02.491.558/0001-42
Descrição: Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS Brasil Frotas, haja visto que a mesma
descumpriu para com o item 5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição dos preços.
Data: 26/10/202016:35:35
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:40:10 - Recurso Adm - CS BRASIL - LOTES 1-2-3-6-7-8-9-10-17.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:38:58 - JulgamentoRecurso1-UnidasXCS.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
22:21:30 Proposta PE0082020-SAD-GO_PROPOSTA.pdf

22/10/2020
22:22:21 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-1.pdf

23/10/2020
07:57:31 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2c__.pdf
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08:08:18
23/10/2020
15:52:34 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:53:35 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
15:54:27 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:01 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:36 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:12 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:44 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:13 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:41 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:58:24 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:15 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:54 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:00:20 Proposta PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:01:48 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:02:27 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:04:18 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:05:17 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:08:04 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 6.396.000,00

2º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 6.590.000,00

3º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 6.998.400,00

4º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS
S/A 7.500.000,00

5º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 7.740.000,00
6º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 8.340.000,00
7º 07.194.751/0001-35 ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 8.400.000,00

8º 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
EIRELI 8.700.000,00

9º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 9.912.000,00

10º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 9.917.160,00

11º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 9.917.160,00

12º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 9.917.160,00

13º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 9.917.160,00
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14º 16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA 10.518.000,00

15º 01.650.167/0001-60 ITA EMPRESA DE TRANSPORTES
LTDA 15.842.160,00

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK -
PADRÃO B

300 Unidade
/ Mes 20 R$ 1.652,00 VOLKSWAGEM

GOL 1.0 R$ 9.912.000,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK -
PADRÃO B

300 Unidade
/ Mes 20 R$ 1.066,00 VOLKSWAGEM

GOL 1.0 R$ 6.396.000,00

Eventos
23/10/2020 10:21:54 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Lote n.º8)  Lote 08

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

1 1 16/10/2020
16:42:26  5.748.960,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:21:49  5.748.960,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

21:57:44  5.748.960,00

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:54:40  5.751.952,80

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
16:53:44  5.751.952,80

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:08:58  5.751.952,80

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:30:41  5.751.952,80

68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 1 1 22/10/2020
20:47:18  5.751.952,80

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:47:39  5.751.952,80

07.194.751/0001-
35 Normal ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 1 1 22/10/2020

21:02:51  5.751.952,80

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:53:00  5.751.952,80

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:47:37  5.751.952,80

16.670.085/0001-
55 Normal LOCALIZA RENT A CAR SA 1 1 22/10/2020

23:27:38  6.710.484,00

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:36:55  13.885.200,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

6.100.440,00 16.670.085/0001-55 23/10/2020 09:05:56
5.200.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:06:52
5.199.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:09:47
5.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:32:49
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3.379.800,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:41:43
5.046.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:42:02
3.370.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:42:48
3.369.900,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:16:27
3.350.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:16:50
4.837.200,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 10:17:52
5.750.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:19:45
5.749.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:21:33
4.700.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:21:33
3.330.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:23:05
5.748.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:23:06
3.300.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:23:35
3.299.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:24:36
4.400.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:25:04
3.290.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:25:20
5.747.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:25:23
3.289.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:27:03
5.746.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:27:23
3.280.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:27:44
5.745.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:28:13
3.279.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:28:37
5.744.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:29:06
3.270.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:29:22
3.269.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:29:50
3.269.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:30:09
5.743.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:30:13
3.268.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:30:40
4.350.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:30:59
3.260.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:31:02
3.255.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:31:53
3.250.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:32:15
3.245.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:32:45
3.240.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:33:32
3.239.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:33:54
3.239.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:34:31
4.872.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 10:34:35
3.236.400,00 27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:13:37

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 02.491.558/0001-42
Descrição: Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS Brasil Frotas, haja visto que a mesma
descumpriu para com o item 5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição dos preços.
Data: 26/10/202016:38:53
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:40:33 - Recurso Adm - CS BRASIL - LOTES 1-2-3-6-7-8-9-10-17.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:40:09 - JulgamentoRecurso1-UnidasXCS.pdf
 
CNPJ: 05.806.191/0001-05
Descrição: Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor recurso a decisão que declarou a
empresa CS Brasil vencedora dos lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de infrações contra a
ordem econômica “Dumping”, derivado de preços inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e comprovadas nas razões que serão
apresentadas.
Data: 26/10/202016:39:01
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 16:50:56 - RECURSO CS GO SEAD.zip
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  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:56:31 - Recurso2-PremiumXCS.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
22:21:30 Proposta PE0082020-SAD-GO_PROPOSTA.pdf

22/10/2020
22:22:21 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-1.pdf

23/10/2020
07:57:31 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
08:08:18 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2c__.pdf

23/10/2020
15:52:34 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:53:35 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
15:54:27 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:01 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:36 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:12 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:44 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:13 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:41 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:58:24 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:15 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:54 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:00:20 Proposta PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:01:48 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:02:27 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:04:18 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:05:17 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:08:04 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 3.236.400,00
2º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 3.239.500,00
3º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 3.379.800,00
4º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 4.350.000,00

5º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 4.400.000,00

6º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 4.837.200,00
7º 07.194.751/0001-35 ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 4.872.000,00
8º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 5.046.000,00
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9º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 5.748.960,00

10º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 5.751.952,80

11º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 5.751.952,80

12º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 5.751.952,80

13º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 5.751.952,80

14º 16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA 6.100.440,00

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK -
PADRÃO B

174 Unidade
/ Mes 20 R$ 1.652,00 VOLKSWAGEM

GOL 1.0 R$ 5.748.960,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK -
PADRÃO B

174 Unidade
/ Mes 20 R$ 930,00 VOLKSWAGEM

GOL 1.0 R$ 3.236.400,00

Eventos
23/10/2020 10:36:35 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Lote n.º9)  Lote 09

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

1 1 16/10/2020
16:42:51  4.328.240,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:22:22  4.328.240,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

21:58:14  4.328.240,00

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:55:02  4.330.493,20

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
16:54:20  4.330.493,20

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:09:42  4.330.493,20

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:31:22  4.330.493,20

68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 1 1 22/10/2020
20:47:52  4.330.493,20

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:48:17  4.330.493,20

07.194.751/0001-
35 Normal ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 1 1 22/10/2020

21:03:11  4.330.493,20

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:53:21  4.330.493,20

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:48:01  4.330.493,20

16.670.085/0001-
55 Normal LOCALIZA RENT A CAR SA 1 1 22/10/2020

23:29:11  5.052.146,00

01.650.167/0001-
60 Normal ITA EMPRESA DE

TRANSPORTES LTDA 1 1 23/10/2020
07:10:55  7.298.848,40
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29.118.884/0001-
65

EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020
18:37:20

 10.453.800,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

4.592.860,00 16.670.085/0001-55 23/10/2020 09:06:43
4.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:07:11
3.999.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:10:11
5.839.089,20 01.650.167/0001-60 23/10/2020 09:13:38
3.500.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:24:22
3.799.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:43:05
3.196.400,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:45:55
3.100.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:46:34
2.998.590,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 10:06:17
3.641.800,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 10:25:39
2.900.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:26:07
2.898.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:26:37
3.150.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:27:02
2.800.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:28:34
2.897.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:28:45
2.899.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:28:57
2.799.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:29:37
2.600.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:30:26
4.330.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:30:31
2.798.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:30:52
4.329.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:31:17
2.590.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:31:20
2.550.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:31:53
4.328.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:32:18
2.548.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:32:23
2.548.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:33:15
4.327.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:33:15
2.547.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:33:36
2.599.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:33:39
2.540.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:34:12
2.535.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:34:55
4.325.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:35:00
2.500.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:35:32
3.668.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 10:35:51
3.275.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:36:00
2.499.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:36:30
2.450.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:36:59
2.435.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:37:19
2.432.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:37:57
2.431.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:38:34
2.415.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:39:03
2.412.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:39:28
2.410.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:40:26
2.409.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:40:52
2.400.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:41:53
2.399.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:42:07
2.380.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:42:26
2.365.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:43:10
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2.360.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:43:38
2.359.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:44:09
2.350.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:44:27
2.348.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:44:55
2.347.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:45:28
2.346.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:46:05
2.346.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:46:33
2.345.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:46:57
2.340.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:47:38
2.339.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:48:07
2.335.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:48:26
2.334.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:48:56
2.330.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:49:32
2.329.180,00 27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:14:08

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 02.491.558/0001-42
Descrição: Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS Brasil Frotas, haja visto que a mesma
descumpriu para com o item 5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição dos preços.
Data: 26/10/202016:41:26
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:40:55 - Recurso Adm - CS BRASIL - LOTES 1-2-3-6-7-8-9-10-17.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:41:05 - JulgamentoRecurso1-UnidasXCS.pdf
 
CNPJ: 05.806.191/0001-05
Descrição: Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor recurso a decisão que declarou a
empresa CS Brasil vencedora dos lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de infrações contra a
ordem econômica “Dumping”, derivado de preços inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e comprovadas nas razões que serão
apresentadas.
Data: 26/10/202016:41:38
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 16:52:10 - RECURSO CS GO SEAD.zip
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:57:00 - Recurso2-PremiumXCS.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
22:21:30 Proposta PE0082020-SAD-GO_PROPOSTA.pdf

22/10/2020
22:22:21 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-1.pdf

23/10/2020
07:57:31 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
08:08:18 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2c__.pdf

23/10/2020
15:52:34 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:53:35 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
15:54:27 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:01 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:36 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:12 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:44 Proposta PropostaReajustada.pdf

PropostaReajustada.pdf
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23/10/2020
15:57:13

Proposta

23/10/2020
15:57:41 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:58:24 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:15 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:54 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:00:20 Proposta PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:01:48 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:02:27 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:04:18 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:05:17 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:08:04 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 2.329.180,00
2º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 2.334.000,00

3º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 2.599.000,00

4º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 2.799.999,99
5º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 2.998.590,00
6º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 3.275.000,00
7º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 3.641.800,00
8º 07.194.751/0001-35 ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 3.668.000,00
9º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 3.799.000,00

10º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 4.328.240,00

11º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 4.330.493,20

12º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 4.330.493,20

13º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 4.330.493,20

14º 16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA 4.592.860,00

15º 01.650.167/0001-60 ITA EMPRESA DE TRANSPORTES
LTDA 5.839.089,20

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK -
PADRÃO B

131 Unidade
/ Mes 20 R$ 1.652,00 VOLKSWAGEM

GOL 1.0 R$ 4.328.240,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK -
PADRÃO B

131 Unidade
/ Mes 20 R$ 889,00 VOLKSWAGEM

GOL 1.0 R$ 2.329.180,00

Eventos
23/10/2020 10:51:32 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.
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(Lote n.º10)  Lote 10

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

1 1 16/10/2020
16:43:22  6.431.000,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:23:21  6.433.180,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

21:58:46  6.433.180,00

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:55:33  6.434.052,00

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
16:58:22  6.434.052,00

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:12:26  6.434.052,00

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:32:22  6.434.052,00

68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 1 1 22/10/2020
20:48:31  6.434.052,00

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:49:14  6.434.052,00

07.194.751/0001-
35 Normal ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 1 1 22/10/2020

20:54:34  6.434.052,00

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:53:55  6.434.052,00

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:48:27  6.434.052,00

01.650.167/0001-
60 Normal ITA EMPRESA DE

TRANSPORTES LTDA 1 1 23/10/2020
07:11:55  10.958.554,80

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:37:46  13.080.000,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

6.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:07:30
8.766.848,20 01.650.167/0001-60 23/10/2020 09:14:32
5.999.999,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:24:40
5.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:33:39
5.777.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:43:49
4.991.982,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:48:33
4.700.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:49:50
5.770.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:37:20
5.768.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:37:39
4.699.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:37:40
4.500.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:38:43
4.990.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:38:45
4.400.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:39:03
6.433.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:39:10
4.989.000,20 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:39:14
4.796.100,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 10:39:23
4.200.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:39:45
4.199.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:40:34
6.432.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:40:35
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4.690.000,20 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:40:39
6.322.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:41:07
3.900.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:41:29
3.899.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:41:55
4.450.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:42:04
3.800.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:42:42
4.390.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 10:43:00
3.798.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:43:33
3.700.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:43:54
3.699.460,00 27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:14:42

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 02.491.558/0001-42
Descrição: Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS Brasil Frotas, haja visto que a mesma
descumpriu para com o item 5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição dos preços.
Data: 26/10/202016:43:38
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:41:16 - Recurso Adm - CS BRASIL - LOTES 1-2-3-6-7-8-9-10-17.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:42:07 - JulgamentoRecurso1-UnidasXCS.pdf
 
CNPJ: 05.806.191/0001-05
Descrição: Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor recurso a decisão que declarou a
empresa CS Brasil vencedora dos lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de infrações contra a
ordem econômica “Dumping”, derivado de preços inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e comprovadas nas razões que serão
apresentadas.
Data: 26/10/202016:44:59
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 16:52:48 - RECURSO CS GO SEAD.zip
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:57:51 - Recurso2-PremiumXCS.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
22:21:30 Proposta PE0082020-SAD-GO_PROPOSTA.pdf

22/10/2020
22:22:21 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-1.pdf

23/10/2020
07:57:31 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
08:08:18 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2c__.pdf

23/10/2020
15:52:34 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:53:35 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
15:54:27 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:01 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:36 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:12 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:44 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:13 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:41 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020 Proposta PropostaReajustada.pdf
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15:58:24
23/10/2020
15:59:15 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:54 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:00:20 Proposta PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:01:48 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:02:27 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:04:18 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:05:17 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:08:04 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 3.699.460,00
2º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 3.798.000,00

3º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 4.390.000,00

4º 07.194.751/0001-35 ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 4.796.100,00
5º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 4.991.982,00
6º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 5.777.000,00
7º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 6.322.000,00

8º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 6.431.000,00

9º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 6.434.052,00

10º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 6.434.052,00

11º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 6.434.052,00

12º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 6.434.052,00

13º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 6.434.052,00

14º 01.650.167/0001-60 ITA EMPRESA DE TRANSPORTES
LTDA 8.766.848,20

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO MONOVOLUME 109 Unidade
/ Mes 20 R$ 2.951,00 chevrolet spin

LS 1.8 FLEX R$ 6.433.180,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO MONOVOLUME 109 Unidade
/ Mes 20 R$ 1.697,00 chevrolet spin

LS 1.8 FLEX R$ 3.699.460,00

Eventos
23/10/2020 10:45:54 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Lote n.º11)  Lote 11

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome Itens do Itens com Data da(s)  Valor
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Lote
 

Proposta
 

Proposta(s)

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

3 3 16/10/2020
16:46:45  2.795.600,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 3 3 22/10/2020

16:26:41  2.796.280,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 3 3 22/10/2020

22:01:10  2.796.280,00

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 3 3 22/10/2020
15:56:43  2.796.381,20

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 3 3 22/10/2020
17:01:40  2.796.381,20

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 3 3 22/10/2020
19:16:49  2.796.381,20

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 3 3 22/10/2020
20:34:01  2.796.381,20

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 3 3 22/10/2020
20:50:31  2.796.381,20

68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 3 3 22/10/2020
20:50:59  2.796.381,20

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 3 3 23/10/2020
00:55:13  2.796.381,20

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 3 3 23/10/2020
08:49:45  2.796.381,20

01.650.167/0001-
60 Normal ITA EMPRESA DE

TRANSPORTES LTDA 3 3 23/10/2020
07:14:22  4.642.582,80

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 3 3 22/10/2020

18:39:38  5.816.000,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

2.500.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:07:57
3.714.066,00 01.650.167/0001-60 23/10/2020 09:21:15
2.499.999,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:28:41
2.400.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:41:47
2.722.800,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:52:00
2.399.990,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 10:29:58
2.278.800,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 10:35:23
2.277.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 10:36:56
2.270.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:45:33
2.268.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 10:45:58
2.533.600,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 10:46:31
2.265.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:47:08
2.264.999,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 10:48:18
2.100.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:50:50
2.796.380,00 16.734.029/0001-37 23/10/2020 10:50:58
2.098.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:51:13
2.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:51:40
2.795.000,00 16.734.029/0001-37 23/10/2020 10:51:55
2.262.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 10:52:01
1.998.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:52:07
2.794.000,00 16.734.029/0001-37 23/10/2020 10:52:22
1.998.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:52:23
1.996.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:53:09
2.793.000,00 16.734.029/0001-37 23/10/2020 10:53:20
1.995.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:53:36
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2.228.400,00 16.734.029/0001-37 23/10/2020 10:53:41
1.994.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:54:20
1.990.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:54:41
1.989.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:55:51
1.980.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:56:08
1.979.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:56:43
1.978.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:57:36
1.978.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:57:36
1.976.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:57:46
1.975.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:58:32
1.975.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:58:51
1.974.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:58:53
1.974.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 10:59:33
1.970.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:59:45
1.969.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:59:57
1.960.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:00:14
1.973.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:00:34
1.950.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:01:14
1.959.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:01:19
1.900.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:01:53
1.949.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:02:09
1.899.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:02:20
1.890.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:02:37
1.888.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:03:08
1.885.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:03:34
1.889.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:03:43
1.884.990,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:04:08
1.883.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:04:13
1.880.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:04:28
1.879.990,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:05:10
1.879.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:05:17
1.878.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:05:59
1.878.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:06:02
1.876.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:06:28
1.877.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:06:32
1.850.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:06:51
1.875.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:07:03
1.849.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:07:34
1.849.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:07:42
1.800.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:08:06
1.848.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:08:21
1.799.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:08:29
1.790.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:08:56
1.798.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:09:23
1.789.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:10:21
1.789.890,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:10:44
1.789.790,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:11:25
1.770.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:11:56
1.769.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:12:39
1.769.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:12:50
1.768.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:13:26
1.768.890,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:13:59
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1.768.810,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:14:42
1.768.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:15:23
1.767.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:16:13
1.766.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:16:28
1.760.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:16:35
1.765.900,10 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:17:49
1.759.900,10 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:18:26
1.756.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:18:32
1.700.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:18:47
1.755.900,10 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:19:25
1.699.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:20:18
1.690.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:21:04
1.689.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:21:43
1.670.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:22:13
1.670.001,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:23:13
1.669.999,00 05.864.744/0001-78 (LCP123) 23/10/2020 11:26:52
1.669.998,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 13:12:29

LCP123 - Indica que este lance foi efetuado com o benefício da Lei Complementar Nº 123/06

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 27.595.780/0001-16
Descrição: Manifestamos nossa intenção de recurso para os lotes 5, 11 e 12 pois a arrematante não atende os
requisitos legais para gozar dos benefícios conferidos às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, além de
outros argumentos que serão apresentados nas razões recursais, com base na legislação vigente e dentro dos prazos
do edital. 
Data: 26/10/202016:47:57
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:40:08 - SAD-GO_PE0082020_RECURSO 5,11,12 - CSFROTAS X QUALITILOC AUTOMOVEIS_.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 10:06:44 - Recurso5-CSXQualitloc.pdf
 
CNPJ: 02.491.558/0001-42
Descrição: Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa Qualitiloc, haja visto que a mesma
descumpriu para com o item 5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição dos preços.
Ademais a empresa a empresa deixou de apresentar os documentos necessários para a habilitação, CNDT, Atestado de
Capacidade Técnica e Balanço. Ainda no lote 11 a Fiorino ofertada pela mesma não possuí Ar Condicionado. 
Data: 26/10/202016:47:27
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 19:06:09 - Recurso Adm - QUALITILOC - LOTES 5-11-12.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 10:30:01 - Recurso6-UnidasXQualitloc.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
18:04:42 Proposta Proposta comercial1.pdf

22/10/2020
18:04:57 Habilitação CRC.pdf

23/10/2020
07:40:14 Habilitação DeclaracaoCADIN.pdf

23/10/2020
07:54:17 Habilitação Declaração PJ.pdf

23/10/2020
08:19:23 Habilitação Dec Não emprega menor.pdf

23/10/2020
08:35:01 Habilitação CERTIDÃO SIMPLIFICADA.pdf

23/10/2020
16:26:14 Proposta Proposta Comercial mais Prospecto.pdf

23/10/2020
16:26:47 Proposta Proposta Comercial mais Prospecto.pdf
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23/10/2020
16:27:18

Proposta Proposta Comercial mais Prospecto.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 1.669.998,00
2º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 1.670.000,00
3º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 1.756.000,00

4º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 2.228.400,00

5º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 2.262.000,00
6º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 2.278.800,00

7º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 2.399.990,00

8º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 2.533.600,00

9º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 2.795.600,00

10º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 2.796.381,20

11º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 2.796.381,20

12º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 2.796.381,20

13º 01.650.167/0001-60 ITA EMPRESA DE TRANSPORTES
LTDA 3.714.066,00

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO FURGÃO LEVE 8 Unidade /
Mes 20 R$ 2.527,22 FIAT / FIORINO R$ 404.355,20

LOCAÇÃO VEÍCULO FURGÃO DE
CARGA

18 Unidade
/ Mes 20 R$ 5.865,03

RENAULT /
MASTER
CARGO

R$ 2.111.410,80

LOCAÇÃO VEÍCULO PICK UP LEVE 6 Unidade /
Mes 20 R$ 2.338,46 FIAT / STRADA R$ 280.615,20

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO FURGÃO LEVE 8 Unidade /
Mes 20 R$ 1.500,00 FIAT / FIORINO R$ 240.000,00

LOCAÇÃO VEÍCULO FURGÃO DE
CARGA

18 Unidade
/ Mes 20 R$ 3.472,22

RENAULT /
MASTER
CARGO

R$ 1.249.999,20

LOCAÇÃO VEÍCULO PICK UP LEVE 6 Unidade /
Mes 20 R$ 1.499,99 FIAT / STRADA R$ 179.998,80

Eventos
23/10/2020 11:25:13 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

23/10/2020 11:25:13 Iniciada a Etapa para Micro e Pequenas Empresas definida pela Lei
Complementar Nº123.

23/10/2020 11:30:13 Encerrada a Etapa para Micro e Pequenas Empresas definida pela Lei
Complementar Nº123.

(Lote n.º12)  Lote 12

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

76.669.670/0001-
67

Normal TRANSVEPAR
TRANSPORTES E

1 1 16/10/2020
16:47:35

 3.448.100,00
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VEÍCULOS PARANÁ LTDA
10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:27:32  3.448.100,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

22:02:16  3.448.100,00

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:57:09  3.448.535,00

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
17:02:21  3.448.535,00

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:25:28  3.448.535,00

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:34:35  3.448.535,00

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:51:11  3.448.535,00

68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 1 1 22/10/2020
20:51:35  3.448.535,00

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:55:35  3.448.535,00

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:50:13  3.448.535,00

01.650.167/0001-
60 Normal ITA EMPRESA DE

TRANSPORTES LTDA 1 1 23/10/2020
07:16:47  6.282.455,60

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:40:44  7.540.000,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

3.350.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:08:22
5.025.966,80 01.650.167/0001-60 23/10/2020 09:21:58
3.349.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:28:57
3.320.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:43:42
3.319.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:44:41
3.300.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:45:55
3.242.200,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:55:01
3.240.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:56:16
3.239.999,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 10:30:53
3.239.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 10:37:46
3.200.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:55:03
3.199.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 10:56:10
3.190.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:58:18
3.189.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 10:58:42
3.180.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:59:20
3.179.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 10:59:40
3.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:00:30
2.999.000,20 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:00:48
2.990.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:01:27
3.422.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 11:01:54
3.016.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:02:22
2.989.990,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:02:31
2.989.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:02:42
2.980.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:02:55
2.979.998,20 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:03:30
2.979.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:03:31
2.970.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:03:50
2.969.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:05:00
2.960.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:05:21
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2.968.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:05:31
2.959.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:06:03
2.958.999,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:06:16
2.900.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:06:31
2.958.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:06:57
2.899.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:07:11
2.899.998,99 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:07:11
2.898.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:07:36
2.890.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:07:48
2.889.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:08:07
2.850.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:08:24
2.849.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:08:46
2.848.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:09:11
2.845.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:09:12
2.844.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:09:49
2.842.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:09:52
2.840.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:10:08
2.841.990,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:10:14
2.839.131,30 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:10:32
2.839.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:10:39
2.838.998,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:11:09
2.838.900,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:11:12
2.838.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:11:35
2.838.490,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:12:01
2.838.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:12:24
2.830.490,13 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:12:35
2.830.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:13:13
2.830.488,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:13:24
2.829.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:13:40
2.829.990,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:14:20
2.828.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:15:04
2.827.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:15:26
2.800.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:15:36
2.780.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:16:07
2.779.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:16:38
2.778.900,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:16:58
2.776.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:17:22
2.778.800,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:17:33
2.750.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:18:02
2.749.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:18:21
2.740.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:18:52
2.700.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:19:04
2.669.000,50 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:19:46
2.668.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:20:18
2.620.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:20:25
2.619.000,50 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:21:25
2.605.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:23:03
2.604.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:23:25
2.603.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:23:34
2.602.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:23:56
2.601.500,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:24:18
2.600.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:24:44
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2.599.990,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:25:16
2.599.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:25:16
2.598.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:26:31
2.598.800,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:27:16
2.598.700,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:27:53
2.598.600,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:28:16
2.598.500,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:29:23
2.598.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:29:54
2.597.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:30:30
2.570.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:31:04
2.569.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:31:36
2.569.800,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:31:52
2.569.790,50 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:32:25
2.560.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:33:00
2.559.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:33:42
2.550.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:34:14
2.549.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:35:09
2.548.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:35:35
2.547.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:37:04
2.547.850,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:37:30
2.547.484,89 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:38:02
2.547.483,89 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:38:20
3.440.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:39:07
2.547.482,89 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:39:25
2.547.480,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:39:44
2.547.479,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:40:17
2.545.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:40:31
2.544.998,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:41:13
2.544.997,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:41:30
2.544.996,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:41:40
2.544.990,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:41:44
2.544.994,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:41:50
2.544.800,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:42:17
2.544.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:42:54
2.543.990,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:43:28
2.543.900,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:43:47
2.543.890,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:44:27
2.543.880,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:44:47
2.543.870,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:45:24
2.543.860,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:45:49
2.543.865,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:47:04
2.543.864,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:48:08
2.542.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:49:12
2.543.863,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:49:16
2.543.862,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:50:07
2.543.861,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:51:04
3.400.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:51:35
2.543.859,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:52:06
2.543.858,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:53:05
2.543.857,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:53:46
2.543.856,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:54:36
2.543.855,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:55:05
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2.543.756,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:56:03
2.543.657,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:57:03
2.543.558,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:58:04
2.541.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:58:25
2.540.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:59:02
2.539.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 11:59:34
2.530.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:00:02
2.538.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:00:37
2.538.700,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:01:02
2.538.600,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:02:05
2.538.500,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:02:45
2.538.400,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:03:25
2.538.300,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:04:11
2.538.200,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:05:10
2.538.100,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:06:10
2.538.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:07:07
2.528.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:08:04
2.525.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:08:31
2.527.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:09:37
2.527.800,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:10:17
2.527.700,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:11:11
2.527.600,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:12:09
2.527.500,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:13:29
2.527.400,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:14:24
2.527.300,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:15:21
2.527.200,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:16:06
2.527.100,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:17:10
2.527.000,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:18:18
2.526.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:19:24
2.526.800,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:20:09
2.526.700,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:21:04
2.524.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:22:25
2.524.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:22:58
2.524.998,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:23:28
2.524.996,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:24:09
2.524.995,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:25:07
2.523.998,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:25:39
2.523.997,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:25:57
2.523.996,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:26:22
2.520.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:26:49
2.523.995,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:27:11
2.523.990,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:28:29
2.519.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:29:05
2.519.900,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:29:28
2.519.889,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:29:54
2.519.880,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:30:21
2.519.870,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:30:50
2.519.850,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:31:26
2.519.849,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:31:54
2.519.800,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:32:09
2.519.700,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:32:51
2.519.690,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:33:21
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2.519.688,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:33:40
2.519.680,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:34:08
2.519.613,15 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:34:28
2.519.500,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:34:50
2.519.415,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:35:13
2.519.400,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:35:41
2.519.313,13 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:36:10
2.519.310,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:36:28
2.518.310,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:36:58
2.519.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:38:11
2.518.307,80 05.864.744/0001-78 23/10/2020 13:13:56

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 27.595.780/0001-16
Descrição: Manifestamos nossa intenção de recurso para os lotes 5, 11 e 12 pois a arrematante não atende os
requisitos legais para gozar dos benefícios conferidos às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, além de
outros argumentos que serão apresentados nas razões recursais, com base na legislação vigente e dentro dos prazos
do edital.
Data: 26/10/202016:50:04
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:41:26 - SAD-GO_PE0082020_RECURSO 5,11,12 - CSFROTAS X QUALITILOC AUTOMOVEIS_.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 10:07:32 - Recurso5-CSXQualitloc.pdf
 
CNPJ: 02.491.558/0001-42
Descrição: Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa Qualitiloc, haja visto que a mesma
descumpriu para com o item 5.12.c, que trata da proposta ajusta, não apresentando a composição dos preços. Ademais
a empresa a empresa deixou de apresentar os documentos necessários para a habilitação, CNDT, Atestado de
Capacidade Técnica e Balanço. 
Data: 26/10/202016:50:11
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 19:06:29 - Recurso Adm - QUALITILOC - LOTES 5-11-12.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 10:30:22 - Recurso6-UnidasXQualitloc.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
18:04:42 Proposta Proposta comercial1.pdf

22/10/2020
18:04:57 Habilitação CRC.pdf

23/10/2020
07:40:14 Habilitação DeclaracaoCADIN.pdf

23/10/2020
07:54:17 Habilitação Declaração PJ.pdf

23/10/2020
08:19:23 Habilitação Dec Não emprega menor.pdf

23/10/2020
08:35:01 Habilitação CERTIDÃO SIMPLIFICADA.pdf

23/10/2020
16:26:14 Proposta Proposta Comercial mais Prospecto.pdf

23/10/2020
16:26:47 Proposta Proposta Comercial mais Prospecto.pdf

23/10/2020
16:27:18 Proposta Proposta Comercial mais Prospecto.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 2.518.307,80
2º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 2.519.000,00
3º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 2.600.000,00
4º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 2.958.000,00
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5º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP

3.239.999,00

6º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 3.242.200,00

7º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 3.400.000,00

8º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 3.422.000,00

9º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 3.448.100,00

10º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 3.448.535,00

11º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 3.448.535,00

12º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 3.448.535,00

13º 01.650.167/0001-60 ITA EMPRESA DE TRANSPORTES
LTDA 5.025.966,80

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO VAN DE
PASSAGEIROS

29 Unidade
/ Mes 20 R$ 5.945,75

RENAULT /
MASTER
PASSAGEIRO

R$ 3.448.535,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO VAN DE
PASSAGEIROS

29 Unidade
/ Mes 20 R$ 4.341,91

RENAULT /
MASTER
PASSAGEIRO

R$ 2.518.307,80

Eventos
23/10/2020 12:40:11 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Lote n.º13)  Lote 13

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

16.670.085/0001-
55 Normal LOCALIZA RENT A CAR SA 1 1 22/10/2020

23:31:11  11.865.260,00

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

1 1 16/10/2020
16:51:13  14.876.400,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:28:24  14.876.400,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

22:02:48  14.876.400,00

00.215.234/0001-
56 Normal

REALIZA TRANSPORTES E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA

1 1 21/10/2020
15:54:57  14.876.884,00

07.194.751/0001-
35 Normal ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 1 1 22/10/2020

15:03:24  14.876.884,00

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:57:32  14.876.884,00

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
17:04:53  14.876.884,00

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:26:00  14.876.884,00

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:35:11  14.876.884,00

16.734.029/0001- EPP FAST FLEET GESTAO DE 1 1 22/10/2020  14.876.884,00
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37 FROTAS EIRELI 20:51:41
68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 1 1 22/10/2020
20:52:13  14.876.884,00

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:56:10  14.876.884,00

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:50:37  14.876.884,00

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:41:19  26.400.000,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

10.786.600,00 16.670.085/0001-55 23/10/2020 09:08:12
10.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:11:50
12.059.727,77 00.215.234/0001-56 23/10/2020 09:19:52
9.999.999,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:29:22
9.900.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:34:14
9.800.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:38:32

10.450.000,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:56:00
9.889.000,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 10:16:15
9.888.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 10:34:38
9.799.999,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 10:38:15
9.750.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:04:42
9.749.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:05:15
9.748.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:06:14
9.748.900,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:07:03
9.500.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:07:25
9.747.900,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:07:29
9.499.900,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:07:45
9.499.999,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:07:48
9.450.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:08:04
9.449.900,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:08:22
9.449.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:08:28
9.200.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:08:41
9.199.990,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:10:01
9.199.900,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:10:26
9.190.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:10:35
9.201.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:10:46
9.150.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:11:05
9.199.980,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:11:18
9.148.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:11:32
9.149.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:11:34
9.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:11:35
9.000.001,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:12:00
8.999.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:12:07
9.147.990,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:12:27
8.900.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:12:48
8.998.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:13:02
8.900.001,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:13:18
8.889.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:13:21
8.798.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:13:33
8.880.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:13:49
8.798.001,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:13:53
8.899.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:13:53
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8.700.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:13:57
8.797.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:14:09
8.669.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:14:17
8.700.001,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:14:24
8.699.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:14:26
8.600.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:14:34
8.699.900,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:14:36
8.669.001,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:14:37
8.600.001,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:14:50
8.599.900,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:14:53
8.500.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:15:00

14.875.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 11:15:02
8.300.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:15:08
8.500.001,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:15:16
8.250.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:15:17
8.299.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:15:23
8.499.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:15:27
8.200.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:15:33
8.150.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:15:50
8.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:15:53
8.199.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:16:02
7.950.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:16:17
7.900.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:16:28
7.800.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:16:41
7.850.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:16:45
7.789.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:16:58
7.700.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:17:16
7.680.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:17:44
7.699.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:17:47
7.600.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:17:52
7.650.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:17:58
7.590.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:18:11
7.550.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:18:19
7.580.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:18:26
7.500.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:18:37
7.480.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:18:57
7.460.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:19:08
7.450.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:19:25

14.870.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 11:19:37
7.440.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:19:39
7.400.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:19:48
7.435.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:19:49
7.398.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:19:58
7.340.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:20:04
7.390.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:20:12
8.580.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 11:20:13
7.300.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:20:19
7.269.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:20:44
7.250.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:20:49
7.260.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:20:54
7.200.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:21:02
7.196.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:21:23
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7.168.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:21:24
7.160.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:21:41
7.158.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:22:17
7.150.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:22:28
7.159.900,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:22:40
7.140.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:22:55
7.148.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:23:02
7.138.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:23:10
7.100.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:23:20
8.360.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:23:59
7.050.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:24:08
7.040.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:24:18
7.090.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:24:22
7.000.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:24:35
6.999.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:25:02
6.990.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:25:08
6.989.900,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:25:29
6.898.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:25:38
6.900.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:25:39
6.800.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:25:46
6.750.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:26:03
6.700.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:26:11
6.650.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:26:30
6.600.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:27:15
6.598.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:27:40
6.590.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:28:29
6.580.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:29:14
6.570.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:29:36
6.560.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:31:05
6.550.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:31:28
6.530.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:32:20
6.529.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:32:37
6.528.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:33:18
6.527.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:33:46
6.520.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:34:00
6.519.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:35:03
6.500.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:35:46
6.989.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:37:17
6.988.800,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:38:36
6.518.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:39:38
6.499.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:40:35
6.987.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:40:52
6.498.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:40:57
6.497.998,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:42:24
6.490.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:43:08
6.489.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:44:05
6.480.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:44:28
6.479.990,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 13:07:24

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 27.595.780/0001-16
Descrição: Manifestamos nossa intenção de recurso contra a habilitação da empresa UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS
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pois o veículo ofertado pela arrematante não atende os requisitos técnicos do Termo de Referência, além de outros
argumentos que serão apresentados nas razões recursais, com base na legislação vigente e dentro dos prazos do
edital. 
Data: 26/10/202016:58:14
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:43:12 - SAD-GO_PE0082020_RECURSO 13,14 - CSFROTAS X UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 09:52:03 - Recurso4-CSXUnidas.pdf
 
CNPJ: 05.806.191/0001-05
Descrição: Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor recurso a decisão que declarou a
empresa Unidas Veículos Especiais S.A vencedora dos lotes 4, 13 e 14, com fundamento em práticas de infrações
contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços inexeqüíveis assim como, lesão aos princípios constitucionais
e administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e comprovadas nas razões que serão
apresentada
Data: 26/10/202016:53:51
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 17:02:17 - RECURSO SEAD UNIDAS.zip
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 09:29:06 - Recurso3-PremiumXUnidas.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
23/10/2020
01:26:44 Habilitação Declaração - SEAD - GO - PE 008-2020.pdf

23/10/2020
01:35:36 Habilitação 1.pdf

23/10/2020
01:35:54 Habilitação 1.pdf

23/10/2020
01:36:37 Habilitação 1.pdf

23/10/2020
01:36:46 Habilitação 1.pdf

23/10/2020
01:37:21 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:37:33 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:37:40 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:12 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:26 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:35 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:49 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:58 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:39:11 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:39:21 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:39:27 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:42:46 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:42:58 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:43:11 Habilitação Balanço_2019_a_aut.pdf

23/10/2020
01:43:31 Habilitação UVE_Falencia_Concordata_emiss_20102020.pdf

23/10/2020
01:43:52 Habilitação BA Bahia Turismo ctt 104 2013 UZ_aut.pdf
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23/10/2020
01:44:42

Habilitação BA Gov Bahia Dep Pol ctt 029 2012 emiss 2016 UZ_aut.pdf

23/10/2020
01:44:52 Habilitação BA Gov Bahia SEAP ctt 002 2014_aut.pdf

23/10/2020
01:45:03 Habilitação GO Cooperlância 10 01 2019 aut.pdf

23/10/2020
01:45:11 Habilitação GO SSP Goiás 029 2018_aut.pdf

23/10/2020
01:45:20 Habilitação GO SSP Goiás 029 2018_aut.pdf

23/10/2020
01:45:33 Habilitação GO SSP Goiás 042 2014_aut.pdf

23/10/2020
01:45:46 Habilitação MA Gov Maranhão SSP 046 2016_aut.pdf

23/10/2020
01:45:55 Habilitação MA Gov Maranhão SSP SEGES MT 046 2016v2_AUT.pdf

23/10/2020
01:46:04 Habilitação MG PM Uberaba 007 2011_aut.pdf

23/10/2020
01:46:12 Habilitação MG PM Uberaba ctt 019 2018_aut.pdf

23/10/2020
01:46:26 Habilitação MG PM Uberaba Fund Cultural ctt 022 2018 aut.pdf

23/10/2020
01:46:36 Habilitação MG PM Uberaba Saude ctt 049 2018_aut.pdf

23/10/2020
01:46:50 Habilitação MT PM Cuiabá - Sec Saúde sn 12 02 2020_aut.pdf

23/10/2020
01:47:05 Habilitação MT Via Brasil 100 ctt ADT COM DOR 100 80 00 2019 aut.pdf

23/10/2020
01:47:20 Habilitação PA Corpo Bombeiros Militar do Pará ctt 56 2018 aut.pdf

23/10/2020
01:47:32 Habilitação SP Beta sn 2019 aut.pdf

23/10/2020
01:47:40 Habilitação SP Embrase 2010 aut.pdf

23/10/2020
01:47:48 Habilitação SP GCM-SP 03 SMSU 2010 07 06 2011_aut.pdf

23/10/2020
01:47:56 Habilitação SP PM Pirapora do Bom Jesus 021 2019_aut.pdf

23/10/2020
01:48:11 Habilitação SP PM Pirapora do Bom Jesus 028 2013 aut.pdf

23/10/2020
01:48:22 Habilitação SP PM Poá GCM ctt 611 2014 aut.pdf

23/10/2020
01:48:33 Habilitação SP PM Poá Saude ctt 250 2014 aut.pdf

23/10/2020
01:48:41 Habilitação SP PM Poá Sec SU e MA ctt 094 2019 autent.pdf

23/10/2020
01:48:49 Habilitação SP PM Santana de Parnaíba ctt 017 2019_aut.pdf

23/10/2020
01:49:02 Habilitação SP PM Santana de Parnaíba ctt 068 2013 aut.pdf

23/10/2020
01:49:14 Habilitação SP PM SBC 101 2015 UZ aut.pdf

23/10/2020
01:49:22 Habilitação SP PMSP Segurança Urbana 012 SMSU 2019_aut.pdf

23/10/2020
01:49:31 Habilitação SP PMSP Serv Funerario 21 2011_autent.pdf

23/10/2020
01:49:40 Habilitação SP SAMA 0001 2019_v2 aut.pdf

23/10/2020
01:49:47 Habilitação SP URBAM SJC 060 13_aut.pdf

23/10/2020 Habilitação 21ª alteração contratual Uzeda - Zetta Frotas.pdf
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01:50:08
23/10/2020
01:50:16 Habilitação CAUFESP - emitido 20102020.pdf

23/10/2020
01:50:24 Habilitação CRC GO_hom080721_emiss211020.pdf

23/10/2020
01:50:36 Habilitação SICAF_CRC_emis_20102020.pdf

23/10/2020
01:50:48 Habilitação SICAF_Situacao_Fornecedor emis_20102020.pdf

23/10/2020
01:51:08 Habilitação UVE Informações Cadastrais.pdf

23/10/2020
01:55:14 Proposta Proposta Comercial Inicial - SEAD Goiás - 008-2020.pdf

23/10/2020
01:57:18 Proposta VW Virtus 1.pdf

23/10/2020
01:57:38 Proposta FIAT GRAND SIENA 1.pdf

23/10/2020
01:57:44 Habilitação VW Gol 1.pdf

23/10/2020
01:57:52 Habilitação VW Gol 1.pdf

23/10/2020
01:58:07 Habilitação RENAULT CAPTUR.pdf

23/10/2020
01:58:33 Proposta VW Gol 1.pdf

23/10/2020
01:58:46 Proposta VW Gol 1.pdf

23/10/2020
01:59:12 Proposta RENAULT CAPTUR.pdf

23/10/2020
01:59:30 Proposta FIAT FIORINO ENDURANCE 1.pdf

23/10/2020
01:59:43 Proposta VW Saveiro Robust CS 1.pdf

23/10/2020
01:59:53 Proposta FIAT TORO ENDURANCE 2.pdf

23/10/2020
02:00:08 Proposta Honda Accord Touring 2.pdf

23/10/2020
02:00:23 Proposta Kia_Carnival.pdf

23/10/2020
02:00:34 Proposta Chevrolet TrailBlazer Premier.pdf

23/10/2020
02:02:00 Proposta Master Minibus 16L.pdf

23/10/2020
02:03:36 Proposta Toyota-Encarte_Produto_Corolla_2020_compressed.pdf

23/10/2020
02:04:36 Proposta RENAULT MASTER_compressed.pdf

23/10/2020
14:30:25 Proposta Proposta Comercial Ajustada _mais_ Planilha de Composições.pdf

23/10/2020
14:30:47 Proposta Proposta Comercial Ajustada _mais_ Planilha de Composições.pdf

23/10/2020
14:31:39 Proposta Proposta Comercial Ajustada _mais_ Planilha de Composições.pdf

23/10/2020
14:39:50 Complementar CRC GO_hom080721_emiss211020.pdf

23/10/2020
14:40:03 Complementar CND_GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:40:45 Complementar Declaração - SEAD - GO - PE 008-2020.pdf

23/10/2020
14:41:03 Complementar CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf
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23/10/2020
14:41:40

Complementar SICAF_CRC_emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:42:05 Complementar SICAF_Situacao_Fornecedor emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:42:30 Complementar GO SSP Goiás 042 2014_aut.pdf

23/10/2020
14:42:41 Complementar MA Gov Maranhão SSP SEGES MT 046 2016v2_AUT.pdf

23/10/2020
14:42:51 Complementar MG PM Uberaba Saude ctt 049 2018_aut.pdf

23/10/2020
14:43:09 Complementar Balanço_2019_a_aut.pdf

23/10/2020
14:44:26 Complementar 1Estatuto UVE_AGE_1410_0408_0503_aut.pdf

23/10/2020
14:44:37 Complementar 1b_UVE_Doc_Ident_proc_2socios_aut.pdf

23/10/2020
14:44:47 Proposta 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:44:59 Complementar 13_JUCESP_emis20102020.pdf

23/10/2020
14:46:17 Complementar 201_UVE_CNPJ_emit_19102020.pdf

23/10/2020
14:46:26 Proposta 202 Cadesp_Cad_Estadual_emit_28092020.pdf

23/10/2020
14:46:44 Complementar 203 CCM_Cad Municipal _val 28122020.pdf

23/10/2020
14:46:55 Complementar 204 CND - Divida Ativa União_ val 07 02 21.pdf

23/10/2020
14:47:04 Complementar 205 FGTS_val31102020.pdf

23/10/2020
14:47:14 Complementar 206 CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:47:24 Complementar 208 Certidão Negativa de Débitos GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:47:34 Complementar 209 Estadual_PGE_emis_29092020.pdf

23/10/2020
14:47:43 Complementar 209_Estadual SEFAZ_val18122020.pdf

23/10/2020
14:47:51 Complementar 212 Municipal Conjunta Mobiliário_val 16112020.pdf

23/10/2020
14:47:58 Complementar 213 Municipal Certidão Imobiliaria_val15112020.pdf

23/10/2020
14:49:00 Complementar CAUFESP - emitido 20102020.pdf

23/10/2020
14:49:08 Complementar UVE Informações Cadastrais.pdf

23/10/2020
14:49:16 Complementar UVE_Falencia_Concordata_emiss_20102020.pdf

23/10/2020
14:49:55 Complementar 1Estatuto UVE_AGE_1410_0408_0503_aut.pdf

23/10/2020
14:50:04 Complementar 1b_UVE_Doc_Ident_proc_2socios_aut.pdf

23/10/2020
14:50:12 Complementar 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:50:22 Complementar 13_JUCESP_emis20102020.pdf

23/10/2020
14:50:30 Proposta 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:50:40 Complementar 201_UVE_CNPJ_emit_19102020.pdf

23/10/2020 Complementar 202 Cadesp_Cad_Estadual_emit_28092020.pdf
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14:50:49
23/10/2020
14:50:59 Complementar 203 CCM_Cad Municipal _val 28122020.pdf

23/10/2020
14:51:09 Complementar 204 CND - Divida Ativa União_ val 07 02 21.pdf

23/10/2020
14:51:29 Complementar 205 FGTS_val31102020.pdf

23/10/2020
14:51:37 Complementar 206 CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:51:44 Complementar 208 Certidão Negativa de Débitos GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:51:53 Complementar 209 Estadual_PGE_emis_29092020.pdf

23/10/2020
14:52:50 Complementar 209_Estadual SEFAZ_val18122020.pdf

23/10/2020
14:52:58 Complementar 212 Municipal Conjunta Mobiliário_val 16112020.pdf

23/10/2020
14:53:08 Complementar 213 Municipal Certidão Imobiliaria_val15112020.pdf

23/10/2020
14:53:22 Complementar CAUFESP - emitido 20102020.pdf

23/10/2020
14:53:35 Complementar SICAF_CRC_emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:53:48 Complementar SICAF_Situacao_Fornecedor emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:53:56 Complementar UVE Informações Cadastrais.pdf

23/10/2020
14:54:03 Complementar UVE_Falencia_Concordata_emiss_20102020.pdf

23/10/2020
14:54:12 Complementar Balanço_2019_a_aut.pdf

23/10/2020
14:54:20 Complementar CND_GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:54:27 Complementar CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:54:35 Complementar CRC GO_hom080721_emiss211020.pdf

23/10/2020
14:54:43 Complementar Declaração - SEAD - GO - PE 008-2020.pdf

23/10/2020
14:54:50 Complementar GO SSP Goiás 042 2014_aut.pdf

23/10/2020
14:54:58 Complementar MA Gov Maranhão SSP SEGES MT 046 2016v2_AUT.pdf

23/10/2020
14:55:05 Complementar MG PM Uberaba Saude ctt 049 2018_aut.pdf

23/10/2020
14:55:34 Proposta 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:55:48 Complementar CRC GO_hom080721_emiss211020.pdf

23/10/2020
14:56:02 Complementar CND_GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:56:16 Complementar Declaração - SEAD - GO - PE 008-2020.pdf

23/10/2020
14:56:29 Complementar CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:56:39 Complementar SICAF_CRC_emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:56:48 Complementar SICAF_Situacao_Fornecedor emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:56:58 Complementar GO SSP Goiás 042 2014_aut.pdf
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23/10/2020
14:57:07

Complementar MA Gov Maranhão SSP SEGES MT 046 2016v2_AUT.pdf

23/10/2020
14:57:14 Complementar MG PM Uberaba Saude ctt 049 2018_aut.pdf

23/10/2020
14:57:23 Complementar Balanço_2019_a_aut.pdf

23/10/2020
14:57:38 Complementar 1Estatuto UVE_AGE_1410_0408_0503_aut.pdf

23/10/2020
14:57:49 Complementar 1b_UVE_Doc_Ident_proc_2socios_aut.pdf

23/10/2020
14:58:00 Complementar 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:58:09 Complementar 13_JUCESP_emis20102020.pdf

23/10/2020
14:58:18 Complementar 201_UVE_CNPJ_emit_19102020.pdf

23/10/2020
14:58:26 Complementar 202 Cadesp_Cad_Estadual_emit_28092020.pdf

23/10/2020
14:58:34 Complementar 203 CCM_Cad Municipal _val 28122020.pdf

23/10/2020
14:58:48 Complementar 204 CND - Divida Ativa União_ val 07 02 21.pdf

23/10/2020
14:58:55 Complementar 205 FGTS_val31102020.pdf

23/10/2020
14:59:02 Complementar 206 CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:59:09 Complementar 208 Certidão Negativa de Débitos GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:59:16 Complementar 209 Estadual_PGE_emis_29092020.pdf

23/10/2020
14:59:23 Complementar 209_Estadual SEFAZ_val18122020.pdf

23/10/2020
14:59:32 Complementar 212 Municipal Conjunta Mobiliário_val 16112020.pdf

23/10/2020
14:59:41 Complementar 213 Municipal Certidão Imobiliaria_val15112020.pdf

23/10/2020
14:59:53 Complementar CAUFESP - emitido 20102020.pdf

23/10/2020
15:00:15 Complementar UVE Informações Cadastrais.pdf

23/10/2020
15:00:25 Complementar UVE_Falencia_Concordata_emiss_20102020.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 6.479.990,00

2º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 6.489.000,00

3º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 6.497.998,00
4º 07.194.751/0001-35 ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 6.528.000,00
5º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 8.360.000,00

6º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS
S/A 8.580.000,00

7º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 9.888.000,00

8º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 9.889.000,00
9º 16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA 10.786.600,00

10º 00.215.234/0001-56 REALIZA TRANSPORTES E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 12.059.727,77

11º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 14.876.400,00
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12º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 14.876.884,00

13º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 14.876.884,00

14º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 14.876.884,00

15º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 14.876.884,00

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO CAMIONETE
CAB. DUPLA

110 Unidade
/ Mes 20 R$ 6.762,22

FIAT TORO
ENDURANCE
2.0 4X4 DIESEL

R$
14.876.884,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO CAMIONETE
CAB. DUPLA

110 Unidade
/ Mes 20 R$ 2.945,45

FIAT TORO
ENDURANCE
2.0 4X4 DIESEL

R$ 6.479.990,00

Eventos
23/10/2020 11:46:28 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Lote n.º14)  Lote 14

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

16.670.085/0001-
55 Normal LOCALIZA RENT A CAR SA 1 1 22/10/2020

23:31:50  11.110.198,00

01.650.167/0001-
60 Normal ITA EMPRESA DE

TRANSPORTES LTDA 1 1 23/10/2020
07:18:37  12.109.504,00

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

1 1 16/10/2020
16:51:38  13.929.720,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:28:51  13.929.720,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

22:03:16  13.929.720,00

00.215.234/0001-
56 Normal

REALIZA TRANSPORTES E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA

1 1 21/10/2020
15:55:55  13.930.173,20

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:57:56  13.930.173,20

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
17:05:44  13.930.173,20

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:26:45  13.930.173,20

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:35:52  13.930.173,20

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:52:14  13.930.173,20

68.765.049/0001-
79 Normal CITYCAR ALUGUEL DE

VEÍCULOS S.A. 1 1 22/10/2020
20:52:40  13.930.173,20

07.194.751/0001-
35 Normal ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 1 1 22/10/2020

21:10:55  13.930.173,20

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:56:34  13.930.173,20

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:54:29  13.930.173,20
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29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:41:44  24.720.000,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

10.100.180,00 16.670.085/0001-55 23/10/2020 09:08:31
9.500.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:13:31

12.059.727,77 00.215.234/0001-56 23/10/2020 09:27:10
9.687.603,20 01.650.167/0001-60 23/10/2020 09:28:31
9.499.999,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:29:40
9.150.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:34:52
9.550.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 09:37:55
9.785.000,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:56:38
9.259.700,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 10:17:03
9.499.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 10:37:07
9.149.999,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 10:38:41
9.000.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:15:48
8.999.990,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:16:20
8.999.980,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:17:18
8.999.900,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:18:25
8.900.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:18:46
8.899.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:19:32
8.800.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:19:44
8.750.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:20:21
8.500.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:20:47
8.355.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:21:00
8.400.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:21:00
8.320.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:21:13
8.300.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:21:35
8.315.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:21:42
8.355.001,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:21:45
8.280.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:21:50
8.298.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:21:55
8.300.001,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:21:56
8.100.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:21:57
8.050.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:22:11
8.030.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:22:38
8.020.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:22:49
8.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:23:29
7.990.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:23:41
7.999.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:23:51
7.950.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:24:05
7.940.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:24:26
7.935.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:24:27
7.950.001,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:24:29
7.930.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:24:45
7.925.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:25:21
7.900.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:25:29
7.850.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:25:40
7.830.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:25:55
7.835.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:25:56
7.829.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:26:15
7.800.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:26:16
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7.790.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:26:42
7.778.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:26:55
7.750.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:26:56
7.710.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:27:13
8.858.000,00 16.734.029/0001-37 23/10/2020 11:27:23
7.705.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:27:25
7.740.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:27:29
7.695.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:27:46
7.704.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:27:48
7.694.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:28:00
7.690.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:28:01
7.680.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:28:14
7.600.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:28:15
7.500.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:28:24
7.458.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:28:35
7.580.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:28:38
7.400.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:28:48
7.350.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:29:02
7.300.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:29:02
7.100.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:29:16
7.250.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:29:16
7.000.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:29:24
7.828.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 11:29:54
6.990.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:30:41
6.900.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:30:49
6.850.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:31:10
6.840.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:31:35
6.810.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:31:50
6.600.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:31:53
6.550.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:32:22
6.599.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:32:30
6.520.000,00 07.194.751/0001-35 23/10/2020 11:32:58
6.530.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:33:01
6.500.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:33:12
6.519.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:33:23
6.450.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:33:31
6.518.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:33:39
6.400.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:33:51
6.515.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:34:03
6.390.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:34:15
6.350.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:34:46
6.320.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:35:17
6.300.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:36:16
6.290.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:36:33
6.280.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:36:51
6.514.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:36:57
6.270.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:37:20
6.260.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:37:39
6.250.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:38:11
6.240.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:38:26
6.235.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:38:41
6.513.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:38:58
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6.230.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:39:09
6.225.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:39:35
6.220.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:39:49
6.512.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:40:01
6.218.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:40:42
6.215.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:40:56
6.511.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:41:09
6.212.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:41:12
6.210.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:41:30
6.200.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:41:41
6.214.998,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:41:54
6.199.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:41:57
6.195.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:42:22
6.193.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:42:39
6.190.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:42:54
6.189.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:43:16
6.180.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:43:33
6.179.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:44:01
6.178.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:44:15
6.177.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:44:49
6.175.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:45:15
6.174.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:45:37
6.173.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:45:48
6.172.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:46:05
6.170.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:46:22
6.169.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:46:49
6.214.997,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:47:22
6.165.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:47:34
6.164.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:47:54
6.163.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:48:11
6.162.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:48:23
6.160.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:48:46
6.159.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:48:59
6.155.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:49:17
6.154.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:49:28
6.150.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:49:52
6.214.995,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:49:55
6.149.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:50:32
6.100.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 11:50:56
6.099.969,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 13:11:37

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 27.595.780/0001-16
Descrição: Manifestamos nossa intenção de recurso contra a habilitação da empresa UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS
pois o veículo ofertado pela arrematante não atende os requisitos técnicos do Termo de Referência, além de outros
argumentos que serão apresentados nas razões recursais, com base na legislação vigente e dentro dos prazos do
edital.
Data: 26/10/202016:58:32
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:44:23 - SAD-GO_PE0082020_RECURSO 13,14 - CSFROTAS X UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 09:52:38 - Recurso4-CSXUnidas.pdf
 
CNPJ: 05.806.191/0001-05
Descrição: Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor recurso a decisão que declarou a
empresa Unidas Veículos Especiais S.A vencedora dos lotes 4, 13 e 14, com fundamento em práticas de infrações
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contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços inexeqüíveis assim como, lesão aos princípios constitucionais
e administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e comprovadas nas razões que serão
apresentada
Data: 26/10/202016:56:48
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 17:02:52 - RECURSO SEAD UNIDAS.zip
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 09:29:33 - Recurso3-PremiumXUnidas.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
23/10/2020
01:26:44 Habilitação Declaração - SEAD - GO - PE 008-2020.pdf

23/10/2020
01:35:36 Habilitação 1.pdf

23/10/2020
01:35:54 Habilitação 1.pdf

23/10/2020
01:36:37 Habilitação 1.pdf

23/10/2020
01:36:46 Habilitação 1.pdf

23/10/2020
01:37:21 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:37:33 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:37:40 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:12 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:26 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:35 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:49 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:38:58 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:39:11 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:39:21 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:39:27 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:42:46 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:42:58 Habilitação 2.pdf

23/10/2020
01:43:11 Habilitação Balanço_2019_a_aut.pdf

23/10/2020
01:43:31 Habilitação UVE_Falencia_Concordata_emiss_20102020.pdf

23/10/2020
01:43:52 Habilitação BA Bahia Turismo ctt 104 2013 UZ_aut.pdf

23/10/2020
01:44:42 Habilitação BA Gov Bahia Dep Pol ctt 029 2012 emiss 2016 UZ_aut.pdf

23/10/2020
01:44:52 Habilitação BA Gov Bahia SEAP ctt 002 2014_aut.pdf

23/10/2020
01:45:03 Habilitação GO Cooperlância 10 01 2019 aut.pdf

23/10/2020
01:45:11 Habilitação GO SSP Goiás 029 2018_aut.pdf

23/10/2020
01:45:20 Habilitação GO SSP Goiás 029 2018_aut.pdf
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23/10/2020
01:45:33 Habilitação GO SSP Goiás 042 2014_aut.pdf

23/10/2020
01:45:46 Habilitação MA Gov Maranhão SSP 046 2016_aut.pdf

23/10/2020
01:45:55 Habilitação MA Gov Maranhão SSP SEGES MT 046 2016v2_AUT.pdf

23/10/2020
01:46:04 Habilitação MG PM Uberaba 007 2011_aut.pdf

23/10/2020
01:46:12 Habilitação MG PM Uberaba ctt 019 2018_aut.pdf

23/10/2020
01:46:26 Habilitação MG PM Uberaba Fund Cultural ctt 022 2018 aut.pdf

23/10/2020
01:46:36 Habilitação MG PM Uberaba Saude ctt 049 2018_aut.pdf

23/10/2020
01:46:50 Habilitação MT PM Cuiabá - Sec Saúde sn 12 02 2020_aut.pdf

23/10/2020
01:47:05 Habilitação MT Via Brasil 100 ctt ADT COM DOR 100 80 00 2019 aut.pdf

23/10/2020
01:47:20 Habilitação PA Corpo Bombeiros Militar do Pará ctt 56 2018 aut.pdf

23/10/2020
01:47:32 Habilitação SP Beta sn 2019 aut.pdf

23/10/2020
01:47:40 Habilitação SP Embrase 2010 aut.pdf

23/10/2020
01:47:48 Habilitação SP GCM-SP 03 SMSU 2010 07 06 2011_aut.pdf

23/10/2020
01:47:56 Habilitação SP PM Pirapora do Bom Jesus 021 2019_aut.pdf

23/10/2020
01:48:11 Habilitação SP PM Pirapora do Bom Jesus 028 2013 aut.pdf

23/10/2020
01:48:22 Habilitação SP PM Poá GCM ctt 611 2014 aut.pdf

23/10/2020
01:48:33 Habilitação SP PM Poá Saude ctt 250 2014 aut.pdf

23/10/2020
01:48:41 Habilitação SP PM Poá Sec SU e MA ctt 094 2019 autent.pdf

23/10/2020
01:48:49 Habilitação SP PM Santana de Parnaíba ctt 017 2019_aut.pdf

23/10/2020
01:49:02 Habilitação SP PM Santana de Parnaíba ctt 068 2013 aut.pdf

23/10/2020
01:49:14 Habilitação SP PM SBC 101 2015 UZ aut.pdf

23/10/2020
01:49:22 Habilitação SP PMSP Segurança Urbana 012 SMSU 2019_aut.pdf

23/10/2020
01:49:31 Habilitação SP PMSP Serv Funerario 21 2011_autent.pdf

23/10/2020
01:49:40 Habilitação SP SAMA 0001 2019_v2 aut.pdf

23/10/2020
01:49:47 Habilitação SP URBAM SJC 060 13_aut.pdf

23/10/2020
01:50:08 Habilitação 21ª alteração contratual Uzeda - Zetta Frotas.pdf

23/10/2020
01:50:16 Habilitação CAUFESP - emitido 20102020.pdf

23/10/2020
01:50:24 Habilitação CRC GO_hom080721_emiss211020.pdf

23/10/2020
01:50:36 Habilitação SICAF_CRC_emis_20102020.pdf

23/10/2020
01:50:48 Habilitação SICAF_Situacao_Fornecedor emis_20102020.pdf

23/10/2020 Habilitação UVE Informações Cadastrais.pdf
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01:51:08
23/10/2020
01:55:14 Proposta Proposta Comercial Inicial - SEAD Goiás - 008-2020.pdf

23/10/2020
01:57:18 Proposta VW Virtus 1.pdf

23/10/2020
01:57:38 Proposta FIAT GRAND SIENA 1.pdf

23/10/2020
01:57:44 Habilitação VW Gol 1.pdf

23/10/2020
01:57:52 Habilitação VW Gol 1.pdf

23/10/2020
01:58:07 Habilitação RENAULT CAPTUR.pdf

23/10/2020
01:58:33 Proposta VW Gol 1.pdf

23/10/2020
01:58:46 Proposta VW Gol 1.pdf

23/10/2020
01:59:12 Proposta RENAULT CAPTUR.pdf

23/10/2020
01:59:30 Proposta FIAT FIORINO ENDURANCE 1.pdf

23/10/2020
01:59:43 Proposta VW Saveiro Robust CS 1.pdf

23/10/2020
01:59:53 Proposta FIAT TORO ENDURANCE 2.pdf

23/10/2020
02:00:08 Proposta Honda Accord Touring 2.pdf

23/10/2020
02:00:23 Proposta Kia_Carnival.pdf

23/10/2020
02:00:34 Proposta Chevrolet TrailBlazer Premier.pdf

23/10/2020
02:02:00 Proposta Master Minibus 16L.pdf

23/10/2020
02:03:36 Proposta Toyota-Encarte_Produto_Corolla_2020_compressed.pdf

23/10/2020
02:04:36 Proposta RENAULT MASTER_compressed.pdf

23/10/2020
14:30:25 Proposta Proposta Comercial Ajustada _mais_ Planilha de Composições.pdf

23/10/2020
14:30:47 Proposta Proposta Comercial Ajustada _mais_ Planilha de Composições.pdf

23/10/2020
14:31:39 Proposta Proposta Comercial Ajustada _mais_ Planilha de Composições.pdf

23/10/2020
14:39:50 Complementar CRC GO_hom080721_emiss211020.pdf

23/10/2020
14:40:03 Complementar CND_GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:40:45 Complementar Declaração - SEAD - GO - PE 008-2020.pdf

23/10/2020
14:41:03 Complementar CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:41:40 Complementar SICAF_CRC_emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:42:05 Complementar SICAF_Situacao_Fornecedor emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:42:30 Complementar GO SSP Goiás 042 2014_aut.pdf

23/10/2020
14:42:41 Complementar MA Gov Maranhão SSP SEGES MT 046 2016v2_AUT.pdf

23/10/2020
14:42:51 Complementar MG PM Uberaba Saude ctt 049 2018_aut.pdf
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23/10/2020
14:43:09

Complementar Balanço_2019_a_aut.pdf

23/10/2020
14:44:26 Complementar 1Estatuto UVE_AGE_1410_0408_0503_aut.pdf

23/10/2020
14:44:37 Complementar 1b_UVE_Doc_Ident_proc_2socios_aut.pdf

23/10/2020
14:44:47 Proposta 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:44:59 Complementar 13_JUCESP_emis20102020.pdf

23/10/2020
14:46:17 Complementar 201_UVE_CNPJ_emit_19102020.pdf

23/10/2020
14:46:26 Proposta 202 Cadesp_Cad_Estadual_emit_28092020.pdf

23/10/2020
14:46:44 Complementar 203 CCM_Cad Municipal _val 28122020.pdf

23/10/2020
14:46:55 Complementar 204 CND - Divida Ativa União_ val 07 02 21.pdf

23/10/2020
14:47:04 Complementar 205 FGTS_val31102020.pdf

23/10/2020
14:47:14 Complementar 206 CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:47:24 Complementar 208 Certidão Negativa de Débitos GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:47:34 Complementar 209 Estadual_PGE_emis_29092020.pdf

23/10/2020
14:47:43 Complementar 209_Estadual SEFAZ_val18122020.pdf

23/10/2020
14:47:51 Complementar 212 Municipal Conjunta Mobiliário_val 16112020.pdf

23/10/2020
14:47:58 Complementar 213 Municipal Certidão Imobiliaria_val15112020.pdf

23/10/2020
14:49:00 Complementar CAUFESP - emitido 20102020.pdf

23/10/2020
14:49:08 Complementar UVE Informações Cadastrais.pdf

23/10/2020
14:49:16 Complementar UVE_Falencia_Concordata_emiss_20102020.pdf

23/10/2020
14:49:55 Complementar 1Estatuto UVE_AGE_1410_0408_0503_aut.pdf

23/10/2020
14:50:04 Complementar 1b_UVE_Doc_Ident_proc_2socios_aut.pdf

23/10/2020
14:50:12 Complementar 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:50:22 Complementar 13_JUCESP_emis20102020.pdf

23/10/2020
14:50:30 Proposta 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:50:40 Complementar 201_UVE_CNPJ_emit_19102020.pdf

23/10/2020
14:50:49 Complementar 202 Cadesp_Cad_Estadual_emit_28092020.pdf

23/10/2020
14:50:59 Complementar 203 CCM_Cad Municipal _val 28122020.pdf

23/10/2020
14:51:09 Complementar 204 CND - Divida Ativa União_ val 07 02 21.pdf

23/10/2020
14:51:29 Complementar 205 FGTS_val31102020.pdf

23/10/2020
14:51:37 Complementar 206 CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020 Complementar 208 Certidão Negativa de Débitos GO_VAL19122020.pdf
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14:51:44
23/10/2020
14:51:53 Complementar 209 Estadual_PGE_emis_29092020.pdf

23/10/2020
14:52:50 Complementar 209_Estadual SEFAZ_val18122020.pdf

23/10/2020
14:52:58 Complementar 212 Municipal Conjunta Mobiliário_val 16112020.pdf

23/10/2020
14:53:08 Complementar 213 Municipal Certidão Imobiliaria_val15112020.pdf

23/10/2020
14:53:22 Complementar CAUFESP - emitido 20102020.pdf

23/10/2020
14:53:35 Complementar SICAF_CRC_emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:53:48 Complementar SICAF_Situacao_Fornecedor emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:53:56 Complementar UVE Informações Cadastrais.pdf

23/10/2020
14:54:03 Complementar UVE_Falencia_Concordata_emiss_20102020.pdf

23/10/2020
14:54:12 Complementar Balanço_2019_a_aut.pdf

23/10/2020
14:54:20 Complementar CND_GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:54:27 Complementar CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:54:35 Complementar CRC GO_hom080721_emiss211020.pdf

23/10/2020
14:54:43 Complementar Declaração - SEAD - GO - PE 008-2020.pdf

23/10/2020
14:54:50 Complementar GO SSP Goiás 042 2014_aut.pdf

23/10/2020
14:54:58 Complementar MA Gov Maranhão SSP SEGES MT 046 2016v2_AUT.pdf

23/10/2020
14:55:05 Complementar MG PM Uberaba Saude ctt 049 2018_aut.pdf

23/10/2020
14:55:34 Proposta 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:55:48 Complementar CRC GO_hom080721_emiss211020.pdf

23/10/2020
14:56:02 Complementar CND_GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:56:16 Complementar Declaração - SEAD - GO - PE 008-2020.pdf

23/10/2020
14:56:29 Complementar CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:56:39 Complementar SICAF_CRC_emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:56:48 Complementar SICAF_Situacao_Fornecedor emis_20102020.pdf

23/10/2020
14:56:58 Complementar GO SSP Goiás 042 2014_aut.pdf

23/10/2020
14:57:07 Complementar MA Gov Maranhão SSP SEGES MT 046 2016v2_AUT.pdf

23/10/2020
14:57:14 Complementar MG PM Uberaba Saude ctt 049 2018_aut.pdf

23/10/2020
14:57:23 Complementar Balanço_2019_a_aut.pdf

23/10/2020
14:57:38 Complementar 1Estatuto UVE_AGE_1410_0408_0503_aut.pdf

23/10/2020
14:57:49 Complementar 1b_UVE_Doc_Ident_proc_2socios_aut.pdf
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23/10/2020
14:58:00

Complementar 1c_UVE_AF_FR_Procuracao_Ident_21102021_aut.pdf

23/10/2020
14:58:09 Complementar 13_JUCESP_emis20102020.pdf

23/10/2020
14:58:18 Complementar 201_UVE_CNPJ_emit_19102020.pdf

23/10/2020
14:58:26 Complementar 202 Cadesp_Cad_Estadual_emit_28092020.pdf

23/10/2020
14:58:34 Complementar 203 CCM_Cad Municipal _val 28122020.pdf

23/10/2020
14:58:48 Complementar 204 CND - Divida Ativa União_ val 07 02 21.pdf

23/10/2020
14:58:55 Complementar 205 FGTS_val31102020.pdf

23/10/2020
14:59:02 Complementar 206 CNDT_ Trabalhista val 22 02 2021.pdf

23/10/2020
14:59:09 Complementar 208 Certidão Negativa de Débitos GO_VAL19122020.pdf

23/10/2020
14:59:16 Complementar 209 Estadual_PGE_emis_29092020.pdf

23/10/2020
14:59:23 Complementar 209_Estadual SEFAZ_val18122020.pdf

23/10/2020
14:59:32 Complementar 212 Municipal Conjunta Mobiliário_val 16112020.pdf

23/10/2020
14:59:41 Complementar 213 Municipal Certidão Imobiliaria_val15112020.pdf

23/10/2020
14:59:53 Complementar CAUFESP - emitido 20102020.pdf

23/10/2020
15:00:15 Complementar UVE Informações Cadastrais.pdf

23/10/2020
15:00:25 Complementar UVE_Falencia_Concordata_emiss_20102020.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 6.099.969,00

2º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 6.149.000,00

3º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 6.214.995,00
4º 07.194.751/0001-35 ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 6.520.000,00
5º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 7.828.000,00

6º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 8.858.000,00

7º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 9.259.700,00

8º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 9.499.000,00

9º 01.650.167/0001-60 ITA EMPRESA DE TRANSPORTES
LTDA 9.687.603,20

10º 16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA 10.100.180,00

11º 00.215.234/0001-56 REALIZA TRANSPORTES E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 12.059.727,77

12º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 13.929.720,00

13º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 13.930.173,20

14º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 13.930.173,20

15º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 13.930.173,20

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total
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LOCAÇÃO VEÍCULO CAMIONETE
CAB. DUPLA

103 Unidade
/ Mes

20 R$ 6.762,22 FIAT TORO
ENDURANCE
2.0 4X4 DIESEL

R$
13.930.173,20

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO CAMIONETE
CAB. DUPLA

103 Unidade
/ Mes 20 R$ 2.961,15

FIAT TORO
ENDURANCE
2.0 4X4 DIESEL

R$ 6.099.969,00

Eventos
23/10/2020 11:52:56 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Lote n.º15)  Lote 15

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

22:04:21  108.360,00

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:46:02  108.370,00

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
17:21:58  108.370,00

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:27:37  108.370,00

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:36:35  108.370,00

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:52:40  108.370,00

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 1 1 23/10/2020

08:54:54  108.370,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:30:10  150.000,00

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:57:17  300.000,00

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:42:28  360.000,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

108.350,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 11:23:16
107.500,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 11:28:48
108.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 11:29:25
107.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 11:30:51
106.000,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 11:31:36

* Lance em negrito é o menor lance.
Documentação

Data Envio Tipo Documento
23/10/2020
14:57:11 Proposta 6.pdf

23/10/2020
14:57:26 Proposta 7.pdf

23/10/2020
14:59:42 Complementar 4.pdf

23/10/2020
15:00:03 Complementar 5.pdf
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23/10/2020
15:01:11

Complementar 8.pdf

23/10/2020
15:01:12 Complementar 8.pdf

23/10/2020
15:01:15 Complementar 8.pdf

23/10/2020
15:01:45 Complementar 9.pdf

23/10/2020
15:01:54 Proposta 10.pdf

23/10/2020
15:02:04 Complementar 11.pdf

23/10/2020
15:02:18 Complementar 12.pdf

23/10/2020
15:02:29 Complementar 13.pdf

23/10/2020
15:02:41 Complementar 14.pdf

23/10/2020
15:02:51 Complementar 15.pdf

23/10/2020
15:03:02 Complementar 16.pdf

23/10/2020
15:03:17 Complementar 17.pdf

23/10/2020
15:03:27 Complementar 18.pdf

23/10/2020
15:03:36 Complementar 19.pdf

23/10/2020
15:03:46 Complementar 20.pdf

23/10/2020
15:03:57 Complementar 21.pdf

23/10/2020
15:04:08 Complementar 22.pdf

23/10/2020
15:04:18 Complementar 23.pdf

23/10/2020
15:04:28 Complementar 24.pdf

23/10/2020
15:04:39 Complementar 25.pdf

23/10/2020
15:04:49 Complementar 26.pdf

23/10/2020
15:05:01 Complementar 27.pdf

23/10/2020
15:05:11 Complementar 28.pdf

23/10/2020
15:05:23 Complementar 29.pdf

23/10/2020
15:05:32 Complementar 30.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 106.000,00
2º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI - EPP 107.000,00
3º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 108.360,00
4º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 108.370,00
5º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 108.370,00

6º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 108.370,00

7º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS 108.370,00
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EIRELI
8º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 150.000,00
9º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 300.000,00
10º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 360.000,00

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN
GRANDE 1 Unidade/Mes 20 R$ 5.418,50 Toyota Camry

3.5 V6XLE R$ 108.370,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN
GRANDE 1 Unidade/Mes 20 R$ 5.300,00 Toyota Camry

3.5 V6XLE R$ 106.000,00

Eventos
23/10/2020 11:33:36 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

23/10/2020 11:33:36 Iniciada a Etapa para Micro e Pequenas Empresas definida pela Lei
Complementar Nº123.

23/10/2020 11:48:36 Encerrada a Etapa para Micro e Pequenas Empresas definida pela Lei
Complementar Nº123.

(Lote n.º16)  Lote 16

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:31:22  268.640,00

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:58:46  268.702,40

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:37:32  268.702,40

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
22:05:05  560.000,00

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:43:00  800.000,00

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
22:07:12  800.000,00

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
17:38:45  1.440.000,00

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:57:41  2.816.000,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

268.639,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 11:39:43
268.637,60 05.515.258/0001-44 26/10/2020 17:13:09

* Lance em negrito é o menor lance.
Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
16:06:03 Habilitação 20 Alteração OBDI M.pdf

22/10/2020
16:06:35 Habilitação Atestado CECS - Contrato nº 002-2015.pdf

22/10/2020 Habilitação Atestado CEF - Contrato nº 5074 com blindado.pdf
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16:06:46
22/10/2020
16:07:00 Habilitação Atestado CEF Florianópolis - Contrato nº 4252-2009.pdf

22/10/2020
16:07:14 Habilitação Atestado CEF Joinville - Contrato nº 4257-2009.pdf

22/10/2020
16:07:22 Habilitação Atestado Infraero - Contrato nº 001-2011.pdf

22/10/2020
16:09:15 Habilitação Atestado Tribunal Justiça Estado Paraná .pdf

22/10/2020
16:09:26 Habilitação BALANÇO - Obdi Motors - Dossiê ECD 2019.pdf

22/10/2020
16:10:04 Habilitação Cartão CNPJ - OBDI MOTORS emissão 05 10 2020.pdf

22/10/2020
16:10:35 Habilitação cartão Contribuinte Municipal - .pdf

22/10/2020
16:11:35 Habilitação Cartão CNPJ - .pdf

22/10/2020
16:18:39 Habilitação cnd estadual.pdf

22/10/2020
16:18:55 Habilitação cnd federal.pdf

22/10/2020
16:19:05 Habilitação cnd GO.pdf

22/10/2020
16:19:17 Habilitação cnd municipal.pdf

22/10/2020
16:19:31 Habilitação cndt.pdf

22/10/2020
16:19:42 Habilitação Corregedoria 01 10 2020.pdf

22/10/2020
16:20:14 Habilitação DECLARAÇÃO INCISO XXXIII CF.pdf

22/10/2020
16:21:17 Habilitação CR do Exército.pdf

22/10/2020
16:23:13 Habilitação Falência .pdf

22/10/2020
16:23:29 Habilitação fgts.pdf

22/10/2020
16:23:41 Habilitação SICAF.pdf

22/10/2020
16:24:11 Habilitação simplif.pdf

22/10/2020
16:48:34 Habilitação CAMRY_.pdf

22/10/2020
16:48:52 Habilitação CRUZE LT (1).pdf

22/10/2020
16:49:03 Habilitação Fiorino.pdf

22/10/2020
16:49:23 Habilitação JUMPY.pdf

22/10/2020
16:49:46 Habilitação Logan maio-2020.pdf

22/10/2020
16:50:05 Habilitação Master todos os modelos_compressed.pdf

22/10/2020
16:50:18 Habilitação S10 2020.pdf

22/10/2020
16:50:29 Habilitação Spin 2020.pdf

22/10/2020
16:51:37 Habilitação Spin 2020.pdf

22/10/2020
16:51:49 Habilitação Strada 2021.pdf



18/11/2020 Compras Net

https://www.comprasnet.go.gov.br/admssce/frmDefault.asp 77/111

22/10/2020
16:52:06

Habilitação Trailblazer 2021.pdf

22/10/2020
17:23:55 Habilitação KA SEDAN-1.pdf

22/10/2020
17:24:06 Habilitação Ka-SE Plus 1.pdf

22/10/2020
17:35:11 Proposta proposta i.pdf

23/10/2020
14:27:40 Proposta PROPOSTA ITEM 16.pdf

23/10/2020
14:29:19 Proposta JUMPY.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 268.637,60

2º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 268.640,00

3º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 268.702,40

4º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 560.000,00
5º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 800.000,00

6º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 800.000,00

7º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 1.440.000,00
8º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 2.816.000,00

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO DE VEÍCULO MINI VAN 4 Unidade/Mes 20 R$ 3.358,78 citroen- jumpy
minibus R$ 268.702,40

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO DE VEÍCULO MINI VAN 4 Unidade/Mes 20 R$ 3.357,97 citroen- jumpy
minibus R$ 268.637,60

Eventos
23/10/2020 11:42:00 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Lote n.º17)  Lote 17

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

76.669.670/0001-
67 Normal

TRANSVEPAR
TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA

1 1 16/10/2020
16:52:11  2.459.200,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 1 1 22/10/2020

22:05:18  2.459.780,00

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 1 1 22/10/2020
15:31:25  2.460.139,60

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 1 1 22/10/2020
19:28:40  2.460.139,60

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 1 1 22/10/2020
20:38:21  2.460.139,60

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 1 1 22/10/2020
20:53:30  2.460.139,60
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68.765.049/0001-
79

Normal CITYCAR ALUGUEL DE
VEÍCULOS S.A.

1 1 22/10/2020
20:53:31

 2.460.139,60

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 1 1 23/10/2020
08:55:36  2.460.139,60

01.650.167/0001-
60 Normal ITA EMPRESA DE

TRANSPORTES LTDA 1 1 23/10/2020
07:19:56  3.594.753,00

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 1 1 22/10/2020
17:38:01  5.510.000,00

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 1 1 22/10/2020

16:32:18  5.916.000,00

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 1 1 23/10/2020
00:58:19  7.296.400,00

29.118.884/0001-
65 EPP NOSSA FROTA EIRELI 1 1 22/10/2020

18:43:48  9.860.000,00

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

2.875.802,40 01.650.167/0001-60 23/10/2020 09:29:17
2.900.000,00 29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:30:16
2.459.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 10:00:12
5.452.000,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 10:20:31
2.460.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 11:48:35
2.458.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 11:49:44
2.455.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:50:33
2.450.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:50:50
2.449.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:51:23
2.448.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 11:52:12
2.445.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:52:29
2.440.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 11:52:42
2.435.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:53:31
2.430.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 11:53:44
2.420.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:54:06
2.419.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:54:41
2.418.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:54:56
2.400.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 11:54:59
2.390.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:55:58
2.399.999,13 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:56:00
2.350.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 11:56:15
2.389.990,13 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:56:24
2.345.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:56:33
2.347.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:56:40
2.340.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:57:12
2.338.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 11:57:28
2.300.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 11:57:56
2.337.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:58:07
2.299.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:59:44
2.290.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 12:01:23
2.289.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:01:55
2.280.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 12:02:42
2.279.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:03:14
2.275.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 12:04:43
2.274.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:05:00
2.270.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 12:05:19
2.269.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:06:02
2.262.000,00 72.653.009/0001-02 23/10/2020 12:06:42
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2.261.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:07:27
2.260.840,00 27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:15:09

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 02.491.558/0001-42
Descrição: Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS Brasil Frotas, haja visto que a mesma
descumpriu para com o item 5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição dos preços.
Data: 26/10/202017:09:13
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:42:22 - Recurso Adm - CS BRASIL - LOTES 1-2-3-6-7-8-9-10-17.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:42:47 - JulgamentoRecurso1-UnidasXCS.pdf
 
CNPJ: 05.806.191/0001-05
Descrição: Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor recurso a decisão que declarou a
empresa CS Brasil vencedora dos lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de infrações contra a
ordem econômica “Dumping”, derivado de preços inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e comprovadas nas razões que serão
apresentadas.
Data: 26/10/202017:09:10
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 16:53:19 - RECURSO CS GO SEAD.zip
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 08:58:38 - Recurso2-PremiumXCS.pdf
 

Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
22:21:30 Proposta PE0082020-SAD-GO_PROPOSTA.pdf

22/10/2020
22:22:21 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-1.pdf

23/10/2020
07:57:31 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
08:08:18 Habilitação PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2c__.pdf

23/10/2020
15:52:34 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:53:35 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
15:54:27 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:01 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:55:36 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:12 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:56:44 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:13 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:57:41 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:58:24 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:15 Proposta PropostaReajustada.pdf

23/10/2020
15:59:54 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:00:20 Proposta PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:01:48 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf
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16:02:27
23/10/2020
16:04:18 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:05:17 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

23/10/2020
16:08:04 Complementar PE0082020-SAD-GO_HABILITAÇÃO-2_F_compressed.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 2.260.840,00
2º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 2.262.000,00

3º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 2.338.000,00

4º 76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E
VEÍCULOS PARANÁ LTDA 2.459.200,00

5º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 2.460.139,60

6º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 2.460.139,60

7º 68.765.049/0001-79 CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS
S.A. 2.460.139,60

8º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 2.460.139,60

9º 01.650.167/0001-60 ITA EMPRESA DE TRANSPORTES
LTDA 2.875.802,40

10º 29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA EIRELI 2.900.000,00
11º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 5.452.000,00
12º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 5.510.000,00
13º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 7.296.400,00

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE 29 Unidade
/ Mes 20 R$ 4.241,00

JEEP
COMPASS
LONGITUDE 2.0
DIESEL 4X4
AT9

R$ 2.459.780,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE 29 Unidade
/ Mes 20 R$ 3.898,00

JEEP
COMPASS
LONGITUDE 2.0
DIESEL 4X4
AT9

R$ 2.260.840,00

Eventos
23/10/2020 12:09:27 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Lote n.º18)  Lote 18

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os
proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta
 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

10.251.429/0001-
05 Normal BRAZ & BRAZ LTDA 2 2 22/10/2020

16:43:27  1.416.260,00

27.595.780/0001-
16 Normal CS BRASIL FROTAS LTDA 2 2 22/10/2020

22:06:19  1.416.260,00
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27.326.594/0001-
81

Normal KING AUTOMOTORES LTDA 2 2 22/10/2020
14:05:56

 1.416.311,40

05.515.258/0001-
44 EPP OBDI MOTORS DO BRASIL

EIRELI - EPP 2 2 22/10/2020
15:32:32  1.416.311,40

05.864.744/0001-
78 EPP QUALITILOC AUTOMÓVEIS

LTDA 2 2 22/10/2020
17:37:24  1.416.311,40

72.653.009/0001-
02 Normal QUALITY ALUGUEL DE

VEÍCULOS S/A 2 2 22/10/2020
19:30:03  1.416.311,40

05.806.191/0001-
05 Normal PREMIUM CAR RENTAL E

TRANSPORTES LTDA ME 2 2 22/10/2020
20:39:24  1.416.311,40

16.734.029/0001-
37 EPP FAST FLEET GESTAO DE

FROTAS EIRELI 2 2 22/10/2020
20:54:19  1.416.311,40

02.491.558/0001-
42 Normal UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A. 2 2 23/10/2020
00:59:07  1.416.311,40

28.028.063/0001-
75 Normal JVS PARTICIPAÇÕES

EIRELI 2 2 23/10/2020
08:56:32  1.416.311,40

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

1.416.259,00 27.326.594/0001-81 23/10/2020 09:03:59
1.416.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 09:13:43
1.415.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 09:22:19
1.300.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 09:36:30
1.210.000,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 09:59:54
1.414.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 10:02:48
1.209.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 10:26:00
1.208.560,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 10:31:58
1.208.559,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 10:35:16
1.208.520,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 10:36:27
1.208.519,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 10:37:32
1.206.000,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 10:39:03
1.205.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 11:35:37
1.200.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:36:10
1.199.600,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 11:40:36
1.199.200,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 11:42:21
1.190.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 11:48:09
1.186.200,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 11:48:26
1.185.000,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 11:50:22
1.184.999,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 11:50:47
1.184.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:51:49
1.183.000,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 11:53:06
1.178.920,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 11:55:06
1.170.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:55:41
1.178.780,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 11:56:16
1.160.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 11:56:34
1.159.000,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 11:57:03
1.150.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:57:16
1.145.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 11:57:42
1.100.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:57:44
1.080.000,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 11:58:16
1.000.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 11:58:41
1.130.000,00 28.028.063/0001-75 23/10/2020 11:58:52
1.050.000,00 16.734.029/0001-37 23/10/2020 11:58:53
990.000,00 16.734.029/0001-37 23/10/2020 11:59:01

1.096.000,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 11:59:45
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991.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 12:00:09
998.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:00:15
950.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:00:27
989.999,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 12:00:31
949.600,00 05.515.258/0001-44 23/10/2020 12:00:54
949.500,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:01:22

1.416.310,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:01:32
945.600,00 10.251.429/0001-05 23/10/2020 12:01:45
997.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 12:01:46
949.379,99 05.515.258/0001-44 23/10/2020 12:01:55
900.000,00 16.734.029/0001-37 23/10/2020 12:02:00
898.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:02:19
940.000,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 12:02:33
897.500,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 12:03:17
897.300,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:03:48
897.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:03:52
899.900,00 05.806.191/0001-05 23/10/2020 12:04:16
890.000,00 16.734.029/0001-37 23/10/2020 12:04:20
897.299,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:04:29
889.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:05:23
889.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:05:44
888.000,00 02.491.558/0001-42 23/10/2020 12:06:11
888.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:06:16
887.800,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:06:46
887.999,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:06:55
850.000,00 16.734.029/0001-37 23/10/2020 12:06:57
887.700,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:07:12
848.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:07:53
830.000,00 16.734.029/0001-37 23/10/2020 12:08:28
828.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:08:53
800.000,00 16.734.029/0001-37 23/10/2020 12:09:14
849.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:09:38
839.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:11:08
827.000,00 27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:11:23
826.900,00 05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:13:11

* Lance em negrito é o menor lance.
Recursos

CNPJ: 02.491.558/0001-42
Descrição: Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa Fast Fleet, haja visto que a mesma
descumpriu para com o item 5.12.c, que trata da proposta ajusta, não apresentando a composição dos preços. Ademais
a empresa não apresentou o catalogo dos veículos conforme solicitado no item 8.1 do termo de referência. 
Data: 26/10/202017:20:11
Status: Indeferido
Recurso:29/10/2020 18:30:04 - Recurso Adm - Fast Fleet - Lote 18.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 10:49:14 - Recurso8-UnidasXFast.pdf
 
CNPJ: 05.515.258/0001-44
Descrição: manifestamos intenção de interpor recurso contra a classificação da Fast Fleet no item 18, pois os atestados
e contratos da empresa não comprovam serem blindados os veículos. Também na documentação não encontramos o
certificado de registro em nome da licitante junto ao Exército, documento este que comprova que a licitante tem
autorização para locar veículos BLINDADOS. A emissão deste certificado é moroso trazendo atraso no recebimento dos
veículos, caso a mesma não possua tal certificado. 
Data: 26/10/202017:26:04
Status: Indeferido
Recurso:27/10/2020 15:31:09 - Recurso item 18.pdf
  Julgamento Pregoeiro: 18/11/2020 10:41:45 - Recurso7-OBDIXFast.pdf
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Documentação

Data Envio Tipo Documento
22/10/2020
21:01:14 Habilitação QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA FAST FLEET.pdf

22/10/2020
21:01:25 Habilitação CADFOR.pdf

22/10/2020
21:01:35 Habilitação (210403) CND TST.pdf

22/10/2020
21:01:45 Habilitação PROCURAÇÃO ANDREZA.pdf

22/10/2020
21:02:11 Habilitação ATESTADO METRÔ.pdf

22/10/2020
21:02:19 Habilitação ATESTADO PRODESAN.pdf

22/10/2020
21:02:27 Habilitação ATESTADO SSP.pdf

22/10/2020
21:02:38 Habilitação CONTRATO METRO.pdf

22/10/2020
21:02:57 Habilitação CONTRATO PRODESAN.pdf

22/10/2020
21:03:28 Habilitação CONTRATO SSP.pdf

22/10/2020
21:06:04 Habilitação CNH ANDREZA FARIAS (2) (1).pdf

22/10/2020
21:06:21 Habilitação DECLARAÇÃO ANEXO IV FAST FLEET.pdf

22/10/2020
21:06:30 Proposta PROPOSTA FAST FLEET INICIAL.pdf

23/10/2020
14:58:04 Proposta PROPOSTA FINAL FAST FLEET.pdf

23/10/2020
14:58:34 Complementar CNH ANDREZA FARIAS (2) (1).pdf

23/10/2020
14:59:17 Complementar PROCURAÇÃO ANDREZA.pdf

23/10/2020
15:00:00 Complementar QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA FAST FLEET.pdf

23/10/2020
15:00:11 Proposta (210403) CND TST.pdf

23/10/2020
15:00:23 Proposta CADFOR.pdf

23/10/2020
15:00:48 Complementar DECLARAÇÃO ANEXO IV FAST FLEET.pdf

23/10/2020
15:01:26 Complementar ATESTADO METRÔ.pdf

23/10/2020
15:01:36 Proposta ATESTADO PRODESAN.pdf

23/10/2020
15:01:48 Proposta ATESTADO SSP.pdf

23/10/2020
15:02:00 Proposta CONTRATO METRO.pdf

23/10/2020
15:02:16 Proposta CONTRATO PRODESAN.pdf

23/10/2020
15:02:24 Proposta CONTRATO PRODESAN.pdf

23/10/2020
15:02:44 Proposta CONTRATO SSP.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 16.734.029/0001-37 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS
EIRELI 800.000,00
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2º 05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA 826.900,00
3º 27.595.780/0001-16 CS BRASIL FROTAS LTDA 827.000,00
4º 02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 888.000,00

5º 05.806.191/0001-05 PREMIUM CAR RENTAL E
TRANSPORTES LTDA ME 899.900,00

6º 10.251.429/0001-05 BRAZ & BRAZ LTDA 945.600,00

7º 05.515.258/0001-44 OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI -
EPP 949.379,99

8º 28.028.063/0001-75 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 1.130.000,00
9º 27.326.594/0001-81 KING AUTOMOTORES LTDA 1.416.259,00
10º 72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 1.416.311,40

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN
GRANDE 2 Unidade/Mes 20 R$ 12.545,49

HONDA
ACCORD
TOURING
BLINDADO

R$ 501.819,60

LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE 3 Unidade/Mes 20 R$ 15.241,53

JEEP
COMPASS
LIMITED
BLINDADO

R$ 914.491,80

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN
GRANDE 2 Unidade/Mes 20 R$ 9.200,00

HONDA
ACCORD
TOURING
BLINDADO

R$ 368.000,00

LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE 3 Unidade/Mes 20 R$ 7.200,00

JEEP
COMPASS
LIMITED
BLINDADO

R$ 432.000,00

Eventos
23/10/2020 12:15:11 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

 
Avisos

Data Aviso Aviso
19/10/2020 16:15:30
 

Resposta ao pedido de Esclarecimento 15/10/2020 17:46:47: a ) O item 25.1 do Edital diz que
para segurança do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA prestará garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis
contados da assinatura do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades previstas no
art. 56, §1º da Lei nº 8.666/93, qualquer que seja a modalidade escolhida. De fato, o art. 56, II, da
Legislação supracitada, prevê a possibilidade de escolha da modalidade seguro-garantia,
restando demonstrada a possibilidade de prestação de garantia nesses moldes.

19/10/2020 16:31:55
 

Resposta ao pedido de Esclarecimento 15/10/2020 17:46:47: a ) Seria pouco prudente, por parte
da Administração, arvorar uma estimativa de quilometragem mensal tendo em vista que a
quantidade pode variar muito de acordo com a necessidade do Órgão/ Entidade envolvido na
contratação. Há Órgãos que provavelmente utilizarão os veículos diariamente no exercício de
suas funções, outros somente em casos de necessidade, que não podendo ser
competentemente presumidas. Assim sendo, para fins de transparência, o Órgão de Suprimentos
e Frotas opta por não estipular quaisquer quantitativos de quilometragem mensal, com o escopo
de não prestar informações que possam ser questionadas a posteriori.

19/10/2020 16:36:32
 

Resposta ao pedido de Esclarecimento 15/10/2020 17:46:47: c ) Conforme especificado no item
7.1.5 do Termo de Referência, é obrigação da Contratada fornecer os veículos, objeto da
locação, fabricados no corrente ano ou posterior. Ademais, nos termos do item 7.1.13 deste
mesmo instrumento, os veículos devem ser substituídos com no máximo 20 (vinte) meses de
uso, a contar da data da entrega.

19/10/2020 16:45:21
 

Resposta ao pedido de Esclarecimento 15/10/2020 17:46:47: d ) A sublocação não é tratada
nesse certame e é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, e da CONTRATANTE aceitar
os veículos. Suas regras para aceitabilidade estão resumidas na cláusula 7 das Obrigações e
Responsabilidades das Partes.
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19/10/2020 16:46:11
 

Resposta ao pedido de Esclarecimento 15/10/2020 17:46:47: e ) Como observado no item
anterior, as regras para sua aceitabilidade estão bem definidas na cláusula 7 das Obrigações e
Responsabilidades das Partes.

Esclarecimentos
Data Esclarecimento Esclarecimento Data Resposta Resposta
15/10/2020 17:46:47
 

1) Em relação à garantia contratual,
questionamos: será aceito seguro
garantia conforme especificações da
circular 477 da Susep, tendo em vista
que nenhuma seguradora do mercado
está emitindo conforme a Circular 577
da Susep? E, considerando que as
demais possibilidades legais de
garantia contratual seriam carta de
fiança bancária ou caução em
dinheiro, e que as mesmas
representariam uma onerosidade
muito maior para o licitante e
consequentemente para o órgão
público e até mesmo inviabilizaria a
participação de muitas empresas 2)
Cientes que a quilometragem é livre, a
título de melhor precificação com
serviços de manutenção,
questionamos qual a estimativa de
quilometragem mensal percorrida por
veículo? 3) Os veículos a serem
fornecidos devem ser novos e 0 (zero)
quilometros? 4) Serão aceitos
veículos sublocados? 5) os veículos
reservas, por seu curto período de
utilização, poderão ser sublocados?

19/10/2020 16:59:14
 

Por uma questão de limite de
caracteres da ferramenta em sua atual
versão, não foi possível redigir a
resposta por completo a este
esclarecimento. As respostas tratadas
individualmente para cada questão,
encontram-se na Aba de Avisos.
Oportunamente reforço que é
recomendável para cada pergunta a
inserção de um pedido de
esclarecimento em separado. Em
resumo: A Administração optou por
solicitar quilometragem livre invés de
limitar seu uso. O item 7 do Anexo I do
Edital (termo de Referência) remete
aos demais temas abordados e a
Administração entende que sua
redação é suficiente.

15/10/2020 17:47:03
 

ao incluir a proposta de preços antes
da fase de lances os licitantes devem
mencionar a marca e modelo dos
veículos? E ao enviar a proposta
definitiva também? Justificamos: as
montadoras estão com dificuldade na
fabricação e entrega dos veículos,
devido à dificuldades criadas pela
pandemia do Corona Virus.

19/10/2020 17:12:47
 

A indicação de marca é uma condição
prescindível no conteúdo da proposta.
Percebe-se, pela leitura do
Instrumento Convocatório, que o
procedimento é extremamente
impessoal nesse sentido. Malgrado tal
afirmação, no item 3.1 do Termo de
Referência, é dito que a empresa
participante poderá ofertar mais de
uma marca/modelo de veículo,
cabendo à CONTRATANTE a escolha
do veículo que atenderá suas
necessidades. Outrossim, atendendo
as quantidades e destinações, os
veículos deverão ser entregues de
acordo com as classificações e
especificações mínimas previstas no
decorrer do item 3.

15/10/2020 17:47:21
 

qual o prazo para assinatura de
contrato?

19/10/2020 17:20:00
 

É cediço que a existência de preços
registrados não obriga a
Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir.
No item 13.2, observa-se que o prazo
de validade da Ata de Registro de
Preços será de 1 (um) ano, a contar
da data de sua assinatura, não sendo
admitida qualquer prorrogação além
deste período, em obediência a Lei
Estadual nº. 17.928/2012. Portanto
não se tem, dentro da validade da
vigência da Ata, uma previsão para
assinatura contratual, estando essa a
cargo da conveniência de seus
Partícipes.

15/10/2020 17:47:34
 

A empresa contratada deverá possuir
escritório ou filial no estado de Goiás?

19/10/2020 17:21:37
 

Não. Essa não é uma exigência
prevista no Instrumento Convocatório.
A fim de dirimir quaisquer
questionamentos sobre os requisitos
de participação e sobre as condições
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da proposta, essa gerência
recomenda a leitura dos itens
seguintes: Item 3 do Edital- traz as
condições de participação; Item 5.12
do Edital- traz os requisitos da
proposta comercial do licitante
detentor da melhor oferta, após a
etapa competitiva de lances; Item 9 do
Edital- traz o rol de documentos de
habilitação; Item 7.1 do Termo de
Referência- traz o rol de obrigações e
responsabilidades da contratada.

16/10/2020 18:20:17
 

1 – A proposta econômica, os
documentos de habilitação e
declarações devem ser enviados até a
data e o horário da abertura da
sessão pública. Desde modo,
gostaríamos de saber se tanto a
proposta como os doc. já deverão
estar devidamente timbrados com a
identificação da empresa e assinatura
do represente legal?

20/10/2020 11:35:31
 

Sim.

16/10/2020 18:23:08
 

No atestado de capacidade técnica
tem que está expressamente a
informação de rastreamento? Haja
que, a Lei de Licitações é clara na sua
exigência de comprovação técnica em
que pedi apenas a compatibilidade e
não a igualdade, em que tal exigência
frustra o caráter competitivo e a
isonomia da administração pública.

20/10/2020 11:37:00
 

Mesmo no número de rastreamento
será levada em consideração a
similaridade de objetos. Não precisa
ser necessáriamente o mesmo, mas
deve atender as exigências do Edital.

16/10/2020 18:24:47
 

Será necessário enviar na habilitação
e/ou proposta catálogo somente dos
veículos ou também das adaptações
que serão ofertados, como por
exemplo: Rastreamento, cela,
sinalizador, rádio, grafismo e etc?

20/10/2020 16:34:29
 

Na habilitação somente os veículos.
Os equipamentos deverão constar dos
veículos na entrega conforme
estabelecido no item 4. DO
MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS
e seus subitens.

16/10/2020 18:25:12
 

A proposta encaminhada e os demais
documentos de habilitação poderão
ser assinados via certificado digital
(assinatura digital) devidamente
conferido pela ICPBrasil?

20/10/2020 11:39:31
 

Sim.

16/10/2020 18:25:32
 

Será necessário enviar na habilitação
e/ou proposta catálogo somente dos
veículos ou também do rastreamento?

20/10/2020 16:35:16
 

Somente dos veículos, quanto aos
equipamentos que devem constar
esses veículos, eles estão descritos
no item 4. DO MONITORAMENTO
DOS VEÍCULOS e devem estar
equipados quando da sua entrega.

16/10/2020 18:26:10
 

Na proposta eletrônica será exigido
inserir marca/modelo ou somente na
proposta comercial?

20/10/2020 13:52:02
 

Será necessário inserir marca/modelo.

16/10/2020 18:27:36
 

Poderá ser informado até 3
marca/modelo de veículo para cada
lote na proposta eletrônica e/ou
comercial, conforme preconiza o
subitem 3.1, está correto nosso
entendimento?

20/10/2020 16:36:16
 

Conforme item 3. ESPECIFICAÇÃO,
QUANTIDADE E PREÇOS, detalhado
no item 3.1 ESPECIFICAÇÕES, não
há limite para quantidade de
MARCA/MODELO possíveis de
apresentação.

16/10/2020 18:27:53
 

Respeitando os parâmetros previstos
em edital no que aludi o seguro dos
veículos, será aceito na contratação a
modalidade de
autoseguro/autogestão?

20/10/2020 16:43:03
 

No item 7. OBRIGAÇÕES E
RESPONSABILIDADES DAS
PARTES, no subitem 7.1
OBRIGAÇÕES E
RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA em seu subitem
7.1.19, fica clara a responsabilidade e
o ônus pela incidente que possa
ocorrer onde o seguro fornecido pelo
CONTRATADO deverá cobrir todas as
despesas.

16/10/2020 18:29:39
 

O valor a ser inserido na proposta
eletrônico é o valor unitário mensal

20/10/2020 13:54:03
 

Valor unitário mensal por veículo.
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por veículo ou valor mensal do veículo
x quantitativo do lote, por gentileza
explicar.

19/10/2020 11:36:27
 

Acessórios como Kit multimídia, som
com entrada USB, alarme poderão ser
instalados nas expensas da
contratada? Mantendo padrão e
originalidade de fabrica.

20/10/2020 16:45:16
 

Os acessórios constantes e
apresentados no Edital e seus
Anexos, no item 3. ESPECIFICAÇÃO,
QUANTIDADE E PREÇOS, subitem
3.1 ESPECIFICAÇÕES, devem estar
presentes nos veículos quando de sua
entrega ao CONTRATANTE. Não há o
que se falar em vir de fábrica com
esses equipamentos.

19/10/2020 12:16:07
 

Prezado pregoeiro, Em relação aos
veículos do tipo minivan, solicitamos
que seja revisto a capacidade de
passageiros uma vez que a categoria
minivan possui sua capacidade de até
7 lugares incluindo o motorista.
Também solicitamos que seja revisto
a potência mínima de cv uma vez que
a categoria minivan possui no máximo
a potência de até 132 cv no etanol. É
obrigatório o câmbio automático? Na
categoria minivan só existe um
modelo e uma versão disponível.

20/10/2020 16:47:35
 

Pesquisando nos vários sites
podemos identificar vários veículos
nessa categoria, a citar: Renault
Master 2.3 Executive L3h2 16I 5p;
Mercedes-benz Sprinter Van 2.2 Cdi
415 Standard; Citroen Jumper 2.8 Hdi
16I 5p; Fiat Ducato 2.3 Multileet Longo
Teto Alto Economy 5p; Jimbei topic
Van 2.0 16v L 4p.

19/10/2020 14:12:39
 

7.1.20 A CONTRATADA, na entrega
dos veículos, deverá apresentar a
apólice do seguro. O seguro da frota
onera demasiadamente o valor da
locação, aja vista que esse valor será
acrescido na locação do veículo,
atualmente as locadoras apresentam
carta de auto seguro, assumindo as
responsabilidade contratual do seguro
sem a apresentação da apólice.
lembrando que esse seguro é para
terceiro, e a locadora já é solidaria,
cabendo a ela a responsabilidade com
o terceiro.

21/10/2020 16:12:53
 

A apólice do seguro deverá ser
entregue no ato de entrega do veículo,
conforme item 7.1.20, como citado na
solicitação de esclarecimento.

19/10/2020 16:51:57
 

1. A disputa será de forma simultânea,
com todos os lotes sendo licitados ao
mesmo tempo ou de forma sucessiva,
encerrando um lote outro será aberto?

21/10/2020 16:18:37
 

Poderá ocorrer a situação onde mais
de um lote esteja sendo disputado
simultaneamente na face de lances,
mas não necessariamente. No Edital,
Item 7.7: A fase de lances terá duas
etapas, por se tratar do modo de
disputa aberto: a primeira terá início
às 09h 00min do dia 23/10/2020, com
encerramento em 10 (dez) minutos.
No segundo momento, a etapa de
envio de lances será prorrogada
automaticamente pelo sistema,
quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública. Essa
prorrogação será automática, e
ocorrerá sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive quando se
tratar de lances intermediários. Na
hipótese de não haver novos lances
nesses moldes, a sessão pública será
encerrada automaticamente.

19/10/2020 16:52:14
 

2. Na proposta comercial a ser
lançada no sistema licitações, deverá
ser apresentada a marca/modelo dos
veículos ofertados no campo
descritivo do lote? Caso positivo, a
não inclusão ensejará a
desclassificação da licitante?

21/10/2020 16:41:47
 

Sim, a proposta lançada no sistema
deve ser o mais próximo possível da
versão final a ser ajustada caso seja a
de menor preço. Não é motivo de
desclassificação nesse momento,
nessa fase a desclassificação pode
ocorrer caso o preço e/ou objeto
estejam em desacordo com o Edital e
seus anexos.

19/10/2020 16:52:39 3. Na proposta comercial ajustada a 21/10/2020 16:19:49 Sim.
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 ser enviada pela arrematante do
certame, deverá ser informada a
marca/modelo dos veículos
ofertados?

 

19/10/2020 16:52:54
 

4. Referente ao item 9.2, item F,
solicita que o atestado de capacidade
técnica comprove locação de veículo
com rastreador. Nesse sentido: a)
Deverá possuir no atestado de
capacidade técnica especificado que
a locação de veículos é com serviço
de rastreamento? b) Caso não possua
especificado o rastreamento poderá
ser efetuada diligência para verificar
se o contrato possui a prestação de
serviço de locação com
monitoramento? c) Será aceito o
atestado que conste só o objeto de
locação de veículos sem
especificação de rastreamento? Pois
se trata serviço de objeto similar. d)
No item 8.2 do termo de referência
solicita que comprove com atestado
de capacidade técnica 50% do total
estimado de veículos para o lote,
questionamos se deverá ser
comprovada a locação do mesmo tipo
de veículo, ou deverá comprovar
somente o objeto licitado (locação de
veículos) sem necessidade da
especificação do tipo de veículo?

21/10/2020 21:00:34
 

Não necessariamente precisa ser um
atestado da mesma marca e modelo
inserido na proposta pois o edital,
nesta mesma citação da letra F, é bem
claro na sua requisição ao solicitar
atestado de: locação de veículos
automotores com o fornecimento de
equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo
real (Rastreador), ou em serviços de
complexidade equivalente ou superior.
O Atestado deve atender portanto ao
item f.1.

19/10/2020 16:53:12
 

5. Quanto ao item 3.1.6 das
especificações do veículo, solicita
modelo Station Wagon, atualmente
não é mais fabricado, será aceito
veículo tipo SUV (Renault Duster ou
similar) ou Minivan (GM Spin 5
Lugares ou similar)?

21/10/2020 17:43:19
 

Como identificado no item 3.1.6 em
sua descrição, a citar parte dele,
VEÍCULO SUV LEVE/MONOVOLUME
e sua descrição, ou seja veículos que
atendam essa descrição se
enquadram no objeto deste certame.

19/10/2020 16:53:31
 

6. Referente ao item 3.1.13 das
especificações, pode citar qual veículo
se enquadra nessas especificações,
pois os veículos minivan que possuem
no mercado (Gm Spin e Fiat Doblo),
possuem capacidade de 07 lugares,
potência de motor e dimensões
menores do que as solicitadas, sendo
que o veículo que está sendo
solicitado não é uma minivan e sim
outra categoria? Favor informar a
marca e modelo ou retificar item.

21/10/2020 17:54:10
 

Pesquisando nos vários sites
podemos identificar vários veículos
nessa categoria, a citar: Renault
Master 2.3 Executive L3h2 16I 5p;
Mercedes-benz Sprinter Van 2.2 Cdi
415 Standard; Citroen Jumper 2.8 Hdi
16I 5p; Fiat Ducato 2.3 Multileet Longo
Teto Alto Economy 5p; Jimbei topic
Van 2.0 16v L 4p.

19/10/2020 16:53:44
 

7. No edital solicita que os veículos
deverão ser do ano corrente ou
superior, mas não menciona km
máxima ou se deverão ser zero km,
pergunto os veículos deverão ser zero
km, caso há alguma especificação
quanto a km que os veículos deverão
possuir no momento da entrega?

21/10/2020 17:59:30
 

Os veículos deverão ser do ano ou do
ano posterior apenas, com troca em
20 (vinte) meses após a entrega,
conforme item 7.1.5 e 7.1.13. Não é
solicitado que seja 0 km.

19/10/2020 16:53:55
 

8. Acessórios como rádio, multimídia,
alarme, vidros elétricos, travas
elétricas, rodas de liga leve, poderão
ser instalados em oficinas
credenciadas da locadora?

21/10/2020 18:00:58
 

Os acessórios constantes e
apresentados no Edital no item 3.
ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E
PREÇOS, subitem 3.1
ESPECIFICAÇÕES, devem estar
presentes nos veículos quando de sua
entrega ao CONTRATANTE. Não há o
que se falar em vir de fabrica com
esses equipamentos.

19/10/2020 16:54:06
 

9. Será incluído algum acessório no
veículo por conta da contratante como
giroflex, cela, rádio ou algo similar nos
veículos? Caso positivo se essa

21/10/2020 18:02:54
 

Tudo que será realizado no veículo
encontra-se no edital e nada fora.
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instalação ocasionar avarias, essas
serão ressarcidas a locadora?

19/10/2020 16:54:18
 

10. As manutenções decorrentes de
mau uso dos veículos causados por
condutores da contratante no decorrer
do contrato, como pneus cortados,
para-choque quebrado, para-brisa
quebrado, serão ressarcidos a
contratada?

21/10/2020 18:03:57
 

Tudo que for referente a manutenção
do veículos e que enseja erro do
condutor deverá seguir os trâmites de
processos administrativos com ampla
defesa ao condutor.

19/10/2020 16:54:29
 

11. Ao invés da contratada apresentar
apólice de seguros, a mesma poderá
optar por apresentar uma declaração
de responsabilidade pelos danos,
onde a mesma arcará com todas as
despesas até os limites fixados no
edital? 12. Caso a resposta anterior
seja negativa, a contratada poderá
apresentar apólice para terceiros
sendo o reparo do casco dos veículos
sua responsabilidade?

21/10/2020 18:05:30
 

A apólice de seguro é obrigatória
conforme item 7.1.20.

19/10/2020 16:54:42
 

13. Referente a franquia de seguro,
em caso de sinistro onde a
culpabilidade do acidente seja do
condutor do veículo em locação para
o Órgão, a contratante irá ressarcir a
contratada?

21/10/2020 18:06:30
 

Esta seguirá os trâmites de processos
administrativos para identificação da
culpabilidade.

19/10/2020 16:55:34
 

Quanto a entrega, o edital prevê o
prazo de máximo 60 dias corridos
para entrega dos veículos. Tendo em
vista, que a vencedora dependerá da
formalização do contrato para iniciar
os procedimentos para compra dos
veículos, e que dependerá dos prazos
de faturamento das montadoras, após
procedimentos que demandam tempo,
como instalação de equipamentos,
regularização de documentos e
emplacamento, além do transporte até
os locais de entrega, com isso, a
Contratada dependerá de prazos
impostos por terceiros, os quais
poderão prejudicar o cumprimento da
obrigação de entrega dos veículos no
prazo fixado, sem que possa ser
atribuída qualquer responsabilidade
pelo atraso à Contratada. Cabe
salientar que em razão da crise
causada pela pandemia, vários
setores da indústria automobilística e
fornecedores de serviços estão
executando suas atividades em
escalas reduzidas como medida
preventiva. Em observância aos
princípios da competitividade,
isonomia e impessoalidade,
(CONTINUA)

21/10/2020 18:09:14
 

No item 7. OBRIGAÇÃOS E
RESPONSABILIDADE DAS PARTES,
em seu subitem 7.1 OBRIGAÇÕES E
RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA, subitem 7.1.5, não
explicita que o veículos tem que
obrigatoriamente ser zero, o veículos
deverá ser fabricado no ano corrente
ou posterior.

19/10/2020 16:55:53
 

CONTINUAÇÃO: deve ser fixado
prazo razoável para entrega dos
veículos a fim de que os mesmos
possam ser cumpridos por qualquer
licitante, garantindo a ampliação da
disputa, sem restrição ao caráter
competitivo do certame. Assim sendo,
questiona-se: O prazo de entrega dos
veículos poderá ser alterado para até
90 dias, contados da solicitação da
contratante? Caso não seja possível
cumprir o prazo de entrega esse
poderá ser prorrogado? Caso positivo
por quanto tempo?

21/10/2020 18:16:34
 

O prazo de 60 dias não é contado a
partir da finalização do certame e sim
a partir da concretização contratual. A
experiência desta unidade entende 60
dias ser suficiente para providências
quanto a entrega a partir do contrato,
uma vez que ao término do certame
ainda exista considerável tempo à
eventual contratação.

19/10/2020 16:56:08
 

15. Caso a empresa vencedora queira
disponibilizar veículos novos (zero

21/10/2020 21:04:45
 

Conforme o item 7.1.5, a
CONTRATADA deverá disponibilizar
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km), poderão ser disponibilizados
veículos reservas de categoria similar
até a chegada dos veículos novos? a.
Estes veículos em caráter de reserva
poderão ser sublocados?

veículos fabricados no ano ou
posterior. Atendendo ao item e aos
demais termos editalícios, é o que
importa.

19/10/2020 16:56:17
 

16. Os veículos reservas deverão ser
da mesma cor do objeto licitado e
deverão conter rastreador?
Lembrando que serão veículos
provisórios

21/10/2020 22:18:31
 

Os veículos disponibilizados pela
CONTRATADA deverão ser entregues
conforme descrito no edital e
informações complementares em seus
anexos, nada fora disto.

19/10/2020 16:56:28
 

17. O veículo reserva a ser substituído
no caso de sinistro ou avaria que
impeça o correto funcionamento de
algum veículo, este poderá ser
sublocado até ser feito conserto ou
substituição do veículo em locação?

21/10/2020 22:19:39
 

O veículo tem que atender o que esta
descrito no item 7.1 do edital. Não
existe especificação no edital para não
utilização de sublocação da
CONTRATADA.

19/10/2020 16:56:39
 

18. Entendemos que é solicitado km
livre para os veículos, mas para fins
de cálculo de custos pode passar uma
estimativa mensal de quanto os
veículos irão rodar?

21/10/2020 22:25:21
 

Seria pouco prudente, por parte da
Administração, arvorar uma estimativa
de quilometragem mensal, tendo em
vista que a quantidade pode variar
muito, de acordo com o Órgão/
Entidade envolvido na contratação,
bem como de suas necessidades.

19/10/2020 16:56:48
 

19. As manutenções preventivas e
corretivas podem ser feitas em
oficinas credenciadas da locadora?

21/10/2020 22:28:29
 

A manutenção fica a cargo da
CONTRATADA conforme item 7.1 do
edital.

19/10/2020 16:56:56
 

20. A proposta encaminhada e os
demais documentos de habilitação,
como as declarações, poderão ser
assinados via certificado digital
(assinatura digital) devidamente
conferido pela ICP-Brasil?

21/10/2020 22:29:23
 

Sim.

19/10/2020 16:57:18
 

21. Será necessário ter escritório ou
filial operacional no Estado de Goiás?
Se positiva a resposta, este poderá
ser comprovado em contrato de
representação feito entre a locadora
de veículos e oficina/concessionaria
situada nesse Estado?

21/10/2020 22:33:25
 

Não. Essa não é uma exigência
prevista no Instrumento Convocatório.

20/10/2020 08:40:44
 

Referente ao veiculo tipo Hatchback,
caso a locadora deseje ofertar um
veiculo tipo sedan será aceito?
Saliento que o veiculo sedan é
considerado superior o hatch.

21/10/2020 18:35:38
 

Cada modelo de veículo tem
características que atendem a
determinadas necessidades
específicas de consumo, transporte,
locomoção, dirigibilidade, etc... Uma
caminhonete pode ser considerada
superior em relação ao parâmetro de
construção e preço, porém pode não
atender com demasiada eficiência
quanto um carro pequeno em
deslocamento em trânsito
congestionado, consumo, espaço
físico de estacionamento e menor
risco de colisão, por exemplo. Nesse
sentido não existe para a
Administração modelo SUPERIOR a
outro, mas sim modelo que atenda
melhor cada necessidade específica.
Portanto não, cada modelo tem sua
demanda particular, e o fornecedor
deve se atentar as especificações
técnicas pedidas em cada item/lote.

20/10/2020 13:30:20
 

O Edital e respectivos anexos
estabelece condições de reajuste de
valores e anualmente, porém não faz
referência qual índice será adotado
com base de cálculo, desta forma
solicitamos esclarecer qual índice
será utilizado ao período de reajuste?

22/10/2020 17:21:25
 

Anexo III. 05.15.1 É facultado o
reajuste em sentido estrito, a pedido
da contratada, contemplando a
variação do IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo), após 12 (doze)
meses da apresentação da última
proposta comercial, no prazo de 60
dias, sob pena de o silêncio ser
interpretado como renúncia
presumida.
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20/10/2020 13:30:38
 

Quanto ao seguro dos veículos,
solicitamos esclarecer a empresa
vencedora do certame poderá adotar
o auto seguro dos próprios veículos, e
apresentar seguro/apólice apenas
para os dados causados a terceiros,
nos termos e condições estabelecida
em edital?

22/10/2020 17:26:42
 

No item 7. OBRIGAÇÕES E
RESPONSABILIDADES DAS
PARTES, no subitem 7.1
OBRIGAÇÕES E
RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA em seu subitem
7.1.19, fica clara a responsabilidade e
o ônus pela incidente que possa
ocorrer onde o seguro fornecido pelo
CONTRATADO deverá cobrir todas as
despesas.

20/10/2020 13:33:24
 

Sabemos que o edital destina-se a
contratação de veículos por Km Livre,
porém para parâmetro de
precificação, melhor analise de preço,
solicitamos esclarecer qual a media
de km/rodado mensalmente por cada
categoria dos veículos licitados?
Destacamos que tal informação
interfere diretamente na composição
de custo para apresentação da
proposta.

21/10/2020 22:27:13
 

Seria pouco prudente, por parte da
Administração, arvorar uma estimativa
de quilometragem mensal, tendo em
vista que a quantidade pode variar
muito, de acordo com o Órgão/
Entidade envolvido na contratação,
bem como de suas necessidades. O
Fornecedor deve calcular seus custos
já prevendo a disponibilidade de uma
quilometragem livre (sem limitação).

20/10/2020 13:40:16
 

Qual será o cronograma de entrega
dos veículos? E correto afirmar que
atualmente devido ao cenário atual, o
prazo de entrega para os veículos se
tornaram imprevisíveis, e um
cronograma de entrega com
flexibilidade será fundamente na
entrega efetiva dos veículos

22/10/2020 17:41:25
 

Não tem um cronograma definido,
será sob demanda. No registro de
preços os Órgãos partícipes podem
solicitar durante toda a vigência da
Ata. O prazo para o fornecedor se
preparar e antever a entrega é
entendido como suficiente, uma vez
que o rito processual após o certame
ainda demanda alguns dias antes da
assinatura efetiva do eventual
contrato.

20/10/2020 13:40:51
 

Quais serão as localidades de entrega
dos veículos?

22/10/2020 17:47:46
 

Cada Lote é destinado a um grupo de
Órgãos Partícipes, portanto a
depender do Lote disputado, a entrega
é variável e relacionada a
determinados Órgãos. O Edital
contempla a informação de destinação
de cada Lote. O endereço Sede da
maioria dos órgãos é Goiânia e região
metropolitana, podendo ter casos fora
da capital.

20/10/2020 13:41:14
 

Qual será o tipo de operação urbano
ou rural?

22/10/2020 17:49:47
 

Poderá atender as duas modalidades
sem restrição, rural e urbano, em
especial os modelos propícios a isso.
Em suma, a maioria irá operar em
perímetro urbano.

20/10/2020 13:41:38
 

Qual empresa fornecedora atual do
contrato?

22/10/2020 17:55:09
 

A SEAD promove essa licitação para
vários órgãos. Em cada órgão existe
realidade e uma necessidade diferente
para com esse certame. Alguns com
contratos próximos ao vencimento e
com a intenção de não renovação de
seus contratos atuais, outros na
expectativa de contratação nova por
meio da Ata produto dessa licitação,
enfim... os casos particulares de cada
órgão e seus contratos de
fornecimento atuais podem ser
consultados no portal da
Transparência.

Impugnações
Data Impugnação Descrição Data Resposta Resposta Julgamento
19/10/2020 18:29:20
 

Boa noite! Segue anexa a
impugnação.

22/10/2020 15:21:09
 

Foi julgado improcedente e a
data do certame mantida.
Gerência de Suprimentos e
Frotas, Gerência de Aquisições
Corporativas, e revisado por

Improcedente
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instância Superior. Encontra-se
em Anexo!

20/10/2020 20:40:55
 

Boa noite! Segue anexa a
impugnação

22/10/2020 16:27:14
 

Foi julgado improcedente e a
data do certame mantida.
Pregoeiro e equipe de apoio.
Revisado por instância
Superior. A resposta
formalizada encontra-se em
anexo!

Improcedente

Troca de Mensagens
00.215.234/0001-56 21/10/2020 15:52:30

 
A proposta de valor R$ 6.794.442,00 do Item (001) do lote (005) foi
excluida pelo Fornecedor.

00.215.234/0001-56 21/10/2020 15:53:37
 

A proposta de valor R$ 6.744.112,80 do Item (001) do lote (006) foi
excluida pelo Fornecedor.

00.215.234/0001-56 21/10/2020 15:54:34
 

A proposta de valor R$ 14.876.884,00 do Item (001) do lote (013) foi
excluida pelo Fornecedor.

00.215.234/0001-56 21/10/2020 15:55:29
 

A proposta de valor R$ 13.930.173,20 do Item (001) do lote (014) foi
excluida pelo Fornecedor.

27.595.780/0001-16 22/10/2020 15:34:24
 

A proposta de valor R$ 4.205,00 do Item (001) do lote (001) foi excluida
pelo Fornecedor.

16.670.085/0001-55 22/10/2020 18:26:01
 

sadf

72.653.009/0001-02 22/10/2020 18:56:04
 

.,

05.806.191/0001-05 22/10/2020 20:25:12
 

A proposta de valor R$ 4.205,33 do Item (001) do lote (001) foi excluida
pelo Fornecedor.

27.595.780/0001-16 22/10/2020 21:52:59
 

A proposta de valor R$ 1.978,00 do Item (001) do lote (003) foi excluida
pelo Fornecedor.

27.595.780/0001-16 22/10/2020 21:54:11
 

A proposta de valor R$ 1.947,00 do Item (001) do lote (004) foi excluida
pelo Fornecedor.

16.670.085/0001-55 22/10/2020 23:30:26
 

A proposta de valor R$ 5.393,30 do Item (001) do lote (010) foi excluida
pelo Fornecedor.

Pregoeiro 23/10/2020 08:36:00
 

Bom Dia, Srs. Licitantes!

Pregoeiro 23/10/2020 08:36:29
 

Logo será aberta a sessão Pública do Pregão Eletrônico SRP nº.
008/2020 do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o Registro de
Preços para eventual contratação de empresa para prestar serviços de
locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento
específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador),
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20
(vinte) meses, de acordo com o Edital e seus anexos.

Pregoeiro 23/10/2020 08:37:11
 

Atenção: O prazo para registro de propostas se encerrará em 22
minutos, de acordo com o novo Decreto 9.666/2020, onde se estabelece
que a etapa de proposta se inicia com a publicação e se encerra na
abertura do Pregão, que segue direto para a fase de lances.

Pregoeiro 23/10/2020 08:37:37
 

O chat é aberto para eventuais interações formais.

16.670.085/0001-55 23/10/2020 08:38:02
 

Bom dia Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 23/10/2020 08:38:03
 

Atenção para as dúvidas já respondidas nos 45 pedidos de
esclarecimento.

27.326.594/0001-81 23/10/2020 08:38:27
 

A proposta de valor R$ 4.205,33 do Item (001) do lote (001) foi excluida
pelo Fornecedor.

27.326.594/0001-81 23/10/2020 08:38:44
 

A proposta de valor R$ 5.418,50 do Item (001) do lote (015) foi excluida
pelo Fornecedor.

Pregoeiro 23/10/2020 08:39:30
 

ATENÇÃO: Informamos a todos participantes que verifiquem se o ramo
de atividade de sua empresa está de acordo com o objeto licitado.

16.670.085/0001-55 23/10/2020 08:39:36
 

Somente para confirmação: Conforme a resposta de esclarecimento 41,
a proposta inicial que é anexada no sistema, deve conter a identificação
e timbrado da empresa. Correto. Não serão desclassificadas por
estarem identificadas.

Pregoeiro 23/10/2020 08:40:33
 

Sim, conforme orientado no esclarecimento.
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16.670.085/0001-55 23/10/2020 08:40:52
 

Obrigado!

Pregoeiro 23/10/2020 08:40:57
 

Só participarão da etapa de lances, as empresas que registrarem em
tempo hábil sua proposta.

27.326.594/0001-81 23/10/2020 08:41:14
 

A proposta de valor R$ 3.358,78 do Item (001) do lote (016) foi excluida
pelo Fornecedor.

Pregoeiro 23/10/2020 08:44:44
 

ATENÇÃO: A diferença mínima calculada pelo sistema entre seus
lances para a disputa de hoje será de R$ 1,00.

02.491.558/0001-42 23/10/2020 09:00:03
 

BOM DIA

Pregoeiro 23/10/2020 09:02:23
 

A etapa competitiva de lances do pregão eletrônico começou em:
23/10/2020 09:00:00

Pregoeiro 23/10/2020 09:03:56
 

A Secretaria de Estado de Administração agradece as melhores ofertas.

Pregoeiro 23/10/2020 09:04:55
 

Alertamos que ficará sob a responsabilidade do licitante o seu preço
ofertado e a obrigação de atender as exigências do Edital, sem exceção.

Mensagem Automática 23/10/2020 09:05:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 001.

Pregoeiro 23/10/2020 09:06:15
 

Esclarecemos que uma vez acionado o fechamento, o sistema veda
automaticamente qualquer alteração nos preços oferecidos. Ficando o
fornecedor obrigado a atender as prerrogativas das normas que rege
esta matéria, e ainda serão os responsáveis por qualquer preço
apresentado e registrado no sistema.Boa Sorte a todos!

Mensagem Automática 23/10/2020 09:10:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 001 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:13:23
 

Bom dia Sr. pregoeiro, o sistema está travando muito favor verificar
correção.

68.765.049/0001-79 23/10/2020 09:13:51
 

travando aqui tbm

Mensagem Automática 23/10/2020 09:15:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 002.

29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:16:02
 

O sistema trava a tela direto senhor pregoeiro, favor nos posicionar a
respeito.

Pregoeiro 23/10/2020 09:18:43
 

O Suporte do Comprasnet foi comunicado e está atento a eventuais
erros no servidor. Caso sua conexão esteja instável pode ocorrer um
delay (atraso). Recomendo realizar seu lance competitivo antes da
proximidade do segundo minuto.

29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:19:33
 

A internet que utilizamos é de fibra, não há delay!

Mensagem Automática 23/10/2020 09:20:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 002 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

29.118.884/0001-65 23/10/2020 09:20:04
 

Favor verificar com o suporte, pois é erro no sistema.

68.765.049/0001-79 23/10/2020 09:21:14
 

Site trarvando todo momento.

Pregoeiro 23/10/2020 09:21:29
 

O suporte SCTI já está ciente e acompanhando este pregão. Reforço
aos fornecedores que eventualmente estejam passando por essa
dificuldade e já garantirem o registro de seu lance competitivo.

Mensagem Automática 23/10/2020 09:25:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 003.

Mensagem Automática 23/10/2020 09:30:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 003 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!
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Pregoeiro 23/10/2020 09:31:58
 

Atenção fornecedores, não deixem para o último instante do minuto final
para registrar seu lance. Você tem o tempo de 2 minutos completos para
superar o menor lance do outro fornecedor.

Pregoeiro 23/10/2020 09:33:58
 

Caso algum fornecedor esteja encontrando problemas de instabilidade,
reforço ainda mais atenção a isso.

Mensagem Automática 23/10/2020 09:35:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 004.

Pregoeiro 23/10/2020 09:35:14
 

Até o momento os lances estão sendo recebidos normalmente pelo
sistema e o pregão corre sem interrupção.

28.028.063/0001-75 23/10/2020 09:35:34
 

Sr. Pregoeiro Aguimar, o site esta travando a todo instante.

Mensagem Automática 23/10/2020 09:40:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 004 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

Pregoeiro 23/10/2020 09:40:05
 

Apesar do relato, constato que muitos fornecedores estão operando o
sistema e os lances estão sendo recebidos normalmente. Reforço, caso
você esteja com dificuldades oriento a registrar o seu lance competitivo
o quanto antes. Você tem todo o tempo de encerramento mais o tempo
da prorrogação 2 + 2 para ofertar seu lance competitivo. O Suporte do
sistema já está ciente do seu reclame e está acompanhando. Caso seja
detectado algum erro técnico impeditivo para continuação do certame,
irei informar.

Mensagem Automática 23/10/2020 09:45:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 005.

Mensagem Automática 23/10/2020 09:50:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 005 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

Mensagem Automática 23/10/2020 09:55:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 006.

Mensagem Automática 23/10/2020 10:00:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 006 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

Mensagem Automática 23/10/2020 10:05:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 007.

Mensagem Automática 23/10/2020 10:10:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 007 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

Mensagem Automática 23/10/2020 10:15:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 008.

Mensagem Automática 23/10/2020 10:20:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 008 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

72.653.009/0001-02 23/10/2020 10:20:57
 

Senhor pregoiro, o lance a ser ofertado é referente ao valor global para
12 ou 20 meses?

Mensagem Automática 23/10/2020 10:25:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 009.

Pregoeiro 23/10/2020 10:25:48
 

Valor Global. Referente a 20 meses. Conforme objeto: Locação de
veículos automotores com ofornecimento de equipamento específico
para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador),
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20
(vinte) meses.

Mensagem Automática 23/10/2020 10:30:00 Caros Licitantes, informamos que para o Lote 009 poderá ter
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 Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

Mensagem Automática 23/10/2020 10:35:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 010.

Mensagem Automática 23/10/2020 10:40:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 010 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

05.515.258/0001-44 23/10/2020 10:41:31
 

prezado pregoeiro solicito a exclusão de nosso lance para o lote 17, que
equivocadamente digitado

Mensagem Automática 23/10/2020 10:45:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 011.

Pregoeiro 23/10/2020 10:45:01
 

Qual é o seu lance fornecedor?

Pregoeiro 23/10/2020 10:47:17
 

Senhor Fornecedor, identifique a qual lance você se refere, para que eu
possa providenciar a exclusão.

Mensagem Automática 23/10/2020 10:50:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 011 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

05.515.258/0001-44 23/10/2020 10:50:48
 

o lance atualmente vencedor para o lote 17 no valor de 2.457.000,00

05.515.258/0001-44 23/10/2020 10:51:58
 

o portal tem sofrido quedas e o carregamento dos dados está lento

Pregoeiro 23/10/2020 10:51:58
 

(Mensagem Automática) O lance de valor 2.457.000,00 para o Lote 017 ,
foi excluido pelo Pregoeiro!

05.515.258/0001-44 23/10/2020 10:54:15
 

obrigado

Mensagem Automática 23/10/2020 10:55:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 012.

Mensagem Automática 23/10/2020 11:00:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 012 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

Pregoeiro 23/10/2020 11:04:33
 

"o portal tem sofrido quedas e o carregamento dos dados está lento". Já
está registrado no chat seu reclame, assim como todas as demais
mensagens de interação neste chat. Reforço que o pregão transcorre
normalmente caso não seja detectado impeditivo técnico por parte da
SCTI. A suposta "lentidão" por alguma parcela de usuários não é
impeditivo operacional, a não ser que seja determinação da SCTI como
mencionado. Reforço a recomendação para ser competitivo em seu
lance e já oportunizar o registro

Mensagem Automática 23/10/2020 11:05:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 013.

Mensagem Automática 23/10/2020 11:10:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 013 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

Mensagem Automática 23/10/2020 11:15:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 014.

Mensagem Automática 23/10/2020 11:20:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 014 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!
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Mensagem Automática 23/10/2020 11:25:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 015.

Mensagem Automática 23/10/2020 11:30:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 015 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

Mensagem Automática 23/10/2020 11:35:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 016.

Mensagem Automática 23/10/2020 11:40:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 016 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

Mensagem Automática 23/10/2020 11:45:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 017.

Mensagem Automática 23/10/2020 11:50:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 017 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

Mensagem Automática 23/10/2020 11:55:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 018.

Mensagem Automática 23/10/2020 12:00:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 018 poderá ter
Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2
(dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver
novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa
competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de
encerrar a fase de lance do lote!

05.515.258/0001-44 23/10/2020 12:12:55
 

Prezado Pregoeiro, vimos, mui respeitosamente, solicitar nossa
desclassificação no item 16, oportunizando assim a classificação da
licitante que ficou em segundo lugar na fase de lances. cientes de vossa
compreensão, agradecemos e desculpamo-nos.

Pregoeiro 23/10/2020 12:14:57
 

O Item já está em julgamento, não cabe mais a exclusão de Lance.

Pregoeiro 23/10/2020 12:16:03
 

A desclassificação ocorre se você não atender às exigências editalícias,
e é uma análise procedimental.

27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:22:04
 

Sr. Pregoeiro, gentileza avaliar a possibilidade de diligenciar a empresa
responsável pelos lances sequenciais com diferença de R$100,00 no
lote 12 (possível uso de robô)

05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:22:42
 

negativo para robo, estamos fazendo os calculos

Pregoeiro 23/10/2020 12:30:45
 

Senhor fornecedor acusado, para eliminar suspeitas recomendo que
oferte lances fora do padrão matemático levantado pelo fornecedor
acusador. Ao fornecedor acusador informo que para ganhar basta oferta
o menor lance independente da situação operacional dos demais
competidores. Ressalvo que a equipe técnica de suporte remete o
sistema a total lisura do certame.

05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:33:15
 

ok senhor pregoeiro iremos mudar

02.491.558/0001-42 23/10/2020 12:41:56
 

Boa tarde, Prezado Sr. Pregoeiro, quais serão os próximos passos?

Pregoeiro 23/10/2020 12:42:40
 

Encerrada a disputa de lances, irei prossegui com a negociação dos
detentores do menor preço. Após a negociação irei chamar para o envio
da documentação complementar.

02.491.558/0001-42 23/10/2020 12:43:11
 

Vamos direto ou a sessão será suspensa?

Pregoeiro 23/10/2020 12:43:38
 

vamos direto. Será suspensa para envio da documentação após a
negociação.

02.491.558/0001-42 23/10/2020 12:44:01
 

Ok, vamos aguardar.

Pregoeiro 23/10/2020 12:44:52 (Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
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 o lance 1.760.000,00 para o Item/Lote 001 a entrar em negociação no
valor de 1.759.500,00!

Pregoeiro 23/10/2020 12:46:16
 

Farei a contraproposta para cada Lote, baseado nos preços mais
atrativos da pesquisa de preços postada nos Autos do processo, e
baseado em pesquisas complementares.

27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:47:27
 

Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde! Ofertamos nosso melhor preço
durante a fase de lances, no entanto poderemos rever nossos preços
junto à diretoria. Poderia nos conceder 30 minutos?

Pregoeiro 23/10/2020 12:47:48
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 2.902.000,00 para o Item/Lote 002 a entrar em negociação no
valor de 2.901.650,00!

27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:48:05
 

Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde! Ofertamos nosso melhor preço
durante a fase de lances, no entanto poderemos rever nossos preços
junto à diretoria. Poderia nos conceder 30 minutos?

Pregoeiro 23/10/2020 12:49:08
 

Senhor fornecedor CS BRASIL FROTAS LTDA, pesquisei que você
possa ter propostas com a Secretaria De Estado Da Administração Da
Paraíba, podemos melhorar essa proposta para este pregão da SEAD–
GO?

Pregoeiro 23/10/2020 12:50:20
 

Senhor fornecedor UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A., em minhas
pesquisas encontrei fontes de propostas para Governo do Estado de
São Paulo - Secretaria de Logistica e Transportes Companhia Docas de
São Sebastiao, podemos melhorar essa proposta para este pregão da
SEAD–GO?

Pregoeiro 23/10/2020 12:50:49
 

Senhor fornecedor JVS PARTICIPACOES EIRELI, em minhas pesquisas
encontrei fontes de propostas para Prefeitura Municipal De Carmolandia,
podemos melhorar essa proposta para este pregão da SEAD–GO?

27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:51:39
 

Sr. Pregoeiro, cada edital/Estado tem uma especificação e utilização,
desta forma não cabe comparativo. Manteremos a nossa última oferta, já
validada com a diretoria.

Pregoeiro 23/10/2020 12:51:50
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 3.292.000,00 para o Item/Lote 003 a entrar em negociação no
valor de 3.291.400,00!

02.491.558/0001-42 23/10/2020 12:52:10
 

Boa tarde, prezado Sr. Pregoeiro, infelizmente esta é nossa melhor
oferta.

27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:52:19
 

Contamos com vossa compreensão.

Pregoeiro 23/10/2020 12:53:18
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 1.122.200,00 para o Item/Lote 004 a entrar em negociação no
valor de 1.122.000,00!

Pregoeiro 23/10/2020 12:54:14
 

Gostaria caro fornecedor, que considerasse minha contraproposta. São
arredondamentos plausíveis.

Pregoeiro 23/10/2020 12:55:08
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 2.494.900,12 para o Item/Lote 005 a entrar em negociação no
valor de 2.494.900,00!

27.595.780/0001-16 23/10/2020 12:55:52
 

Sr. Pregoeiro, diante da qualidade dos serviços a serem ofertados,
manteremos nosso último lance para todos os lotes. Contamos
novamente com vossa compreensão.

Pregoeiro 23/10/2020 12:56:11
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 2.800.000,00 para o Item/Lote 006 a entrar em negociação no
valor de 2.799.900,00!

02.491.558/0001-42 23/10/2020 12:56:12
 

Pregoeiro, chegamos em nosso limite mesmo para a correta prestação
do serviço licitado

05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:56:17
 

item 5 iremos negociar para R$ 2.494.881,00 para arredondar a conta

05.864.744/0001-78 23/10/2020 12:57:14
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (005)!

Pregoeiro 23/10/2020 12:59:53
 

Agradeço ao interesse em negociar com a Administração, caro detentor
do melhor preço no Lote 05.

Pregoeiro 23/10/2020 13:00:53
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 6.400.000,00 para o Item/Lote 007 a entrar em negociação no
valor de 6.399.990,00!

Pregoeiro 23/10/2020 13:01:35
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 3.239.000,00 para o Item/Lote 008 a entrar em negociação no
valor de 3.238.980,00!
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Pregoeiro 23/10/2020 13:02:37
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 2.330.000,00 para o Item/Lote 009 a entrar em negociação no
valor de 2.329.990,00!

Pregoeiro 23/10/2020 13:03:28
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 3.700.000,00 para o Item/Lote 010 a entrar em negociação no
valor de 3.699.960,00!

Pregoeiro 23/10/2020 13:04:25
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 1.669.999,00 para o Item/Lote 011 a entrar em negociação no
valor de 1.669.990,00!

Pregoeiro 23/10/2020 13:05:15
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 2.518.310,00 para o Item/Lote 012 a entrar em negociação no
valor de 2.518.300,00!

05.864.744/0001-78 23/10/2020 13:06:09
 

item 11 vamos fazer R$ 1.669.998,00 para arredondar a conta

Pregoeiro 23/10/2020 13:06:38
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 6.480.000,00 para o Item/Lote 013 a entrar em negociação no
valor de 6.479.990,00!

05.864.744/0001-78 23/10/2020 13:06:46
 

item 12 R$ 2.518.307,80 para arredondamento

02.491.558/0001-42 23/10/2020 13:07:24
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (013)!

Pregoeiro 23/10/2020 13:07:30
 

Agradeço pela negociação caro Fornecedor detentor do melhor lance no
Lote 11 e 12.

Pregoeiro 23/10/2020 13:07:56
 

Agradeço ao caro fornecedor do Lote 13!

02.491.558/0001-42 23/10/2020 13:07:59
 

Prezado, realizada a negociação no valor proposto para o item 13

Pregoeiro 23/10/2020 13:09:00
 

Obrigado Fornecedor do Lote 13 pelo interesse em negociar com a
Administração.

Pregoeiro 23/10/2020 13:09:44
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 6.100.000,00 para o Item/Lote 014 a entrar em negociação no
valor de 6.099.970,00!

Pregoeiro 23/10/2020 13:10:26
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 106.000,00 para o Item/Lote 015 a entrar em negociação no
valor de 105.990,00!

Pregoeiro 23/10/2020 13:11:19
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 268.639,00 para o Item/Lote 016 a entrar em negociação no
valor de 268.638,00!

27.595.780/0001-16 23/10/2020 13:11:33
 

Sr. Pregoeiro, para os lotes 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10 e 17
manteremos nosso último melhor preço ofertado durante a disputa.

02.491.558/0001-42 23/10/2020 13:11:37
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (014)!

02.491.558/0001-42 23/10/2020 13:11:51
 

Negociação efetuada

Pregoeiro 23/10/2020 13:12:22
 

Obrigado fornecedor do Lote 14.

05.864.744/0001-78 23/10/2020 13:12:30
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (011)!

05.515.258/0001-44 23/10/2020 13:13:02
 

Sr. Pregoeiro reiteramos nosso pedido de desclassificação no item 16.

Pregoeiro 23/10/2020 13:13:52
 

Novamente obrigado fornecedor do Lote 11.

05.864.744/0001-78 23/10/2020 13:13:56
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (012)!

Pregoeiro 23/10/2020 13:14:15
 

Novamente obrigado fornecedor do Lote 12.

Pregoeiro 23/10/2020 13:15:16
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 2.261.000,00 para o Item/Lote 017 a entrar em negociação no
valor de 2.260.998,00!

Pregoeiro 23/10/2020 13:16:20
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 800.000,00 para o Item/Lote 018 a entrar em negociação no
valor de 799.990,00!

Pregoeiro 23/10/2020 13:17:21 Prezados, peço novamente aos fornecedores detentores do melhor
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 lance para avaliar a possibilidade de negociação e aceitabilidade de
minha contraproposta.

Pregoeiro 23/10/2020 13:17:41
 

Aos que já efetuaram seu lance de negociação o meu muito obrigado.

05.864.744/0001-78 23/10/2020 13:18:13
 

agora ira suspender para o almoco senhor pregoeiro?

Pregoeiro 23/10/2020 13:19:43
 

Srs. Licitantes, agradecemos a participação e informamos que a sessão
está parcialmente suspensa. Aguardamos a documentação e proposta
via sistema das empresas vencedoras nos prazos estipulados no Edital,
contados do encerramento desta sessão.

Pregoeiro 23/10/2020 13:21:23
 

A proposta ajustada assim como demais documentações
complementares serão aceitos no campo do sistema "Documentação
Complementar". Atenção a essa etapa e caso estejam com CRC
irregular, encaminhar documentação nesse campo, de acordo com o que
prega o Edital.

Pregoeiro 23/10/2020 13:22:38
 

Atenção: Essa etapa de Documentação é uma etapa classificatória onde
poderá ser desclassificado o Fornecedor que não atender ao solicitado
conforme instrumento convocatório.

Pregoeiro 23/10/2020 13:23:21
 

Toda informação da publicidade do julgamento desta licitação será de
acordo com as exigências em lei.

Pregoeiro 23/10/2020 13:24:42
 

Retornaremos a sessão às 09:00h do dia 26/10/2020 (próxima segunda)
para continuidade, devido à grande quantidade de documentação a ser
recebida hoje a tarde e a ser analisada.

Pregoeiro 23/10/2020 13:24:54
 

Boa tarde a todos!

16.734.029/0001-37 23/10/2020 13:28:42
 

Boa tarde Sr Pregoeiro, o sistema não está habilitado para inclusão de
documentos.

Pregoeiro 23/10/2020 13:31:15
 

Estou habilitando agora.

Pregoeiro 23/10/2020 13:34:35
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 001 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:35:35
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 002 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:38:12
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 003 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:38:51
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 004 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:39:58
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 005 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

27.595.780/0001-16 23/10/2020 13:40:15
 

Sr. Pregoeiro, o item 9.2.a do edital estipula o prazo de 3 (três) horas
após o final da fase de lances para envio da proposta reajustada/doc.
complementar. Prevalecerá o horário do sistema (17:00) ou o item 9.2.a?

Pregoeiro 23/10/2020 13:43:40
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 006 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:45:44
 

Prevalece a disposição do edital.

Pregoeiro 23/10/2020 13:47:56
 

A título de instabilidade no sistema, habilitamos agora o recurso. Mas
não havendo comprometimento técnico, prevalece a disposição do item
editalício.

Pregoeiro 23/10/2020 13:48:51
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 007 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00
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Pregoeiro 23/10/2020 13:49:52
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 008 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:50:27
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 009 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:51:18
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 010 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:52:16
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 011 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:52:53
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 012 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:53:16
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 013 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:53:46
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 014 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:54:57
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 015 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:55:30
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 016 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:56:14
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 017 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

Pregoeiro 23/10/2020 13:56:45
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 018 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
23/10/2020 17:00

28.028.063/0001-75 23/10/2020 14:54:37
 

Sr. Pregoeiro a documentação pode ser encaminhada por e-mail ?

Pregoeiro 23/10/2020 14:55:01
 

Não, apenas via sistema.

28.028.063/0001-75 23/10/2020 14:56:33
 

Não estou conseguindo encaminhar via sistema.

Pregoeiro 23/10/2020 15:04:03
 

Qual o seu lote? Vc Consegue incluir pelo campo Documentos
Complementares?

28.028.063/0001-75 23/10/2020 15:06:14
 

Consegui, Obrigado.

Pregoeiro 23/10/2020 15:08:59
 

Ok, a disposição.

Pregoeiro 26/10/2020 09:00:14
 

Bom dia Senhores Licitantes!

Pregoeiro 26/10/2020 09:02:23
 

Hoje daremos continuidade ao andamento do Pregão SRP 008/2020.

Pregoeiro 26/10/2020 09:05:54
 

Na sexta-feira, dia 23/10/2020 foi realizada a disputa de lances, que se
estendeu até o início do período da tarde. No período vespertino foi
oportunizado o período para envio da proposta ajustada e eventuais
documentos complementares. Será oportunizado agora período para
análise dos documentos de habilitação e documentos complementares
pelos demais licitantes.
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02.491.558/0001-42 26/10/2020 09:07:58
 

Bom dia, Prezado Sr. Pregoeiro, a sessão será suspensa para
analisarmos?

Pregoeiro 26/10/2020 09:08:21
 

Os fornecedores terão até o período vespertino para checar seus
concorrentes. Retornaremos à sessão às 14:30 de hoje. Nessa
oportunidade será feito o julgamento no sistema e os demais
fornecedores terão a oportunidade de direito ao Recurso.

Pregoeiro 26/10/2020 09:09:11
 

Os documentos dos detentores dos menores lances estão disponíveis
no sistema.

02.491.558/0001-42 26/10/2020 09:09:35
 

Ok, obrigado. Estaremos logados na oportunidade

Pregoeiro 26/10/2020 09:12:49
 

Caso algum fornecedor queira contestar o detentor do menor lance, será
aberto oportunidade de solicitar o Recurso. Peço aos prezados que seja
feito o uso do bom senso e que seja solicitado recurso caso realmente o
fornecedor sinta a real necessidade, para não tumultuar o andamento do
certame, daí a importância deste período agora de checagem dos Docs.

Pregoeiro 26/10/2020 09:13:15
 

Obrigado pela atenção, retornaremos às 14:30 de hoje.

29.118.884/0001-65 26/10/2020 09:16:59
 

Bom dia Sr. Pregoeiro, solicitamos a desclassificação da proposta da
empresa arrematante do lote 10 que cotou o veículo Chevrolet SPIN que
é um veículo tipo Station Wagon sendo que o referido lote exige veículos
tipo SUV, como também solicitamos a desclassificação da proposta da
empresa arrematante dos lotes 13 e 14 que cotaram o veículo Fiat Toro
Endurance que não cabe nas especificações exigidas no processo, uma
vez que é solicitado veículos com 5 marchas a frente e uma a ré, (...)

29.118.884/0001-65 26/10/2020 09:17:40
 

a Fiat Toro Endurance é um carro automático de 9 marchas.

29.118.884/0001-65 26/10/2020 09:20:40
 

A desclassificação das referidas propostas está previsto no subitem 6.3
do edital, vejamos: 6.3O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que não estiverem em conformidade com os
requisitos estabelecidos no Edital, em decisão fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos
os participantes.

Pregoeiro 26/10/2020 09:32:48
 

No retorno às 14:30 daremos o julgamento e a oportunidade de recurso.

Pregoeiro 26/10/2020 09:34:42
 

A equipe técnica responsável pelo Termo de Referência também faz a
checagem em relação ao atendimento das especificações requeridas.

02.491.558/0001-42 26/10/2020 10:08:12
 

Sr. Pregoeiro, apenas em caráter de facilitar a análise, o edital no item
3.1 é claro quanto a especificações mínimas, ou seja o veículo de 9
marchas é superior ao veículo de 5 marchas solicitadas no edital, sendo
assim o veículo FIAT Toro Endurance atende plenamente aos requisitos
editalicios. Agradecemos a oportunidade

05.515.258/0001-44 26/10/2020 10:15:05
 

Prezado pregoeiro, bom dia. Solicitamos a desclassificação da empresa
Fast Fleet no item 18, pois os veículos são blindados e o item 18 - sub
item 2 onde a concorrente ofertou Jeep Compass não atende a
especificação de SUV GRANDE- além do mais nos atestados
apresentados não encontramos compatibilidade com o solicitado:
veículo BLINDADO. Também na documentação não encontramos o
certificado de registro no exército, documento obrigatório para que
empresas possam locar veículos BLINDADOS.

05.515.258/0001-44 26/10/2020 10:17:18
 

Prezado pregoeiro, bom dia. Solicitamos a desclassificação da empresa
Fast Fleet no item 18, pois os veículos são blindados e o item 18 - sub
item 2 onde a concorrente ofertou Jeep Compass (suv médio)não
atende a especificação de SUV GRANDE- além do mais nos atestados
apresentados não encontramos compatibilidade com o solicitado:
veículo BLINDADO. Também na documentação não encontramos o
certificado de registro no exército, documento obrigatório para que
empresas possam locar veículos BLINDADOS.

Pregoeiro 26/10/2020 14:35:34
 

Boa tarde! Atenção para o AVISO: Está sendo diligenciado pela equipe
técnica responsável pelo Termo de Referência (Gerência de
Suprimentos e Frotas da SEAD) se todos os Lotes atendem as
especificações requisitadas. Visando transparência, a equipe solicitou
um maior tempo para conferência de alguns Lotes em sua plenitude.
Para que não haja inconsistência na decisão, visto mensagem do
Fornecedor, a equipe está demandando máxima atenção. Postergo,
portanto, a decisão para às 16:00 de hoje.

02.491.558/0001-42 26/10/2020 14:37:13
 

Ok, estaremos logados.



18/11/2020 Compras Net

https://www.comprasnet.go.gov.br/admssce/frmDefault.asp 102/111

Pregoeiro 26/10/2020 14:39:11
 

Após checagem das propostas com o requisitado no Termo de
Referência, caso algum fornecedor não concorde com a decisão, será
oportunizado, em campo próprio do sistema, opção para manifestar sua
intenção de recorrer.

Pregoeiro 26/10/2020 14:39:42
 

Retornaremos às 16:00 de hoje.

Pregoeiro 26/10/2020 15:59:54
 

Boa Tarde. Daremos continuidade aos procedimentos.

05.806.191/0001-05 26/10/2020 16:00:08
 

Boa tarde, a todos!

05.515.258/0001-44 26/10/2020 16:01:29
 

Boa tarde!

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:01:45
 

Boa tarde!

Pregoeiro 26/10/2020 16:02:07
 

Estaremos providenciando o julgamento de cada Lote.

Pregoeiro 26/10/2020 16:03:03
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 1.760.000,00 para o Item/Lote 001 a entrar em negociação no
valor de 1.759.400,00!

Pregoeiro 26/10/2020 16:03:41
 

Senhor detentor do Lote 1, por favor aceitar a oferta via sistema.
Conforme valor da sua proposta final reajustada.

Pregoeiro 26/10/2020 16:04:03
 

Para que possamos julgar seu lote.

Pregoeiro 26/10/2020 16:05:34
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 2.902.000,00 para o Item/Lote 002 a entrar em negociação no
valor de 2.900.800,00!

Pregoeiro 26/10/2020 16:06:32
 

Senhor fornecedor do Lote 2, favor ajustar seu lance para o valor final de
sua proposta ajustada, para que possamos julgar o seu Lote.

Pregoeiro 26/10/2020 16:07:41
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 3.292.000,00 para o Item/Lote 003 a entrar em negociação no
valor de 3.289.500,00!

Pregoeiro 26/10/2020 16:08:00
 

Senhor fornecedor do Lote 3, favor ajustar seu lance para o valor final de
sua proposta ajustada, para que possamos julgar o seu Lote.

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:08:06
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (001)!

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:11:18
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (002)!

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:11:51
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (003)!

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:12:30
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (006)!

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:13:06
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (007)!

Pregoeiro 26/10/2020 16:13:08
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 001!

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:13:38
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (008)!

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:14:09
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (009)!

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:14:42
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (010)!

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:15:10
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (017)!

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:15:58
 

Sr. Pregoeiro, lotes ajustados conforme proposta final.

Pregoeiro 26/10/2020 16:16:18
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
001 o propontente do lance R$ 1.759.400,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

Pregoeiro 26/10/2020 16:17:23 (Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
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 fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 002!
02.491.558/0001-42 26/10/2020 16:17:52

 
Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS
Brasil Frotas, haja visto que a mesma descumpriu para com o item
5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição
dos preços.

05.806.191/0001-05 26/10/2020 16:18:51
 

Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor
recurso a decisão que declarou a empresa CS Brasil vencedora dos
lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de
infrações contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços
inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e
comprovadas nas razões que serão apresentadas.

Pregoeiro 26/10/2020 16:20:41
 

Ok Sr. Fornecedor. Para registrar sua intenção de recurso você deve
requerer no botão disponível no sistema. Em até 10 minutos. E poderá
encaminhar sua fundamentação (peça recursal) até dia 29/10/2020 pelo
sistema.

Pregoeiro 26/10/2020 16:21:17
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
002 o propontente do lance R$ 2.900.800,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

05.806.191/0001-05 26/10/2020 16:21:54
 

Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor
recurso a decisão que declarou a empresa CS Brasil vencedora dos
lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de
infrações contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços
inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e
comprovadas nas razões que serão apresentadas.

02.491.558/0001-42 26/10/2020 16:21:56
 

Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS
Brasil Frotas, haja visto que a mesma descumpriu para com o item
5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição
dos preços.

Pregoeiro 26/10/2020 16:22:02
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 003!

05.806.191/0001-05 26/10/2020 16:22:20
 

Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor
recurso a decisão que declarou a empresa CS Brasil vencedora dos
lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de
infrações contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços
inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e
comprovadas nas razões que serão apresentadas.

Pregoeiro 26/10/2020 16:23:33
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
003 o propontente do lance R$ 3.289.500,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

02.491.558/0001-42 26/10/2020 16:24:04
 

Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS
Brasil Frotas, haja visto que a mesma descumpriu para com o item
5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição
dos preços.

05.806.191/0001-05 26/10/2020 16:24:19
 

Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor
recurso a decisão que declarou a empresa CS Brasil vencedora dos
lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de
infrações contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços
inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e
comprovadas nas razões que serão apresentadas.

Pregoeiro 26/10/2020 16:25:18
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 004!

Pregoeiro 26/10/2020 16:26:28
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
004 o propontente do lance R$ 1.122.200,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
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que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

Pregoeiro 26/10/2020 16:29:09
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 005!

Pregoeiro 26/10/2020 16:30:21
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
005 o propontente do lance R$ 2.494.881,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

Pregoeiro 26/10/2020 16:31:47
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 006!

Pregoeiro 26/10/2020 16:32:45
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
006 o propontente do lance R$ 2.797.920,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

05.806.191/0001-05 26/10/2020 16:33:01
 

Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor
recurso a decisão que declarou a empresa Unidas Veículos Especiais
S.A vencedora dos lotes 4, 13 e 14, com fundamento em práticas de
infrações contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços
inexeqüíveis assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e
comprovadas nas razões que serão apresentadas.

05.806.191/0001-05 26/10/2020 16:33:33
 

Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor
recurso a decisão que declarou a empresa CS Brasil vencedora dos
lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de
infrações contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços
inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e
comprovadas nas razões que serão apresentadas.

Pregoeiro 26/10/2020 16:33:38
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 007!

02.491.558/0001-42 26/10/2020 16:34:09
 

Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa
Qualitiloc, haja visto que a mesma descumpriu para com o item 5.12.c,
que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição dos
preços. Ademais a empresa a empresa deixou de apresentar os
documentos necessários para a habilitação, CNDT, Atestado de
Capacidade Técnica e Balanço.

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:34:11
 

Manifestamos nossa intenção de recurso para os lotes 5, 11 e 12 pois a
arrematante não atende os requisitos legais para gozar dos benefícios
conferidos às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, além de
outros argumentos que serão apresentados nas razões recursais, com
base na legislação vigente e dentro dos prazos do edital.

Pregoeiro 26/10/2020 16:34:50
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
007 o propontente do lance R$ 6.396.000,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

02.491.558/0001-42 26/10/2020 16:35:01
 

Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS
Brasil Frotas, haja visto que a mesma descumpriu para com o item
5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição
dos preços.

05.806.191/0001-05 26/10/2020 16:35:02
 

Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor
recurso a decisão que declarou a empresa CS Brasil vencedora dos
lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de
infrações contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços
inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e
comprovadas nas razões que serão apresentadas.

02.491.558/0001-42 26/10/2020 16:35:35
 

Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS
Brasil Frotas, haja visto que a mesma descumpriu para com o item
5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição
dos preços.
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Pregoeiro 26/10/2020 16:37:19
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 008!

Pregoeiro 26/10/2020 16:38:19
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
008 o propontente do lance R$ 3.236.400,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

02.491.558/0001-42 26/10/2020 16:38:53
 

Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS
Brasil Frotas, haja visto que a mesma descumpriu para com o item
5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição
dos preços.

05.806.191/0001-05 26/10/2020 16:39:01
 

Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor
recurso a decisão que declarou a empresa CS Brasil vencedora dos
lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de
infrações contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços
inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e
comprovadas nas razões que serão apresentadas.

Pregoeiro 26/10/2020 16:39:59
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 009!

Pregoeiro 26/10/2020 16:41:01
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
009 o propontente do lance R$ 2.329.180,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

02.491.558/0001-42 26/10/2020 16:41:26
 

Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS
Brasil Frotas, haja visto que a mesma descumpriu para com o item
5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição
dos preços.

05.806.191/0001-05 26/10/2020 16:41:38
 

Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor
recurso a decisão que declarou a empresa CS Brasil vencedora dos
lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de
infrações contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços
inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e
comprovadas nas razões que serão apresentadas.

Pregoeiro 26/10/2020 16:41:48
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 010!

Pregoeiro 26/10/2020 16:43:21
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
010 o propontente do lance R$ 3.699.460,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

02.491.558/0001-42 26/10/2020 16:43:38
 

Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS
Brasil Frotas, haja visto que a mesma descumpriu para com o item
5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição
dos preços.

Pregoeiro 26/10/2020 16:44:13
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 011!

05.806.191/0001-05 26/10/2020 16:44:59
 

Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor
recurso a decisão que declarou a empresa CS Brasil vencedora dos
lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de
infrações contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços
inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e
comprovadas nas razões que serão apresentadas.

Pregoeiro 26/10/2020 16:47:01
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
011 o propontente do lance R$ 1.669.998,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
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que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

02.491.558/0001-42 26/10/2020 16:47:27
 

Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa
Qualitiloc, haja visto que a mesma descumpriu para com o item 5.12.c,
que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição dos
preços. Ademais a empresa a empresa deixou de apresentar os
documentos necessários para a habilitação, CNDT, Atestado de
Capacidade Técnica e Balanço. Ainda no lote 11 a Fiorino ofertada pela
mesma não possuí Ar Condicionado.

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:47:57
 

Manifestamos nossa intenção de recurso para os lotes 5, 11 e 12 pois a
arrematante não atende os requisitos legais para gozar dos benefícios
conferidos às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, além de
outros argumentos que serão apresentados nas razões recursais, com
base na legislação vigente e dentro dos prazos do edital.

Pregoeiro 26/10/2020 16:48:09
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 012!

Pregoeiro 26/10/2020 16:49:48
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
012 o propontente do lance R$ 2.518.307,80! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:50:04
 

Manifestamos nossa intenção de recurso para os lotes 5, 11 e 12 pois a
arrematante não atende os requisitos legais para gozar dos benefícios
conferidos às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, além de
outros argumentos que serão apresentados nas razões recursais, com
base na legislação vigente e dentro dos prazos do edital.

02.491.558/0001-42 26/10/2020 16:50:11
 

Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa
Qualitiloc, haja visto que a mesma descumpriu para com o item 5.12.c,
que trata da proposta ajusta, não apresentando a composição dos
preços. Ademais a empresa a empresa deixou de apresentar os
documentos necessários para a habilitação, CNDT, Atestado de
Capacidade Técnica e Balanço.

Pregoeiro 26/10/2020 16:52:07
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 013!

Pregoeiro 26/10/2020 16:53:04
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
013 o propontente do lance R$ 6.479.990,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

05.806.191/0001-05 26/10/2020 16:53:51
 

Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor
recurso a decisão que declarou a empresa Unidas Veículos Especiais
S.A vencedora dos lotes 4, 13 e 14, com fundamento em práticas de
infrações contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços
inexeqüíveis assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e
comprovadas nas razões que serão apresentada

Pregoeiro 26/10/2020 16:54:43
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 014!

Pregoeiro 26/10/2020 16:55:53
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
014 o propontente do lance R$ 6.099.969,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

05.806.191/0001-05 26/10/2020 16:56:48
 

Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor
recurso a decisão que declarou a empresa Unidas Veículos Especiais
S.A vencedora dos lotes 4, 13 e 14, com fundamento em práticas de
infrações contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços
inexeqüíveis assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e
comprovadas nas razões que serão apresentada

Pregoeiro 26/10/2020 16:56:52
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 015!
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Pregoeiro 26/10/2020 16:58:14
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
015 o propontente do lance R$ 106.000,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:58:14
 

Manifestamos nossa intenção de recurso contra a habilitação da
empresa UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS pois o veículo ofertado pela
arrematante não atende os requisitos técnicos do Termo de Referência,
além de outros argumentos que serão apresentados nas razões
recursais, com base na legislação vigente e dentro dos prazos do edital.

27.595.780/0001-16 26/10/2020 16:58:32
 

Manifestamos nossa intenção de recurso contra a habilitação da
empresa UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS pois o veículo ofertado pela
arrematante não atende os requisitos técnicos do Termo de Referência,
além de outros argumentos que serão apresentados nas razões
recursais, com base na legislação vigente e dentro dos prazos do edital.

Pregoeiro 26/10/2020 16:59:44
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 016!

Pregoeiro 26/10/2020 17:06:42
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 017!

Pregoeiro 26/10/2020 17:08:30
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
017 o propontente do lance R$ 2.260.840,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

05.806.191/0001-05 26/10/2020 17:09:10
 

Sr. Pregoeiro, a empresa Premium Car, vem através deste interpor
recurso a decisão que declarou a empresa CS Brasil vencedora dos
lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 17, com fundamento em práticas de
infrações contra a ordem econômica “Dumping”, derivado de preços
inexeqüíveis, assim como, lesão aos princípios constitucionais e
administrativos e outras práticas que serão devidamente apresentadas e
comprovadas nas razões que serão apresentadas.

02.491.558/0001-42 26/10/2020 17:09:14
 

Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa CS
Brasil Frotas, haja visto que a mesma descumpriu para com o item
5.12.c, que trata da proposta ajustada, não apresentando a composição
dos preços.

Pregoeiro 26/10/2020 17:10:46
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 018!

Pregoeiro 26/10/2020 17:11:41
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 268.639,00 para o Item/Lote 016 a entrar em negociação no
valor de 268.637,60!

05.515.258/0001-44 26/10/2020 17:13:09
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (016)!

Pregoeiro 26/10/2020 17:14:06
 

Atenção Fornecedor do Lote 16. O sistema só aceita arredondamento
exato, você pode dar o lance no valor R$ 268.637,60, para que o seu
valor unitário fique compatível com a divisão do quantitativo?

05.515.258/0001-44 26/10/2020 17:15:45
 

senhor pregoeiro. enviamos o lance no valor sugerido.

Pregoeiro 26/10/2020 17:16:03
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
016 o propontente do lance R$ 268.637,60! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

Pregoeiro 26/10/2020 17:17:03
 

Obrigado Sr. Fornecedor do Lote 16. Você terá que reencaminhar nova
proposta ajustada, colocando o valor unitário de R$ 3.357,97. Obrigado!

Pregoeiro 26/10/2020 17:19:53
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
018 o propontente do lance R$ 800.000,00! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!
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02.491.558/0001-42 26/10/2020 17:20:11
 

Manifestamos intenção recursal contra a habilitação da empresa Fast
Fleet, haja visto que a mesma descumpriu para com o item 5.12.c, que
trata da proposta ajusta, não apresentando a composição dos preços.
Ademais a empresa não apresentou o catalogo dos veículos conforme
solicitado no item 8.1 do termo de referência.

Pregoeiro 26/10/2020 17:23:56
 

Os Senhores Fornecedores que manifestaram intenção de Recurso,
terão até dia 29/10/2020 para elaborar seus argumentos e postar no
sistema. A Administração está aberta a suas peças recursais com o
objetivo de realizar o mais transparente e eficiente certame, caso
tenhamos cometido algum erro. Em contrapartida os declarados
vencedores também terão espaço para resposta. As contrarrazões
poderão ser postadas até dia 05/11/2020.

05.515.258/0001-44 26/10/2020 17:26:04
 

manifestamos intenção de interpor recurso contra a classificação da Fast
Fleet no item 18, pois os atestados e contratos da empresa não
comprovam serem blindados os veículos. Também na documentação
não encontramos o certificado de registro em nome da licitante junto ao
Exército, documento este que comprova que a licitante tem autorização
para locar veículos BLINDADOS. A emissão deste certificado é moroso
trazendo atraso no recebimento dos veículos, caso a mesma não
possua tal certificado.

Pregoeiro 26/10/2020 17:27:37
 

Prazo de 3 dias para cada manifestação. Baseado em algumas
orientações e doutrinas, estamos considerando dias úteis, para a maior
eficiência do feito. Dia 06/11/2020, terminado o prazo para a postagem
dos senhores e começado o prazo para manifestação da administração,
estarei aqui no Chat às 09:00 para leitura das possíveis manifestações
de mensagem neste campo de chat, que ficará aberto para qualquer
manifestação formal dos(as) senhores(as).

Pregoeiro 26/10/2020 17:29:42
 

Qualquer novidade ou aviso da Administração, também será postada
aqui neste campo, e/ou pelos meios oficiais. Agradeço a atenção de
todos, retorno dia 06/11/2020 para mantê-los informados do
prosseguimento dos Atos. Boa tarde e até lá!!!

02.491.558/0001-42 26/10/2020 17:31:37
 

Prezado Sr. Pregoeiro, apenas um registro. Não manifestamos intenção
recursal no lote 16, pois nosso preço está bem distante do referencial
para o atendimento integral do veículo licitado. Cumpre informar que o
veículo ofertado não atende plenamente ao solicitado em edital, citando
por exemplo não ser automático, o combustível é Diesel e não Alcool ou
Gasolina como solicitdo no Termo de Referencia o único veículo que
atende integralmente as solicitações editalicias é a Kia Grand Carnival

02.491.558/0001-42 26/10/2020 17:33:00
 

Que possuí um alto valor de aquisição sendo impossível o atendimento
dentro do referencial do edital, o valor que foi utilizado para balizamento
considera um veículo minivan do tipo Spin que é bem mais barato que o
licitado. Fica aqui nossa manifestação.

05.515.258/0001-44 26/10/2020 17:40:17
 

Prezado pregoeiro, a proposta ajustada para o lance 16 devo enviar por
e-mail pois o sistema não está aberto para inclusão?

Pregoeiro 26/10/2020 17:42:17
 

Sim, poderá ser enviado por e-mail nesse caso. Iremos incluir nos Autos.

Pregoeiro 26/10/2020 17:45:55
 

Houve diligência com a Gerência de Frotas da SEAD que emitiu parecer
a respeito do fato. Em seu manifesto foi identificado que atendia aos
requisitos mínimos para o item. Essa análise inclusive foi o motivo da
remarcação para o horário das 16:00. Acredito ter sido producente para
mitigar estes possíveis erros. Agradeço de qualquer forma sua interação
e sua observação.

02.491.558/0001-42 26/10/2020 18:21:33
 

Deixamos claro que se houvesse a possibilidade deste veículo ter sido
ofertado por outras empresas, acreditamos que o valor de locação teria
sido menor.

05.806.191/0001-05 28/10/2020 09:36:09
 

Sr. pregoeiro o prazo para anexar as razões do recurso é até a data de
29/10/2020 ás 23:59:59 está correto nosso entendimento ?

Pregoeiro 29/10/2020 10:01:09
 

Sim, está correto. No alto da tela de Recurso, o sistema mostra o prazo
restante em contagem regressiva também.

05.864.744/0001-78 04/11/2020 17:51:31
 

Prezado Sr Pregoeiro, o prazo para anexar contra recurso se encerra as
23:59:59 do dia 05/11/2020 está correto ?

Pregoeiro 06/11/2020 10:50:41
 

Bom dia a todos!

Pregoeiro 06/11/2020 10:51:22
 

Sim, o prazo mencionado está correto.

Pregoeiro 06/11/2020 11:18:05
 

Informo que foram devidamente recebidos via sistema os recursos e as
contrarrazões para 16 dos 18 lotes, salvo engano. Será portanto
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analisado agora, junto a comissão e com diligência superior se mantida
a decisão.

Pregoeiro 06/11/2020 11:22:56
 

Segundo o Edital, no item 10.6: O exame, a instrução e o
encaminhamento dos recursos à autoridade competente para apreciá-
los serão realizados pelo Pregoeiro no prazo de até 3 (três) dias úteis,
podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo.

Pregoeiro 06/11/2020 11:24:11
 

Ainda no mesmo item: O encaminhamento à autoridade superior se dará
apenas se o Pregoeiro, justificadamente, não reformar a sua decisão. A
autoridade competente terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para decidir
o recurso, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo,
devidamente comprovado.

Pregoeiro 06/11/2020 11:24:51
 

10.8 A decisão do recurso será postada no site
www.comprasnet.go.gov.br.

Pregoeiro 06/11/2020 11:26:55
 

Retorno do dia 11/11/2020 às 09:00 para prosseguimento. Obrigado!

16.670.085/0001-55 09/11/2020 08:55:13
 

Bom dia a comissão de licitações! Por transparência e publicidade,
quando será divulgada a relação das empresas participantes? Até então,
somente foi divulgada as empresas vencedoras.

Pregoeiro 09/11/2020 10:36:14
 

Bom dia, após o encerramento será emitida pelo sistema a Ata desse
Certame com todas as informações. Antes do encerramento não é
possível pois pode ainda ocorrer a situação de repregoamento
(restabelecimento da etapa competitiva).

Pregoeiro 11/11/2020 08:59:49
 

Bom dia Senhores Licitantes! Conforme avisado no chat, venho aqui
hoje reabrir essa sessão para novos avisos sobre a sequência do nosso
pregão.

05.806.191/0001-05 11/11/2020 09:02:49
 

Bom dia a todos!

Pregoeiro 11/11/2020 09:02:57
 

Conforme item 10.6 do Edital, o prazo para analise dos recursos é de
até 3 (três) dias úteis, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por
motivo justo. Pois bem, venho informar que será usado a dilatação do
prazo. Foi necessário fazer uma diligência junto aos fornecedores onde
houve solicitação de mais informações, documentos complementares.
Os mesmos nos foram encaminhados ontem à tarde e ainda estão
sendo averiguados.

02.491.558/0001-42 11/11/2020 09:05:20
 

Bom dia, Prezado Sr. Pregoeiro, como vai?

Pregoeiro 11/11/2020 09:05:49
 

Retornaremos agora na sexta-feira (13/11/2020) às 09:00 para
sequência do rito. Agradeço a compreensão e a participação de todos.
Estarei a disposição para eventuais dúvidas aqui no chat. Até lá.

02.491.558/0001-42 11/11/2020 09:05:53
 

Gostaríamos de saber quais documentos foram solicitados em diligência
e como podemos ter acesso aos mesmos.

05.806.191/0001-05 11/11/2020 09:08:56
 

Sr. pregoeiro, prezando pelo princípio da transparência, gostaríamos que
nós fossem enviados os documentos alusivos as diligências para o e-
mail: premium@premiumcarrental.com.br

Pregoeiro 11/11/2020 09:09:55
 

Foi solicitado planilha de composição dos custos a um dos fornecedores.
Podemos ainda, caso a comissão ache necessário, solicitarmos mais
informações e/ou documentações a qualquer um dos fornecedores
envolvidos nos recursos. No julgamento será disponibilizado via sistema
o documento de nossa decisão informando os detalhes.

Pregoeiro 11/11/2020 09:15:02
 

Sr. Fornecedor Premium, como informado, o rito é transparente, será
informada a decisão no próprio sistema e após isso caso não satisfeito
por completo, qualquer fornecedor poderá contactar, via e-mail oficial
divulgado no edital, a comissão para maiores informações do julgamento
ou eventuais dúvidas.

Pregoeiro 11/11/2020 09:16:44
 

Retornemos então na sexta-feira para prosseguimento. Obrigado!

Pregoeiro 13/11/2020 08:59:13
 

Bom dia Senhores Licitantes!

05.515.258/0001-44 13/11/2020 09:00:28
 

bom dia!

05.864.744/0001-78 13/11/2020 09:00:33
 

Bom dia Senhores(as)!

Pregoeiro 13/11/2020 09:00:52
 

(Mensagem Automática) O Lote015 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 13/11/2020 09:02:17 (Mensagem Automática) O Lote016 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!
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02.491.558/0001-42 13/11/2020 09:04:45

 
Bom dia!

Pregoeiro 13/11/2020 09:06:38
 

Informo que os Lotes 15 e 16 foram adjudicados. Parabéns aos
vencedores. Os demais lotes que estão dependendo de decisão
recursal, serão julgados na semana que vem. Conforme os fornecedores
solicitaram em seus recursos e conforme procedimento protocolar, feita
diligência pela comissão e pregoeiro, a decisão passa para análise
superior.

02.491.558/0001-42 13/11/2020 09:08:03
 

Ok, agradecemos a transparência e lisura

02.491.558/0001-42 13/11/2020 09:08:15
 

Já existe uma data pré definida?

Pregoeiro 13/11/2020 09:08:34
 

Segundo item 10.6 do Edital, a autoridade competente terá o prazo de
até 3 (três) dias úteis para decidir o recurso, podendo este prazo ser
dilatado até o dobro, por motivo justo, devidamente comprovado.
Lembrando que o prazo para a autoridade superior se inicia na segunda-
feira.

Pregoeiro 13/11/2020 09:13:38
 

Retornarei dia 18/11/2020 (quarta-feira) às 09:00 para comunica-los
caso a deliberação já tenha sido realizada. Qualquer dúvida ou demais
esclarecimentos poderão ser postados aqui via chat ou pelo e-mail
oficial divulgado no Edital. Obrigado!

Pregoeiro 18/11/2020 09:03:16
 

Bom dia a todos! Daremos prosseguimento ao nosso pregão rumo ao
encerramento. Hoje será a fase de julgamento. Informo a todos que
todos os Recursos foram julgados improcedentes, ou seja, foram
indeferidos.

Pregoeiro 18/11/2020 09:05:35
 

Estarei postando agora a peça de julgamento via sistema para
conferência de todos. Caso verifiquem algum erro formal, como por
exemplo anexo do documento inválido, nome da Recorrente ou
Recorrida errado, e erros afins... nos informar para possível correção e
ajuste.

Pregoeiro 18/11/2020 09:07:21
 

Após postagem das peças de julgamento no sistema, darei início, por
volta das 10:00 hrs, à adjudicação dos Lotes.

27.595.780/0001-16 18/11/2020 09:39:02
 

Sr. Pregoeiro, bom dia! Não vislumbramos relatório de decisão para os
lotes 5, 11, 12, 13, 14 e 18. Serão postados ainda hoje?

Pregoeiro 18/11/2020 10:09:32
 

Sim, estão sendo postados neste momento.

Pregoeiro 18/11/2020 10:11:30
 

(Mensagem Automática) O Lote001 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:12:16
 

(Mensagem Automática) O Lote002 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:13:12
 

(Mensagem Automática) O Lote003 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:28:47
 

(Mensagem Automática) O Lote004 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:31:28
 

(Mensagem Automática) O Lote005 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:32:07
 

(Mensagem Automática) O Lote006 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:32:52
 

(Mensagem Automática) O Lote007 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:33:28
 

(Mensagem Automática) O Lote008 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:34:11
 

(Mensagem Automática) O Lote009 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:34:58
 

(Mensagem Automática) O Lote010 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:51:07
 

(Mensagem Automática) O Lote011 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:51:37
 

(Mensagem Automática) O Lote012 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:55:07
 

(Mensagem Automática) O Lote013 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:55:48 (Mensagem Automática) O Lote014 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!
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Pregoeiro 18/11/2020 10:56:41

 
(Mensagem Automática) O Lote017 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 10:57:13
 

(Mensagem Automática) O Lote018 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/11/2020 11:01:57
 

Agradeço em nome da SEAD a participação de todos neste Certame.
Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas pelo e-mail oficial.
Obrigado a Todos e um bom dia!

 
Essa sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei Federal n.° 10.520/2002 e Lei
Federal n.° 8.666/1993 e do Decreto Estadual nº. 9.666/2020. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.
 
_____________________________________
PREGOEIRO - Aguimar Batista da Silva Sobrinho

_____________________________________
EQUIPE DE APOIO - Giuliana Lopes Ferreira

_____________________________________
EQUIPE DE APOIO - Julio Cesar Bezerra Bastos

_____________________________________
EQUIPE DE APOIO - Tainah Gama Lyra Abintes

 
Voltar
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

 
 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

                            

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 008/2020
 
Às 11:05 horas do dia 18 de novembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos

procedimentais, a autoridade competente da Secretaria de Estado da Administração, homologa a
adjudicação referente ao Processo n° 201900005012848, Pregão n° 008/2020.

 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

 
Lote nº: 1 - Lote 01
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 1.759.400,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO - SEDAN
Valor Unitário: R$ 2.315,00 Valor Total: R$ 1.759.400,00
Lote nº: 2 - Lote 02
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 2.900.800,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO SEDAN - PADRÃO A
Valor Unitário: R$ 1.036,00 Valor Total: R$ 2.900.800,00
Lote nº: 3 - Lote 03
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 3.289.500,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO SEDAN - PADRÃO A
Valor Unitário: R$ 1.075,00 Valor Total: R$ 3.289.500,00
Lote nº: 4 - Lote 04
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 02.491.558/0001-42 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.
Valor Total: R$ 1.122.200,00
Item nº: 1 Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO SEDAN - PADRÃO B
Valor Unitário: R$ 905,00 Valor Total: R$ 1.122.200,00
Lote nº: 5 - Lote 05
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 05.864.744/0001-78 - QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA
Valor Total: R$ 2.494.881,00
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Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO A
Valor Unitário: R$ 924,03 Valor Total: R$ 2.494.881,00
Lote nº: 6 - Lote 06
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 2.797.920,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO A
Valor Unitário: R$ 1.044,00 Valor Total: R$ 2.797.920,00
Lote nº: 7 - Lote 07
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 6.396.000,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO B
Valor Unitário: R$ 1.066,00 Valor Total: R$ 6.396.000,00
Lote nº: 8 - Lote 08
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 3.236.400,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO B
Valor Unitário: R$ 930,00 Valor Total: R$ 3.236.400,00
Lote nº: 9 - Lote 09
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 2.329.180,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO B
Valor Unitário: R$ 889,00 Valor Total: R$ 2.329.180,00
Lote nº: 10 - Lote 10
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 3.699.460,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO MONOVOLUME
Valor Unitário: R$ 1.697,00 Valor Total: R$ 3.699.460,00
Lote nº: 11 - Lote 11
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 05.864.744/0001-78 - QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA
Valor Total: R$ 1.669.998,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO FURGÃO LEVE
Valor Unitário: R$ 1.500,00 Valor Total: R$ 240.000,00
 
Item nº: 2
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO FURGÃO DE CARGA
Valor Unitário: R$ 3.472,22 Valor Total: R$ 1.249.999,20
 
Item nº: 3
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO PICK UP LEVE
Valor Unitário: R$ 1.499,99 Valor Total: R$ 179.998,80
Lote nº: 12 - Lote 12
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 05.864.744/0001-78 - QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA
Valor Total: R$ 2.518.307,80
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO VAN DE PASSAGEIROS
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Valor Unitário: R$ 4.341,91 Valor Total: R$ 2.518.307,80
Lote nº: 13 - Lote 13
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 02.491.558/0001-42 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.
Valor Total: R$ 6.479.990,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO CAMIONETE CAB. DUPLA
Valor Unitário: R$ 2.945,45 Valor Total: R$ 6.479.990,00
Lote nº: 14 - Lote 14
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 02.491.558/0001-42 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.
Valor Total: R$ 6.099.969,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO CAMIONETE CAB. DUPLA
Valor Unitário: R$ 2.961,15 Valor Total: R$ 6.099.969,00
Lote nº: 15 - Lote 15
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
Valor Total: R$ 106.000,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN GRANDE
Valor Unitário: R$ 5.300,00 Valor Total: R$ 106.000,00
Lote nº: 16 - Lote 16
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 05.515.258/0001-44 - OBDI MOTORS DO BRASIL EIRELI - EPP
Valor Total: R$ 268.637,60
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO DE VEÍCULO MINI VAN
Valor Unitário: R$ 3.357,97 Valor Total: R$ 268.637,60
Lote nº: 17 - Lote 17
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 2.260.840,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE
Valor Unitário: R$ 3.898,00 Valor Total: R$ 2.260.840,00
Lote nº: 18 - Lote 18
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 16.734.029/0001-37 - FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI
Valor Total: R$ 800.000,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN GRANDE
Valor Unitário: R$ 9.200,00 Valor Total: R$ 368.000,00
 
Item nº: 2
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE
Valor Unitário: R$ 7.200,00 Valor Total: R$ 432.000,00

 
 

Márcia Freire Dantas Coutinho
Chefe de Gabinete

(Portaria n° 334/2020 - SEAD)
 

Goiânia, aos 19 dias do mês de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA FREIRE DANTAS COUTINHO, Chefe de
Gabinete, em 20/11/2020, às 11:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.
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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
000016683244 e o código CRC 94C5CE2C.

 

GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL 
RUA 82 Nº 400 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74015-908 - GOIANIA - GO 0- PALÁCIO

PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 7º ANDAR (62)3201-5779
 

Referência: Processo nº 202000005027175 SEI 000016683244
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Portaria 334/2020 - SEAD

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais

e tendo em vista o que dispõe o permissivo constitucional do art. 40, § 1°, inciso VI, da Constituição do
Estado de Goiás;

 
RESOLVE:
 
Art. 1° Delegar à Chefe de Gabinete desta Pasta, Márcia Freire Dantas Coutinho, inscrita no

CPF/MF sob o nº 607.440.491-72, para, sem prejuízo das atribuições de seu cargo, praticar os seguintes atos:
I - Expedir atos de concessão de horário especial, previstos na Lei n° 10.460, de 22 de

fevereiro de 1988;
II - Firmar e promover o andamento, interno e externo, de correspondências oficiais e de

processos administrativos e outros atos como Portarias, Despachos, Memorandos e Circulares e documentos
que não impliquem caráter decisório de conveniência e oportunidade, exclusivo do Secretário;

III - Adjudicar e homologar processos licitatórios bem como, após a devida análise e parecer
da Procuradoria Setorial, dispensas e inexigibilidades;

IV - Expedir Portarias de instauração de sindicância e de processo administrativo disciplinar
no âmbito desta Secretaria;

V - Receber notificações do teor de decisões, intimações e mandados de citação e
notificações emanadas do Poder Judiciário;

VI - Autorizar deslocamentos e conceder diárias aos servidores lotados nesta Secretaria,
conforme dispõe o Art. 55, da Lei n° 10.460, de 22 de fevereiro de 1988; e

VII - Assinar registros, baixa e alterações da Carteira de Trabalho e Previdência Social -
CTPS de empregados bem como rescisões de contrato de trabalho.

 
Art. 2° No exercício das atribuições delegadas por meio deste ato deverão ser observadas as

disposições legais pertinentes.
 
Art. 3° Fica revogada a Portaria n° 327/2019/2019 - SEAD de 30 de setembro de 2019,

publicada no Diário Oficial do Estado n° 23.149, de 02 de outubro de 2019.
 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, aos 13 dias do

mês de outubro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES D ABADIA, Secretário (a) de
Estado, em 13/10/2020, às 21:53, 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
000015898598 e o código CRC 218025F6.

GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL

RUA 82, Nº 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 7º ANDAR, Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74015-
908 - GOIÂNIA - GO - (62)3201-5779

Referência: Processo nº 202000005023807 SEI 000015898598
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de caminhões. As edificações do avaliando foram calculadas pelo 
método simples CUB.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de sua outorga.
DATA DA OUTORGA: 23.11.2020
ASSINA PELA PGE: PHILIPPE DALL’AGNOL
ASSINA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO: 
BRUNO MAGALHAES D’ABADIA
<#ABC#207064#4#245149/>

Protocolo 207064

<#ABC#206931#4#244990>

EXTRATO DE DECLARAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
33 / 2020
PROCESSO N°: 202000005010522
OBJETO: Locação do imóvel localizado na Avenida Cristovão 
Colombo de Freitas, Qd. 04, Lt.10, Setor Aeroporto, no Município 
de Jaraguá - GO, com o intuito de sediar a Unidade do Vapt Vupt, 
naquela localidade.
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Administração. 
CONTRATADO: SAUL ROGERIO FILHO, CPF: 215.241.141-20. 
VALOR TOTAL: R$ 406.419,00 (quatrocentos e seis mil, 
quatrocentos e dezenove reais). 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso X da Lei Federal n° 
8.666/93. 
RATIFICADO POR: Bruno Magalhães D’Abadia, Secretário de 
Estado da Administração, aos 23 dias de novembro de 2020.
<#ABC#206931#4#244990/>

Protocolo 206931

<#ABC#207011#4#245095>

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
n.º 008/2020
Às 11:05 horas do dia 18 de novembro de 2020, após constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
da Secretaria de Estado da Administração, homologa a adjudicação 
referente ao Processo n° 201900005012848, Pregão n° 008/2020.
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

 Lote nº: 1 - Lote 01
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL 
FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 1.759.400,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO 
- SEDAN
Valor Unitário: R$ 2.315,00 Valor Total: R$ 1.759.400,00
Lote nº: 2 - Lote 02
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL 
FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 2.900.800,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO SEDAN - PADRÃO A
Valor Unitário: R$ 1.036,00 Valor Total: R$ 2.900.800,00
Lote nº: 3 - Lote 03
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL 
FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 3.289.500,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO SEDAN - PADRÃO A
Valor Unitário: R$ 1.075,00 Valor Total: R$ 3.289.500,00
Lote nº: 4 - Lote 04
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 02.491.558/0001-42 - UNIDAS 
VEICULOS ESPECIAIS S.A.
Valor Total: R$ 1.122.200,00
Item nº: 1 Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO SEDAN - 
PADRÃO B
Valor Unitário: R$ 905,00 Valor Total: R$ 1.122.200,00

Lote nº: 5 - Lote 05
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 05.864.744/0001-78 - QUALITILOC 
AUTOMÓVEIS LTDA
Valor Total: R$ 2.494.881,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO 
A
Valor Unitário: R$ 924,03 Valor Total: R$ 2.494.881,00
Lote nº: 6 - Lote 06
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL 
FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 2.797.920,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO 
A
Valor Unitário: R$ 1.044,00 Valor Total: R$ 2.797.920,00
Lote nº: 7 - Lote 07
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL 
FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 6.396.000,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO 
B
Valor Unitário: R$ 1.066,00 Valor Total: R$ 6.396.000,00
Lote nº: 8 - Lote 08
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL 
FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 3.236.400,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO 
B
Valor Unitário: R$ 930,00 Valor Total: R$ 3.236.400,00
Lote nº: 9 - Lote 09
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL 
FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 2.329.180,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO HATCHBACK - PADRÃO 
B
Valor Unitário: R$ 889,00 Valor Total: R$ 2.329.180,00
Lote nº: 10 - Lote 10
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL 
FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 3.699.460,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO MONOVOLUME
Valor Unitário: R$ 1.697,00 Valor Total: R$ 3.699.460,00
Lote nº: 11 - Lote 11
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 05.864.744/0001-78 - QUALITILOC 
AUTOMÓVEIS LTDA
Valor Total: R$ 1.669.998,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO FURGÃO LEVE
Valor Unitário: R$ 1.500,00 Valor Total: R$ 240.000,00
Item nº: 2
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO FURGÃO DE CARGA
Valor Unitário: R$ 3.472,22 Valor Total: R$ 1.249.999,20
Item nº: 3
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO PICK UP LEVE
Valor Unitário: R$ 1.499,99 Valor Total: R$ 179.998,80
Lote nº: 12 - Lote 12
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 05.864.744/0001-78 - QUALITILOC 
AUTOMÓVEIS LTDA
Valor Total: R$ 2.518.307,80
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO VAN DE PASSAGEIROS
Valor Unitário: R$ 4.341,91 Valor Total: R$ 2.518.307,80
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Lote nº: 13 - Lote 13
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 02.491.558/0001-42 - UNIDAS 
VEICULOS ESPECIAIS S.A.
Valor Total: R$ 6.479.990,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO CAMIONETE CAB. 
DUPLA
Valor Unitário: R$ 2.945,45 Valor Total: R$ 6.479.990,00
Lote nº: 14 - Lote 14
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 02.491.558/0001-42 - UNIDAS 
VEICULOS ESPECIAIS S.A.
Valor Total: R$ 6.099.969,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO CAMIONETE CAB. 
DUPLA
Valor Unitário: R$ 2.961,15 Valor Total: R$ 6.099.969,00
Lote nº: 15 - Lote 15
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 28.028.063/0001-75 - JVS 
PARTICIPAÇÕES EIRELI
Valor Total: R$ 106.000,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN GRANDE
Valor Unitário: R$ 5.300,00 Valor Total: R$ 106.000,00
Lote nº: 16 - Lote 16
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 05.515.258/0001-44 - OBDI MOTORS 
DO BRASIL EIRELI - EPP
Valor Total: R$ 268.637,60
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO DE VEÍCULO MINI VAN
Valor Unitário: R$ 3.357,97 Valor Total: R$ 268.637,60
Lote nº: 17 - Lote 17
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL 
FROTAS LTDA
Valor Total: R$ 2.260.840,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE
Valor Unitário: R$ 3.898,00 Valor Total: R$ 2.260.840,00
Lote nº: 18 - Lote 18
Situação: ADJUDICADO
Homologado à empresa: 16.734.029/0001-37 - FAST FLEET 
GESTAO DE FROTAS EIRELI
Valor Total: R$ 800.000,00
Item nº: 1
Produto/Serviço: LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN GRANDE
Valor Unitário: R$ 9.200,00 Valor Total: R$ 368.000,00
Item nº: 2
Produto/Serviço: LOCAÇÃO VEÍCULO SUV GRANDE
Valor Unitário: R$ 7.200,00 Valor Total: R$ 432.000,00

Chefia de Gabinete da Secretaria de Estado da Administração, 
aos 20 dias do mês de novembro de 2020
Márcia Freire Dantas Coutinho
Chefe de Gabinete
(Portaria n° 334/2020 - SEAD)

<#ABC#207011#5#245095/>

Protocolo 207011
<#ABC#207078#5#245166>

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
14/2020.
Às 10:57 horas do dia 23 de novembro de 2.020, após constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
da Secretaria de Estado da Administração, homologa a adjudicação 
referente ao Processo 201900005009976, Pregão 014/2020. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO: Deserto para todos os lotes, 
tendo em vista o não comparecimento de licitantes interessados 
ao certame. Márcia Freire Dantas Coutinho- Chefe de Gabinete - 
Portaria nº 334/2020.
<#ABC#207078#5#245166/>

Protocolo 207078

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e 
Inovação

<#ABC#206894#5#244942>

EXTRATO DA PORTARIA DE GESTOR 458/2020 - SEDI
A Superintendente de Gestão Integrada da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento e Inovação(conforme delegação da Portaria nº 
453/2020-SEDI, publicada no DOE nº 23.432 de 20 de novembro de 
2020),no uso de suas atribuições, à vista do que dispõe o permissivo 
constitucional do art. 40, § 1º, inciso VI, da Constituição do Estado 
de Goiás, com fulcro nas disposições do art. 355, do Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas 
Autarquias, instituído pela Lei nº 10.460/88 e a Lei n° 18.746/14.
Considerando o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, artigos 51 
e 52 da Lei Estadual17.928/2012 e que consta do Processo nº 
202014304001710;
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR os servidores CARLOS MAGNO NERY DE 
OLIVEIRA, CPF nº468.567.811-72, ocupante do cargo de Gerente de 
de Fomento às Incubadoras Tecnológicas e Startups, como Gestor 
do Contrato nº 046/2020 - SEDI e, como seu substituto, THIAGO 
ANGELINO MARTINS DASILVA, portador do CPF: 885.893.741-49, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotados na Supe-
rintendência de Inovação Tecnológica, para cumprir o estabelecido 
nas Leis supracitadas, referente ao ajuste firmado com a empresa 
ARAUJO E COSTA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.631.007/0001-16, que tem por 
objeto a elaboração de projeto executivo de engenharia visando à 
adequação física da edificação situada à Av. Universitária c/ Rua 
261, nº 609, Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO, visando à 
implantação de um Centro de Inovação para apoio ao empreende-
dorismo inovador.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a partir da data de sua 
assinatura;
Dê Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
<#ABC#206894#5#244942/>

Protocolo 206894
<#ABC#206889#5#244933>

 EXTRATO DO CONTRATO DE GESTÃO - SEDI/
GOIASTELECOM Nº 001/2020

PROCESSO Nº: 202010901000014;
IDENTIFICAÇÃO DO TERMO: Contrato de Gestão - SEDI/
GOIASTELECOM nº 001/2020;
OBJETO: O presente termo tem por objeto fomentar e promover 
a melhoria de desempenho das atividades operacionais prestadas 
pela SUPERVISIONADA na prestação de serviços de tecnologia da 
informação e comunicação, de acordo com os critérios de qualidade 
exigidos no Anexo I, tendo em vista as políticas públicas e os 
programas governamentais de telecomunicação postos;
VALOR: As despesas para a execução deste termo correrão por 
conta de receitas operacionais próprias da SUPERVISIONADA, bem 
como de subvenções econômicas aprovadas em lei para o exercício 
financeiro, a serem liberadas pelo SUPERVISOR;
SUPERVISOR: ESTADO DE GOIÁS por intermédio da SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - SEDI, inscrito no CNPJ 
sob o nº 21.652.711/0001-10;
SUPERVISIONADA: GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S.A - 
GOIÁSTELECOM, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
10.268.439/0001-53;
VIGÊNCIA vigência deste ajuste será de 14 (quatorze meses), 
contados a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, 
com início em novembro de 2020 e final em dezembro de 2021;
LEGISLAÇÃO VIGENTE: Lei 8.666/93 e suas alterações.
<#ABC#206889#5#244933/>

Protocolo 206889

Secretaria de Estado da Educação
<#ABC#206962#5#245023>

Portaria 3750/2020 - SEDUC
A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso 

de suas atribuições legais, e considerando o disposto nos artigos 51 
a 54, Sessão III, Capítulo 8, da Lei Estadual nº 17.928/2012.

RESOLVE:
I-  Designar a servidora Stefany Pacheco de Faria, 

Engenheira Civil, CREA 1017420165/D-GO, CPF nº 034.937.531-
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

PROCURADORIA SETORIAL
 
 

Processo: 201900005012848
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Assunto: Parecer final Pregão de Registro de Preços locação de veículos

PARECER ADSET- 12100 Nº 227/2020
 

Ementa: Pregão eletrônico. Ata de Registro de Preço. Locação de
automóveis. Necessidade de observância das imposições normativas e dos
precedentes dos órgãos de controle. Possibilidade jurídica

 

 

1. RELATÓRIO
2.  
3. Versam os autos sobre Registro de Preços para eventual contratação de empresa

especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de
combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos,
equipamentos e caminhões de reabastecimento oficiais do Estado de Goiás.

4. Os autos foram enviados a esta Procuradoria Setorial, via Despacho 1372/2020
(000016825697), para fins de análise de todo procedimento e minuta da Ata de Registro de Preços
(000016817958).

5. Em obediência ao previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei federal n°
8.666/1993, a análise jurídica prévia foi realizada mediante Parecer n° 71/2020 (000011986434) e
Parecer 204/2020 (000015139480), ambos desta Procuradoria, além do Despacho 1546/2020
(000015282913) da Procuradoria-Geral do Estado.

6. É o sucinto relatório.
7.  
8. FUNDAMENTAÇÃO
9.  

10. A priori, cumpre pontuar que as recomendações postas nos Pareceres pretéritos,
bem como no Despacho da Procuradoria-Geral do Estado foram ponderados nos documentos
constantes nos eventos, 000015598831, 000015602506 e 000015755083.

11. Nesse sentido, cumpre demonstrar que algumas das orientações foram
devidamente acatadas e outras justificadas por razões técnicas.

12. Consoante o disposto nos artigos 6º, 8º e 14 do Decreto nº 9.666/2020, os atos
essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados ou
juntados no respectivo processo, devendo a instrução da contratação conter, no mínimo, os seguintes
elementos:
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13.  
14. Art. 6º A realização do pregão, nas formas eletrônica e presencial, observará as seguintes etapas

sucessivas:

15. I – planejamento da contratação; 000015598972. 

16. II – publicação do aviso de edital; 000015810348, 000015810737 e 000015811087

17. III – apresentação de propostas e documentos de habilitação; 000016815983, 000016816001,
000016815989, 000016815990, 000016816002 e 000016816006.

18. IV – abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;000016815751

19. V – julgamento;000016816017

20. VI – habilitação;000016815983, 000016816001, 000016815989, 000016815990, 000016816002 e
000016816006.

21. VII – recursal; 000016816019, 000016816020, 000016816014, 000016816021, 000016816022,
000016816023, 000016816024 e 000016816037 (processo anexo 202000005026728)

22. VIII – adjudicação; 000016816017

23. IX – homologação.000016816040

24.  
25. O planejamento da contratação (I), não obstante ser permeado de critérios

técnicos, deve observar as disposições do art. 14 do Decreto nº 9.666/2020. No caso em exame, os
eventos 000014981113 e 000015598972 foram os documentos que justificaram e dimensionaram a
contratação. Sobreleva destacar que, além da necessária observância integral das disposições acima
elencadas, a Procuradoria Setorial reiteradamente destaca a necessidade de realização de estudos
preliminares à contratação, bem como a sua juntada aos autos, na forma do exposto no Acórdão nº
1223/2017 – TCU.

26. A publicação do aviso de edital (II), que deve ser realizada em consonância com o
art. 20 do referido ato normativo, com a convocação dos interessados por meio da publicação do
aviso do edital no Diário Oficial do Estado, no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade
promotora da licitação, bem como no portal do sistema COMPRASNET. 000015810348,
000015810737 e 000015811087

27. Importante destacar que que o aviso de edital deve conter a) a definição precisa,
suficiente e clara do objeto; b) a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser
lido ou obtido o edital; c) o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o
horário de sua realização, consoante o inciso I do art. 3º do regulamento do pregão. 000015810348,
000015810737 e 000015811087

28. Por meio do evento 000015810348 é possível verificar que houve a publicação no
DOE estadual, no sítio eletrônico oficial do órgão promotor da licitação (000015810737) e no portal
do sistema COMPRASNET (000015811087) com a observância dos requisitos normativos do edital.

29. Deve constar nos autos a apresentação das propostas e os documentos de
habilitação (III), documentos que foram juntados nos eventos 000016815983, 000016816001,
000016815989, 000016815990, 000016816002 e 000016816006.

30. A apreciação dos lances e dos documentos apresentados pelos licitantes
participantes é atribuição exclusiva do Pregoeiro(a) e de sua equipe de apoio, na forma do art. 16,
inciso I e, consoante as disposições do art. 17 do regulamento do pregão, incumbe ao referido
profissional receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos do edital e
anexos (inciso II); verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no
edital (inciso III), verificar e julgar as condições de habilitação (inciso V), sanear erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica
(inciso VI); receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente
quando mantiver sua decisão (inciso VII); encaminhar o processo devidamente instruído à
autoridade competente e propor a sua homologação (inciso XII).

31. Ademais, na forma do art. 28, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital
ao mesmo tempo em que, se o licitante não atender às exigências para a habilitação, o pregoeiro



07/12/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000016841341 - Parecer

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21045288&infra_siste… 3/6

deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre os licitantes, na forma do § 4º do art. 44 do
regulamento do pregão, razão pela qual tais documentos e requisitos legais devem ser atestados pelo
Pregoeiro(a) e sua equipe, e não pela Procuradoria Setorial, sob pena de usurpação das atribuições
delineadas em lei.

32. A abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva (IV) foi
realizada em consonância com o evento nº 000016815751.

33. O julgamento (V), foi realizado por meio do evento nº 000016816017; a
habilitação (VI) se deu por meio dos eventos nºs 000016815983, 000016816001, 000016815989,
000016815990, 000016816002 e 000016816006; a adjudicação e a homologação (VIII e IX)
ocorreram por meio da expedição do Termo de Homologação e Adjudicação juntada nos eventos nº
s 000016816039 / 000016816040.

34. Quanto à instrução do feito, o art. 8º do regulamento do pregão estadual estabelece
que o processo relativo ao pregão, nas formas eletrônica e presencial, será instruído, no mínimo,
com os seguintes documentos:

35.  
36. I – estudo técnico preliminar, quando necessário;000015598972

37. II – termo de referência; 000015723130 

38. III – planilha estimativa de despesa; 000015723130

39. IV – previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, exceto na
hipótese de pregão para registro de preços;

40. V – autorização de abertura da licitação; 8384591

41. VI – designação do pregoeiro e da equipe de apoio; 000015696036

42. VII – edital e respectivos anexos; 000015723130

43. VIII – minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de
preços, conforme o caso;000015723130

44. IX – parecer jurídico;000011986434, 000015139480 e 000015282913

45. X – documentação exigida e apresentada para a habilitação;000016815983, 000016816001,
000016815989, 000016815990, 000016816002 e 000016816006.

46. XI – proposta de preços do licitante; apontados acima

47. XII – ata da sessão pública, que conterá, entre outros, os seguintes registros:000016815751

48. a) os licitantes participantes;

49. b) as propostas apresentadas;

50. c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;

51. d) os lances ofertados, na ordem de classificação;

52. e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;

53. f) a aceitabilidade da proposta de preço;

54. g) a habilitação;

55. h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação;

56. i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e

57. j) o resultado da licitação.

58. XIII – comprovantes das publicações:

59. a) do aviso do edital;

60. b) do extrato do contrato;

61. c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e

62. XIV – ato de homologação.000016816040

63.  
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64. Quanto ao estudo técnico preliminar (I) reitera-se as observações realizadas
quando do exame do planejamento da contratação (000015598972); o termo de referência (II) foi
juntado no evento nº 000015723130; a planilha estimativa de despesa (III) foi juntada no evento nº
000015656063; a previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas
(IV) não foi realizada por tratar-se de fase de Registro de Preços e tal procedimento é necessário
quando da fase de efetiva contratação; a autorização de abertura da licitação (V) foi realizada por
meio do evento de nº 000015624321; a designação do pregoeiro e da equipe de apoio (VI) foi
acostada por meio de portaria (000015696036), com a juntada do certificado de conclusão do
“Curso de Capacitação de Pregoeiro”, em atenção ao disposto no art. 17, § 2º, do Decreto Estadual
nº 9.666/20 (000011061867).

65. O edital e respectivos anexos (VII) foi juntado no evento nº 000015723130,
devendo o original estar datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o
expediu, na forma do 1º do art. 40 da LGL. A minuta do termo do contrato, ou instrumento
equivalente, ou minuta da ata de registro de preços (VIII) foi juntada no evento 000015723130; os
pareceres jurídicos (IX) foram juntados nos eventos 000011986434, 000015139480 e
000015282913. A documentação exigida e apresentada para a habilitação (X) e a proposta de preços
do licitante (XI) foram apresentadas nos eventos 000016815983, 000016816001, 000016815989,
000016815990, 000016816002 e 000016816006.

66. A ata da sessão pública (XII), que conterá, entre outros, a) os licitantes
participantes; b) as propostas apresentadas; c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações; d) os
lances ofertados, na ordem de classificação; e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; f) a
aceitabilidade da proposta de preço; g) a habilitação; h) a decisão sobre o saneamento de erros ou
falhas na proposta ou na documentação; i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as
decisões; e j) o resultado da licitação foi juntada no evento 000016815751; os comprovantes das
publicações (XIII) do a) do aviso do edital foi realizado por meio dos eventos nº 000016815751,
verificando-se que houve a publicação no DOE estadual, no sítio eletrônico oficial do órgão
promotor da licitação e no portal do sistema COMPRASNET. A publicação do b) do extrato do
contrato, deverá ser juntada aos autos. Quanto à alínea c), com a publicação dos demais atos cuja
publicidade seja exigida, foi juntada a publicação do Termo de homologação 000016816040.

67. Após a data das publicações do aviso de licitação, foi observado o prazo mínimo
de 08 (oito) dias úteis para a realização da respectiva sessão, conforme determina o artigo 4º, inciso
V, da Lei federal nº 10.520/2002, uma vez que as publicações se deram no dia 07/10/2020 e a sessão
ocorreu no dia 23/10/2020. 

68. O ato de homologação (XIV) foi realizado por meio do evento nº 000016816040.
69. Foi juntado aos autos o Recibo de Envio TCE INFORMA (000016549833). Foi

possível identificar o Certificado de Informação de Resultado de Procedimento Aquisitivo emitido
pelo Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas da Secretaria de Estado da Administração
(000016816027), atendendo ao que preceitua o artigo 4º, §1º, do Decreto Estadual nº 7.425/2011.

70. Com relação à comprovação de que a contratada mantém as condições de
habilitação e de regularidade fiscal e trabalhista, foi juntada documentação comprobatória, mas não
houve manifestação do setor técnico quanto a conferência e regularidade dessa documentação, em
discordância ao artigo 1º do Decreto nº 9.422/2019.

71. Ressalte-se que devem ser acostadas as certidões atualizadas: Municipal –
Estadual - Federal – INSS– FGTS – Trabalhista atualizadas, bem como juntada da Declaração de
que Não Emprega Menores em obediência ao inciso V, art. 27, da Lei federal n° 8.666/93.

72. Quanto a minuta da Ata de Registro de Preços anexada ao evento 000016817958,
a mesma foi elaborada de acordo com os regramentos legais encontrando-se apta para a efetiva
assinatura. Deve-se enfatizar que o preenchimento dos campos faltantes, com as datas e demais
dados, cabem ao setor técnico responsável no momento da efetiva finalização. 

73. Quando da efetiva contratação a(s) contratada(s) deverá manter todas as condições
de habilitação e qualificação que foram exigidas na licitação, cabe à autoridade verificar se a
Contratada atende às condições que foram exigidas quando da realização da licitação, o que inclui,
também, os requisitos de qualificação técnico profissional. 
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74. O exame jurídico da contratação foi realizado por meio de Pareceres prévios e
Despacho da Procuradoria-Geral do Estado devidamente pontuados no presente parecer. Deste
modo, consigna-se a ressalva do entendimento pessoal do parecerista apontado no parecer prévio,
acrescido da presente manifestação, na forma do § 8º da Portaria 130/2018-GAB, por analogia ao §
3º do art. 51 da Lei nº 8666/91 e para os fins do disposto no Acórdão nº 2688/2019 – Processo nº
201900010008419/309-06/TCE/GO.

75. Recomenda-se que a Administração verifique da existência de eventuais
penalidades aplicadas à empresa a ser contratada, cujos efeitos podem torná-la proibida de contratar
com o Poder Público, mediante consulta, paralela à declaração emitida pelo SICAF– Sistema de
Cadastramento de Fornecedores, ao Cadastro Nacional de Empresas (CADICON), bem como ao
Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público (CADIN), para fins de salvaguardar-
se o gestor público de eventual responsabilização penal, na forma prevista no art. 97 da Lei nº 8.666,
de 1993.

76. Além disso, se efetivada a contratação, deve ser providenciada a designação de
gestor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e
da publicação resumida na imprensa oficial do instrumento de contrato, nos termos do parágrafo
único do art. 61 da Lei federal n.º 8.666/93.

77. Salienta-se que a responsabilidade pela aferição da regularidade dos preços, pela
especificação dos serviços, bem como por qualquer outro aspecto fático e técnico, e não
estritamente jurídico, repousa inteiramente sobre o setor técnico competente.

78. Deve ser destacada ainda a necessidade, ou não, de observância da Lei nº
20.489/19, a qual cria Programa de Integridade a ser aplicado nas Empresas que contratarem com a
Administração Pública do Estado de Goiás, a ser verificado pela área técnica e pelo gestor do
contrato. Lembra-se que deve ser observado o somatório das contratações de cada contratada com a
Administração Pública. 

79. É relevante estabelecer que as competências da Procuradoria-Geral do Estado
(PGE), e, neste caso, pelo seu representante nesta Procuradoria Setorial, estão delineadas no art. 132
da Constituição Federal, cabendo-lhe a consultoria e assessoramento jurídico das respectivas
unidades federadas, e não o controle dos atos de gestão. Daí, portanto, que a análise individualizada
dos processos administrativos não é obrigatória, vale dizer a atividade de checagem de documentos,
da instrução do processo, das justificativas, das autorizações, de minutas padronizadas etc. Não é
papel primordial do órgão de Consultoria Jurídica a auditoria do processo administrativo
(PARECER n. 01807/2018/CJU-RJ/CGU/AGU).

80. Tanto é verdade que o TCU, no Acórdão nº 2.218/2013-Plenário, verberou que a
“existência de plano de trabalho aprovado e de pareceres técnicos e jurídicos favoráveis à celebração
do convênio não exime o gestor da responsabilidade de proceder a verificações básicas de
conformidade e legalidade”. Dito de outro modo, ao órgão jurídico compete recomendar, orientar e
alertar o gestor quanto à necessidade do cumprimento das normas aplicáveis à determinada situação
concreta, mas não se exige que se adentre em questões de mérito administrativo ou confira,
posteriormente, se suas recomendações foram efetivamente cumpridas.

81. Especialmente nos casos de outorga, conclui-se que não se pode querer erigir as
manifestações da Procuradoria como condição de possibilidade para o exercício das competências
administrativas, salvo expressa disposição em lei. O gestor que as dispensar ou delas divergir não
fica impedido de exercer suas competências funcionais, ainda que assuma, com grave risco,
responsabilidade pessoal por eventuais ilegalidades." (PARECER Nº 1625-
4.4/2013/EPP/CONJURMP/ CGU/AGU).

82. Portanto, ainda que as orientações jurídicas não sejam observadas, não se pode
compreender a outorga como condicionante ou aval à contratação, mas tão somente como
manifestação jurídica voltada ao exame dos pressupostos legais da pactuação.

83. O processo deve estar instruído com todos os documentos previstos no checklist, o
qual deve ser parte integrante do presente processo administrativo (000016816041). Ademais,
recomenda-se aos pregoeiros e às equipes de apoio que realizem a verificação final do procedimento
em consonância com as listas de verificação estabelecidas pela Orientação normativa/SEGES nº
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02/16 e em consonância com a Resolução Normativa n.º 010/2001 do Tribunal de Contas do Estado
de Goiás.

84.  
85. CONCLUSÃO
86.  
87. São estas as considerações da Procuradoria Setorial, cabendo ao gestor observar as

recomendações e orientações traçadas no presente expediente, as quais foram firmadas sob a
perspectiva exclusivamente jurídica e fundadas em atos normativos e nos precedentes mencionados,
recomendando-se a juntada de toda a documentação legalmente exigida e necessária à viabilização
da pactuação e ao prosseguimento do feito, especialmente quanto às condicionantes apontadas no
parecer, de maneira a assegurar a validade jurídica da contratação.

88. A aferição dos critérios técnicos, econômicos, administrativos e de conveniência e
oportunidade devem ser realizados pelas outras unidades administrativas, o que é condição
imprescindível para a contratação pretendida.

89. Além disso, a atividade de exame e aprovação de minutas de editais e contratos
pelos Órgãos jurídicos é prévia, consoante art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.
Portanto, na forma da BCP nº 5 da AGU, ao Órgão Consultivo que em caso concreto haja
exteriorizado juízo con clusivo de aprovação de minuta de edital ou contrato e tenha sugerido as
alterações necessárias, não incumbe pronunciamento subsequente de verifi cação do cumprimento
das recomendações consignadas.

90. Considerando a orientação traçada no Despacho 1539/2020 da PGE
(000015257484), no sentido de que “a regularidade procedimental do presente feito somente caberia
a esta Casa na fase final do processo (após a homologação do certame e confecção da Minuta da
ARP), para fins de atesto de sua regularidade formal”, o feito deve ser encaminhado à Procuradoria-
Geral do Estado, via Assessoria de Gabinete, para conhecimento e manifestação.  

91. É a orientação da Procuradoria Setorial.

 
 
 
 
Gabinete do << Cargo do Titular >> do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA

ADMINISTRAÇÃO, aos 26 dias do mês de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PHILIPPE DALL AGNOL, Procurador (a) do Estado,
em 26/11/2020, às 16:59, 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
000016841341 e o código CRC B7369529.

 
PROCURADORIA SETORIAL

RUA 82 Qd.- Lt.- - Bairro CENTRO - CEP 74015-908 - GOIANIA - GO - Nº 300, Palácio Pedro
Ludovico Teixeira, 7º Andar (62)3201-5760

 

Referência: Processo nº 201900005012848 SEI 000016841341

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000016841341&crc=B7369529
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ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE
 
 

PROCESSO: 201900005012848
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS
 

DESPACHO Nº 2041/2020 - GAB
 
 

 
EMENTA: 1. SISTEMA DE
REGISTO DE PREÇOS. 2.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº
008/2020/SEAD/GEAC. 3.
EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES COM O
FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTO ESPECÍFICO
PARA MONITORAMENTO DE
VEÍCULO EM TEMPO REAL
(RASTREADOR),
MANUTENÇÃO, LIMPEZA,
SEGURO E
QUILOMETRAGEM LIVRE,
ATENDENDO
ÀS NECESSIDADES DOS
ÓRGÃOS E ENTIDADES DO
PODER EXECUTIVO
ESTADUAL 4.
REGULARIDADE JURÍDICA
DO PROCEDIMENTO, COM
RECOMENDAÇÕES.

 

 

1. Trata-se de análise do procedimento do Pregão Eletrônico SRP nº
008/2020/SEAD/GEAC, tendo por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa para
prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme especificações contidas nos autos (Termo de Referência
- 000014981113).
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2. A matéria jurídica foi enfrentada pela Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da
Administração, por meio do Parecer ADSET nº 227/2020 (000016841341), oportunidade em que se
opinou pela regularidade jurídica do procedimento licitatório, desde que atendidas as recomendações nele
elencadas.

 
3. Preliminarmente, cumpre assentar que ao caso se aplica o entendimento veiculado no

Despacho nº 1399/2019 GAB (processo n. 201800010039061 - 8866871), segundo o qual “a despeito de
a literalidade do § 2º do art. 47 da Lei Complementar Estadual n. 58/2006 atrelar a alçada de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a “ajustes” e não ao(s) certame(s) que lhe(s) origina(m)", a
finalidade do dispositivo é regrar a atuação das Procuradorias Setoriais segundo um critério objetivo, a
saber, o teto de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Assim, uma variável aleatória e inconstante,
como o é a maior ou menor quantidade de itens adjudicados por uma mesma licitante, não pode ser o
critério que define e distingue o agir das Procuradorias Setoriais e/ou deste Gabinete. A interpretação
literal, neste ponto, deve ceder à interpretação teleológica”.

 
4. Dessa forma, como o pregão eletrônico teve o valor total estimado de R$

96.484.304,60 (noventa e seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quatro reais e
sessenta centavos), resta justificada a atuação deste Gabinete.

 
5. No caso em apreço, a Secretaria de Estado da Administração é, ao mesmo tempo,

órgão gerenciador e participante quanto ao registro de preços. Na fase preparatória, uma vez determinados
os itens e quantitativos que iriam compor o certame (Estudo Técnico Preliminar - 000015598972 e
Planilha Consolidação de Quantitativos - 000010886394) foram estimados os preços de mercado (Planilha
Valor Formação do Estimado - 9987573 e Planilha de Consolidação de Preços - 000012258241), que
instruíram a elaboração do Termo de Referência (000014981113).

 
6. Em pretérita oportunidade, o feito recebeu análise jurídica prévia por meio do Parecer

ADSET nº 204/2020 (000015139480), da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da
Administração, adotado com acréscimos e recomendações adicionais, por meio do Despacho nº
1546/2020 GAB (000015282913), em que se pontuaram relevantes recomendações para a total adequação
do feito.

 
7. Concernente às recomendações traçadas evidencia-se o atendimento das

condicionantes apontadas, com exceção daquela relacionada ao prazo da realização da audiência pública,
ocorrida em 08/07/2020. Neste contexto, em que pese os robustos argumento apresentados aos autos, por
meio da Justificativa GEAC (000015602506), persiste o equívoco na data da realização da audiência. 

 
8. Isso porque, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.666/93, nos casos em que a audiência

pública for obrigatória esta deverá ser comunicada “com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de
sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e
direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados.”  

 
9. Conforme se depreende do teor do art. 20 do Decreto Estadual nº 9.666/2020, a

publicação do aviso de licitação deverá ocorrer no “no Diário Oficial do Estado, no sítio eletrônico oficial
do órgão ou da entidade promotora da licitação, bem como no portal do sistema COMPRASNET.GO”.
Pelos documentos acostados aos autos (000013810276, 000013810303 e  000013936109) a publicação
neste último canal de comunicação ocorreu em 24/06/2020 e a audiência pública ocorreu exatamente no
10º (décimo) dia do prazo previsto.

 
10. Não obstante, vislumbra-se que, como asseverado pelo Despacho nº 1546/2020

GAB (000015282913), a audiência pública realizada fora facultativa, já que os valores estimados para a
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contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, não alcança aquele definido pelo art. 39 da Lei nº
8.666/93, mesmo contabilizando-se o quantitativo dos valores do órgão gerenciador, dos órgãos partícipes
e das prováveis adesões tardias (e desprezando-se possíveis prorrogações contratuais). Neste contexto,
tem-se por superado eventual óbice ao prosseguimento do feito.

 
11. Dessa forma, sob a incumbência da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela

Portaria nº 286/2020 SEAD (000015696036) e após consolidação da versão final do Edital do Pregão
Eletrônico nº 008/2020 SEAD/GEAC (000015723130), iniciou-se a fase externa do certame com a
publicação do seu extrato na imprensa oficial (000015810348), no site da Secretaria (000015810737) e no
sistema Comprasnet.GO, todos em 07/10/2020, observando-se o prazo de publicação prévio previsto pelo
art. 25 do Decreto Estadual nº 9.666/2020.

 
12. Realizada a sessão e, após análise acerca da aceitabilidade das melhores propostas,

foram apuradas as vencedoras do procedimento licitatório, conforme Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (000016815751). Após a impetração de recursos pelos licitantes, com a devida análise pelo
Pregoeiro, nos termos do inciso VII do art. 13 do Decreto Estadual nº 9.666/2020, a autoridade superior os
julgou motivadamente e, ato contínuo, conforme dispõe o inciso III do art. 13 do Decreto Estadual nº
9.666/2020, adjudicou os objetos contratuais e homologou o certame (Termo de Homologação e
Adjudicação - 000016816039), com a devida publicação na imprensa oficial (000016816040).

 
13. Em suma, tal qual pontuou a peça opinativa, o procedimento trilhou segundo as

determinações legais, haja vista a constatação do atendimento de todas as normas legais pertinentes,
especialmente quanto aos prazos e etapas do procedimento, além da observância estrita dos princípios da
isonomia e da obtenção da proposta mais vantajosa (art. 3º da Lei Nacional nº 8.666/93)

 
14. Ressalta-se, todavia, que todas as certidões de regularidade fiscal e trabalhista que

porventura estiverem vencidas deverão ser renovadas para efetivação da contratação. 
 
15. Constata-se, ademais, a juntada do Certificado de Informação de Resultado de

Procedimento Aquisitivo (art. 4º do Decreto Estadual n. 7.425/2011 - 000016816027), bem como, a
informação relativa à publicação do presente Edital de Licitação no sistema eletrônico disponibilizado
pelo Tribunal de Contas (000016549833), em atendimento do art. 263, § 5º, do Regimento Interno do
TCE/GO, acrescido pela Resolução nº 05, de 21/10/2015.

 
16. Quanto à Minuta da Ata de Registro de Preços ressalta-se encontrar apta a ser

formalizada pelo órgão gerenciador, nos termos consignados pelo parágrafo único do art. 28 da Lei
Estadual nº 17.928/2012. 

 
17. Por fim, ressalta-se que a responsabilidade pela motivação e justificativas, pela

aferição da regularidade dos preços, pela especificação dos bens e serviços, bem como por qualquer outro
aspecto fático e técnico, e não estritamente jurídico, repousa inteiramente sobre o setor de origem, sendo
aqui tomados por pressuposto tais pontos.

 
18. Com essas considerações e acréscimos, adoto e aprovo o Parecer ADSET nº

227/2020 (000016841341), da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Administração, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, e manifesto-me pela regularidade jurídica do certame realizado, desde
que atendidas as recomendações traçadas pelo opinativo e pelo item 14 acima. 

 
19. Restituam os autos à Secretaria de Estado da Administração, via Procuradoria

Setorial, para ciência e providências cabíveis.
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Juliana Pereira Diniz Prudente
Procuradora-Geral do Estado

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DO ESTADO

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, Procurador
(a) Geral do Estado, em 30/11/2020, às 16:15, 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
000016872897 e o código CRC A038E53E.

 

NÚCLEO DE NEGÓCIOS PÚBLICOS
RUA 2 293 Qd.D-02 Lt.20 - Bairro SETOR OESTE - CEP 74110-130 - GOIANIA - GO - ESQ.

COM A AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, ED. REPUBLICA TOWER
 

Referência: Processo nº 201900005012848 SEI 000016872897

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000016872897&crc=A038E53E
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS
 
 
 

 
ATA RP Nº 006/2020-SEAD/GEAC

 
EDITAL DE LICITAÇÃO SRP Nº 008/2020 – SEAD/GEAC

 
PROCESSO N° 201900005012848 de 05/08/2019 

 

 

Ao 1º dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, pelo presente instrumento, a SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, ÓRGÃO
GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços, inscrita no CNPJ sob o nº 02.476.034/0001-82, ora representada pelo SECRETÁRIO DE ESTADO, Sr. Bruno
Magalhães D’Abadia, brasileiro, portador do RG nº 4602501, inscrito no CPF nº 010.134.721-95, residente e domiciliado nesta capital, nos termos da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e de forma
suplementar, pela Lei Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, pelo Decreto Estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, Decreto Estadual nº 9.666 de 21
de maio de 2020, Decreto Estadual nº 7.425/2011, Lei Complementar nº 117/2015 e demais normas vigentes à matéria e pelas condições estabelecidas no Edital e
seus anexos, conforme a classificação das propostas de preços apresentadas quando da realização do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020-SEAD/GEAC (tipo
menor preço) e homologação pelo Secretário de Estado da Administração, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, RESOLVE registrar os preços para
eventual contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte)
meses (Processo 201900005012848).

 

FORNECEDORES REGISTRADOS:

LOTE FORNECEDOR ENDEREÇO CNPJ
01, 02, 03, 06, 07,
08, 09, 10 e 17. CS BRASIL FROTAS LTDA Av. Saraiva, 400, Sala 8, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, São Paulo, CEP: 08.745-

900 27.595.780/0001-16

04, 13 e 14. UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. Rua Deputado Rubens Granja, 121, Sacomã - SP, CEP:04.298-000 02.491.558/0001-42
05, 11 e 12. QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA. SIA Trecho 17 Rua 17, Lote 1420, Brasília  - DF, CEP: 71.200-249 05.864.744/0001-78

15 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Rua S-1, n° 260, Qd. 146, Lt. 24E, Sl. 01, Setor Bueno, Goiânia - Goiás, CEP
74.230-220, 28.028.063/0001-75

16 OBDI MOTORS DO BRASIL EIREI -
EPP

Av. Vereador Toaldo Túlio, 227, Santa Felicidade , Curitiba - PR, CEP: 82.310-
020 05.515.258/0001-44

18 FAST FLEETGESTÃO DE FROTAS
EIRELI

Rodovia DF-290 Km 1,2 Chácara 12 SN Parte a Bairro Núcleo Rural de Santa
Maria, Brasília - DF, CEP: 72578-000 16.734.029/0001-37

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o
fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre, de acordo com as especificações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020 e seus anexos e Proposta(s) apresentada(s) pelo(s)
licitante(s) vencedor(es).
 
Parágrafo 1º – A prestação do serviço objeto desta Ata deve seguir todas as condições e especificações constantes no Termo de Referência que passa a fazer
parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s) Licitante(s), conforme consta nos autos do
Processo n° 201900005012848 que a originou.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
 

LOTES ITENS Código do Item do
Produto Tipo de Veículo Quant. Valor Unitário

Mensal(R$)
Valor Total Mensal

Estimado(R$)
Valor Total Estimado (R$)

20 meses) Partícip

1 1 80251 Representação 38 2.315,00 87.970,00 1.759.400,00 Todos os órgã

2 1 80248 Sedan Padrão A 140 1.036,00 145.040,00 2.900.800,00 SEDUC, PM,

3 1 80248 Sedan Padrão A 153 1.075,00 164.475,00 3.289.500,00 Demais Órgão

4 1 80254 Sedan Padrão B 62 905,00 56.110,00 1.122.200,00 Todos os órgã

5 1 80256 Hatchback Padrão A 135 924,03 124.744,05 2.494.881,00 ECONOMIA

Ó
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6 1 80256 Hatchback Padrão A 134 1.044,00 139.896,00 2.797.920,00 Demais Órgão

7 1 80257 Hachtback Padrão B 300 1.066,00 319.800,00 6.396.000,00 AGRODEFE

8 1 80257 Hachtback Padrão B 174 930,00 161.820,00 3.236.400,00 DGAP, CBM

9 1 80257 Hachtback Padrão B 131 889,00 116.459,00 2.329.180,00 Demais Órgão

10 1 80260
Statio Wagon/

Monovolume
109 1.697,00 184.973,00 3.699.460,00 Todos os órgã

11

1 80262 Furgão Leve 8 1.500,00 12.000,00 240.000,00 Todos os órgã

2 80264 Furgão de Carga 18 3.472,22 62.499,96 1.249.999,20 Todos os órgã

3 80268 Pick-up Leve 6 1.499.99 8.999,94 179.998,80 Todos os órgã

12 1 80266 Van de Passageiros 29 4.341,91 125.915,39 2.518.307,80 Todos os órgã

13 1 80269 Caminhonete C. Dupla
Diesel 110 2.945,45 323.999,50 6.479.990,00 AGRODEFE

SEMAD

14 1 80269 Caminhonete C. Dupla
Diesel 103 2.961,15 304.998,45 6.099.969,00 Demais Órgão

15 1 80416 Sedan Grande 1 5.300,00 5.300,00 106.000,00 PODER EXE

16 1 80420 Mini Van 4 3.357,97 13.431,88 268.637,60 PODER EXE

17 1 80274 Suv Grande 29 3.898,00 113.042,00 2.260.840,00 Todos os órgã

18
1 80414 Sedan Grande /

Blindado 2 9.200,00 18.400,00 368.000,00 PODER EXE

2 80422 Suv Grande / Blindado 3 7.200,00 21.600,00 432.000,00 PODER EXE

Valor Total: 50.229.483,40  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
Parágrafo 1º – A presente Ata de Registro de Preços terá o período de vigência improrrogável de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura e eficácia a partir
da publicação no Diário Oficial, sem alteração dos quantitativos originalmente registrados, em obediência ao art. 23 da Lei Estadual nº 17.928/2012. Durante seu
prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para que se efetuem as contratações nas oportunidades e
quantidades necessárias, até o limite estabelecido.
Parágrafo 2º – Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis.
Parágrafo 3º – A Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
 
CLÁUSULA QUARTA – DA QUANTIDADE POR ÓRGÃO PARTÍCIPE E DA UTILIZAÇÃO DA ATA
Parágrafo 1º – Os Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços com suas respectivas previsões de quantidades:
 

LOTES Para Atendimento dos Órgãos

01
ABC, AGR, AGRODEFESA, CASA CIVIL, CASA MILITAR, CBM, CGE, DGAP, ECONOMIA, FAPEG, GOIÁS
TURISMO, GOIASPREV, GOINFRA, IPASGO, JUCEG, PGE, PM, SEAD, SEAPA, SECULT, SEDI, SEDS, SEDUC,
SGG, SEL, SEMAD, SES, SIC, SSP, VICE-GOVERNADORIA.

02 SEDUC, PM, SEDS.

03
AGR, CASA CIVIL, CASA MILITAR, CBM, CGE, DGAP, GOIÁS
TURISMO, GOIASPREV, IPASGO, JUCEG, PGE, SEAD, SEAPA, SECULT, SEDI, SGG, SEL, SEMAD, SES, SIC, SSP, UEG, VICE-
GOVERNADORIA.
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04 ABC, CBM, SEDUC.

05 ECONOMIA.

06 AGR, CBM, DGPC, PM, PROCON - SSP, SEDUC, SES, SIC.

07 AGRODEFESA.

08 DGAP, CBM, SSP.

09 GOINFRA, SEDUC, SEL, SES.

10 DGPC, GOINFRA, SES.

11 ABC, DGAP, DGPC, IPASGO, JUCEG, SEAD, SEDS, SEDUC, SEL, SES, SSP.

12 PM, PROCON - SSP, SEAD, SEDI, SEDS, SEDUC, SEL, SES, SIC, SSP.

13 AGRODEFESA, GOINFRA e SEMAD.

14 CASA MILITAR, CBM, DGPC, ECONOMIA, GOIÁS TURISMO, IPASGO, PM, PROCON -
SSP, SEAPA, SECULT, SEDI, SEDS, SEDUC, SGG, SEL, SES, SIC, UEG, VICE-GOVERNADORIA.

15 CASA MILITAR.

16 CASA MILITAR, PM, SEL.

17 CASA CIVIL, CASA MILITAR, SECOM, SEDUC, SEMAD, SES.

18 CASA MILITAR, DGPC.
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Parágrafo 2º – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência improrrogável de 1 (um) ano, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à unidade gerenciadora, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
Parágrafo 3º – Os órgãos e as entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
seu interesse junto à unidade gerenciadora da Ata, para que este autorize a sua utilização e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida a ordem de classificação.
Parágrafo 4º – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento ou prestação do serviço, desde que não haja prejuízo às obrigações anteriormente assumidas.
Parágrafo 5º – A liberação da participação na Ata de Registro de Preço resultante de licitações promovidas pelo Estado de Goiás, para órgãos e entidades não
participantes, não poderá exceder, na sua totalidade, a cem por cento dos quantitativos originalmente registrados na Ata de Registro de Preços.
Parágrafo 6º – A Ata de Registro de Preços será assinada pela autoridade competente e pelos adjudicatários, vinculando-se este último ao cumprimento de todas
as condições de sua proposta, cujo preço foi registrado, e às normas editalícias e legais durante toda a vigência da Ata.
 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parágrafo 1º - A prestação do serviço objeto da Ata será formalizada por Instrumento Contratual e deverá seguir as características, prazos e locais de prestação.
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Parágrafo 2º - A fornecedora deverá manter, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E DO FATURAMENTO

Parágrafo 1º - Ocorrendo atraso no pagamento em que a contratada não tenha de alguma forma para tal concorrido, ela fará jus à compensação financeira devida,
desde que a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão
calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

Parágrafo 2º - O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento e será exigida a comprovação de regularidade
jurídica, fiscal e trabalhista.

Parágrafo 3º - A fornecedora deverá manter, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, conforme disposto no inciso XIII do art. 55 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo 4º - O valor mensal a ser pago à Contratada deverá considerar todo o período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês, conforme
estabelecido no Termo de Referência e a taxa registrada em Ata.

Parágrafo 5º - A remuneração da empresa vencedora será resultante do somatório do quantitativo efetivamente prestado no período de referência.

Parágrafo 6º - Estarão incluídos no valor total do pagamento todos os tributos, salários, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto, bem como todo o investimento necessário à implantação do referido objeto.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

Parágrafo 1º – Os órgãos participantes do Registro de Preços deverão, quando da necessidade da contratação, recorrer ao ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata de
Registro de Preços, para que este proceda à indicação do FORNECEDOR e respectivo preço a ser praticado.

Parágrafo 2º – A contratação com o FORNECEDOR registrado, após a indicação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de Contrato. O FORNECEDOR será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação, assinar o Contrato (conforme minuta
constante no Anexo III do Edital), podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra motivo justificado.

Parágrafo 3º – A recusa injustificada do FORNECEDOR registrado em assinar o contrato, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o
às penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes que se negarem a aceitar a contratação, fora da validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo 4º – O Período de vigência do Contrato será de 20 (vinte) meses, contados a partir de sua assinatura, e eficácia a partir da publicação no Diário Oficial do
Estado, prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses, por solicitação da CONTRATANTE, desde que devidamente justificada a necessidade;

Parágrafo 5º – Como condição para celebração do contrato e durante a vigência contratual, o FORNECEDOR registrado deverá manter as mesmas condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Parágrafo 6º - Cada Órgão Partícipe será responsável pela efetivação da contratação advinda da presente Ata, respeitando a minuta contratual constante no anexo
III do edital.

Parágrafo 7º – Cabe ao órgão Partícipe indicar o gestor do contrato.

Parágrafo 8º – Todos os encargos decorrentes de possíveis contratos, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de
exclusiva responsabilidade do Contratado.

Parágrafo 9º – A Contratada deverá manifestar sobre o interesse na prorrogação do contrato, oriundo da Ata de Registro de Preços, em no mínimo 03 (três) meses
antes do termino da vigência atual do contrato.

Parágrafo 10º – Os contratos advindos da Ata de Registro de Preços seguem todas as obrigações previstas na Lei nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DA PROPONENTE

Parágrafo 1º - A Proponente terá o seu registro de preço cancelado pela SEAD quando:

I. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II. Não retirar o instrumento de contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV. Estiverem presentes razões de interesse público, devidamente justificadas.

V. Por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.

Parágrafo 2º - A proponente poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, por intermédio de processo administrativo específico, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

Parágrafo 3º - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da SEAD.

Parágrafo 4º - A administração, se julgar conveniente, poderá optar por realizar um procedimento licitatório específico para a contratação do objeto da ata.
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CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

Parágrafo 1º - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, mediante justificativa da autoridade competente, exceto quanto aos acréscimos de
quantitativos, obedecidas as disposições da lei federal de licitações, quanto às alterações contratuais.

Parágrafo 2º - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

Parágrafo 3º - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a SEAD, como Órgão
Gerenciador, deverá:

I. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido.

Parágrafo 4º - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, em razão desse fato, comprovar, mediante requerimento, a sua
impossibilidade de cumprir o compromisso, a SEAD poderá:

I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

Parágrafo 5º - Não havendo êxito nas negociações, a SEAD procederá a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

 

CLÁUSULA DECÍMA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO GERENCIAMENTO DA ATA

Parágrafo 1º – Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços e, ainda, o seguinte:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;

II - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de
Registro de Preços;

III - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informá-los das peculiaridades do objeto do Sistema de Registro de Preços e coordenar, com
os órgãos participantes, a qualificação mínima dos respectivos gestores contratuais indicados;

IV – buscar, quando necessário, informações junto ao mercado, quanto às características técnicas do objeto a ser registrado;

V – garantir que a adesão de órgãos não participantes não ultrapasse os quantitativos previstos no Decreto Estadual nº 7.437/2011.

Parágrafo 2º – O Gestor responsável em gerir esta Ata de Registro de Preços será o Secretário de Estado de Administração com a assessoramento designado para
tal.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo 1º – Esta Ata, durante sua vigência improrrogável de 1 (um) ano, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à unidade gerenciadora, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo 2º – Os órgãos e as entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso desta Ata, deverão manifestar seu interesse junto à
unidade gerenciadora da Ata, para que este autorize a sua utilização e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem
de classificação.

Parágrafo 3º –  A liberação da participação na Ata de Registro de Preço resultante de licitações promovidas pelo Estado de Goiás, para órgãos e entidades não
participantes, não poderá exceder, na sua totalidade, a cem por cento dos quantitativos originalmente registrados na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo 4º – A Ata de Registro de Preços será assinada pela autoridade competente e pelo adjudicatário, vinculando-se este último ao cumprimento de todas as
condições de sua proposta, cujo preço foi registrado, e às normas editalícias e legais durante toda a vigência da Ata..

Parágrafo 5º – Cabe ao órgão partícipe indicar o gestor do contrato, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei n. 8.666/93, compete:

I - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive das respectivas alterações, porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o
correto cumprimento de suas disposições, logo após concluído o procedimento licitatório;

II – promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos
quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

III - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados,
informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização;

IV - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas e, também,
em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;

V - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro
de Preços, as divergências relativas à entrega, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação
de serviços.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

Parágrafo 1º – Disponibilizar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todas as informações solicitadas pela Secretaria de Estado da Administração por meio
da Gerência de Suprimentos e Frotas;
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I - Cumprir os prazos de entrega determinados neste Termo de Referência;

Parágrafo 2º – Disponibilizar os veículos em no máximo 60 (sessenta) dias corridos e 90 (noventa) dias corridos para veículos blindados, contados a partir da
assinatura do contrato e publicação do extrato do mesmo no Diário Oficial do Estado;

I - Entregar os veículos, em Goiânia nos locais a serem indicados pela Contratante. Entregar os veículos em perfeitas condições de funcionamento e uso, com
documentação atualizada, licenciados preferencialmente no Estado de Goiás, sendo a locação livre de quilometragem, tributos, encargos sociais e trabalhistas;

Parágrafo 3º – Para os veículos que apresentarem defeitos, alterações e irregularidades e/ou apresentarem quaisquer características discrepantes às descritas neste
Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento, a Contratada será notificada para saná-los ou substituí-los, parcialmente ou na sua totalidade, a
qualquer tempo, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, às suas expensas;

Parágrafo 4º – Entregar os veículos caracterizados conforme grafismos e logomarcas padrão do Estado, de acordo com o Apêndice III;

Parágrafo 5º – Fornecer os veículos, objeto da locação, fabricados no corrente ano ou posterior;

Parágrafo 6º – Entregar os veículos na cor preta para os de representação e os demais preferencialmente na cor branca;

I - A exceção a esse dispositivo deverá ser justificada e autorizada pela Contratada e pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD.

Parágrafo 7º – Realizar serviço de limpeza dos veículos semanalmente;

I - Realizar 01 (uma) limpeza simples a cada semana, com no mínimo aspiração da parte interna e a lavagem da pintura externa do veículo;

II - Substituir a limpeza simples por uma limpeza completa nos veículos, a cada intervalo de 60 (sessenta) dias, compreendendo além da execução do item anterior,
lavagem geral com cera, limpeza detalhada interna, sendo a lavagem do motor facultativo e etc.

Parágrafo 8º – Responsabilizar-se por realizar a imediata e tempestiva manutenção preventiva e corretiva dos veículos disponibilizados, mantendo os mesmo em
perfeito estado para a prestação dos serviços contratados, observando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manutenções e substituições de veículos lotados nos
municípios do interior do Estado e de 04 (quatro) horas na capital, contadas a partir da disponibilização formal dos veículos, feita pelo gestor do contrato, à
Contratada;

Parágrafo 9º – Responsabilizar-se pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela
constante no plano de manutenção do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatória,
durante os intervalos entre as manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre a execução do
objeto deste Termo de Referência;

Parágrafo 10º – Disponibilizar, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, serviço de socorro para transporte e deslocamento de
veículos e condutores, nos casos de defeitos e/ou acidentes, de modo a proporcionar atendimento imediato;

Parágrafo 11º – Disponibilizar veículos de reserva com as mesmas características técnicas contidas neste instrumento, em número suficiente para comportar
eventuais substituições por indisponibilidade (incluídas as movimentações para manutenções, revisões e limpezas), de modo a garantir a continuidade do serviço,
respeitado, todavia, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado para substituições nos municípios do interior e de 04 (quatro) horas na capital, contadas a partir da
comunicação escrita feita pelo gestor do contrato;

Parágrafo 12º – Proceder ao rodízio de pneus a cada 5.000 (cinco mil) Km, bem como a verificação do balanceamento do conjunto: roda/pneus, e conferência do
alinhamento da direção; os pneus deverão ser substituídos quando apresentarem risco, ou quando a profundidade dos sulcos da banda de rodagem estiver próxima de
3 mm, sendo que a identificação deste item é feita pela TWI (Thread Wear Indicators);

Parágrafo 13º – Substituir os veículos com no máximo 20 (vinte) meses de uso, a contar da data da entrega;

Parágrafo 14º – A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas na condução dos veículos locados e
solicitar o reembolso dos valores junto à Contratante, caso não seja efetuado pelo condutor;

Parágrafo 15º – Antes de realizar o pagamento, a CONTRATADA deverá aguardar a conclusão dos processos referentes aos recursos previstos pela legislação;

Parágrafo 16º – A CONTRATADA deverá encaminhar à Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito,
de modo a resguardar o direito, por parte dos condutores, de interpor recursos;

Parágrafo 17º – Nos casos em que a Secretaria de Estado da Administração não for notificada dentro do prazo supracitado, a CONTRATADA se responsabilizará
integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrente de infrações;

Parágrafo 18º – Assumir todas as despesas com os veículos de sua propriedade, inclusive as relativas a manutenção, impostos, taxas, licenciamentos, seguro geral e
outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em
quaisquer ocorrências;

Parágrafo 19º – Responsabilizar-se pela cobertura contra danos materiais e pessoais ocasionados a terceiros, já incluída no valor mensal da locação, devendo
disponibilizar os veículos com, no mínimo, seguro contra acidentes a terceiros, sem franquia, e havendo franquia essa ficará a cargo da CONTRATADA, com no
mínimo:

1 CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS LEVES

1
-

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: VALOR DETERMINADO OU VALOR MERCADO
REFERENCIADO - VMR (110% TABELA FIPE)

2
- COBERTURA: Colisão, Incêndio, roubo e furto RCF-V e APP-V

3
- Responsabilidade civil facultativa - veículo - RCF - V

 3.1 - Danos materiais - R$60.000,00
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 3.2 - Danos corporais - R$60.000,00

 

4
- ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS:

 4.1 - Morte por pessoa R$10.000,00

 4.2 - Invalidez Permanente Por/Pessoa R$10.000,00

 4.3 - Despesas Médicos Hospitalares P/ pessoa Sem cobertura

 

* Veículos destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 08 (oito) pessoas

 

2 CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS MÉDIOS*

1
-

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: VALOR DETERMINADO OU VALOR MERCADO
REFERENCIADO - VMR (110% TABELA FIPE)

2
- COBERTURA: Colisão, Incêndio, roubo e furto, RCF-V e APP-V

3
- Responsabilidade civil facultativa - veículo - RCF-V:

 3.1 - Danos materiais - R$80.000,00

 3.2 - Danos corporais - R$80.000,00

4
- ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS:

 4.1 - Morte por pessoa R$10.000,00

 4.2 - Invalidez Permanente Por/Pessoa R$10.000,00

 4.3 - Despesas Médicos Hospitalares P/ pessoa Sem cobertura

 

* Veículos destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 10 (dez) pessoas e transporte de
cargas leves, ou seja, mistos (Ex.: Pick-up e/ou Camionetes e Vans) com o peso bruto total de até 3,5
toneladas, incluindo Ambulâncias e Unidades de Saúde e/ou Socorro

 

Parágrafo 20º – A CONTRATADA, na entrega dos veículos, deverá apresentar a apólice do seguro.

Parágrafo 21º – Além das obrigações acima e já estabelecidas no Termo de referência, A CONTRATADA deverá:

I- Efetuar a prestação dos serviços conforme proposta apresentada e especificações exigidas neste Termo de Referência assim como no Edital licitatório, executando
fielmente o objeto contratado, prestando os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação;
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II - Responder prontamente às solicitações da CONTRATANTE, pessoalmente ou mediante telefone, fax, e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio
eficiente para resolução de problemas, bem como para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto deste Termo;

III - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus funcionários durante a execução dos serviços, dentro ou fora
do recinto da CONTRATANTE;

IV - Ser prestativa e proativa quando solicitada pela Administração;

V - Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ocorrida e prestar os devidos esclarecimentos e/ou informações necessárias;

VI - Não transferir a outrem a prestação dos serviços objeto do contrato, no todo ou em parte;

VII - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei,
e neste Termo de Referência, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal;

VIII - Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais, imediatamente após sua verificação;

IX - Executar o(s) serviço(s) de acordo com o estabelecido na Legislação específica vigente e no Código de Defesa do Consumidor e, ainda, executar os serviços de
acordo com as especificações constantes neste termo;

X - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços objeto da presente contratação, de tal forma que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à execução dos serviços;

XI - Serão de inteira e total responsabilidade da empresa CONTRATADA todas as despesas decorrentes da prestação de serviços objeto da presente contratação,
inclusive salários dos seus empregados, taxas, impostos, custos administrativos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, existentes ao
tempo da contratação ou por vir, salvo os fatos previstos pela teoria da imprevisão aludidos na legislação e doutrina administrativa;

XII - Indenizar todo e qualquer prejuízo, pessoal ou material, causado no exercício de sua atividade, que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, por qualquer de seus funcionários, representante e/ou preposto;

XIII - Repassar à CONTRATANTE, durante o período de vigência contratual, todos os preços e vantagens ofertadas pelo mercado, não fazendo distinção
entre atender a CONTRATANTE e seus demais clientes;

XIV - Providenciar a imediata substituição das deficiências apontadas pela fiscalização na execução dos serviços;

XV - Manter na grande Goiânia preposto, aceito pela CONTRATANTE, responsável pela execução do contrato durante o seu período de vigência, para representá-la,
sempre que for preciso, colaborando para o pleno aproveitamento de todos os recursos do sistema assim como qualquer outro atendimento à CONTRATANTE, no
que diz respeito ao objeto deste Termo.

XVI - Demais obrigações previstas na Lei nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS SANÇÕES

Parágrafo 1º – Homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado para, no prazo de 03 (três) dias a partir da notificação, assinar a Ata de Registro de
Preços, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra motivo justificado.

Parágrafo 2º – Como condição para formalização da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação.

Parágrafo 3º – A recusa injustificada da adjudicatária, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei,
exceção feita ao licitante que se negar a aceitar a assinatura, fora da validade de suas propostas.

Parágrafo 4º – Se o licitante vencedor não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não apresentar situação regular, é facultado à Administração examinar e verificar
a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, procedendo o registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste
Edital.

Parágrafo 5º – O(s) licitante(s) vencedor(es), nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002 e art. 15 do Decreto nº 9.666/2020, garantindo o direito prévio da citação e
da ampla defesa, ficará(ão) impedido(s) de licitar e contratar com a Administração e será(ão) descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais se cometer uma ou mais das seguintes faltas:

I- convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato;

II- deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

III- ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

IV- não mantiver a proposta;

V- falhar ou fraudar na execução do contrato;

VI- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

 

Parágrafo 6º – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das
cominações legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes percentuais máximos:

I- 10% sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;

II-  0,3% ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte de fornecimento não realizado;

III-  0,7% sobre o valor da parte do Fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

Parágrafo 7º – As multas deverão, se for o caso, ser aplicadas de forma cumulativa com as glosas previstas no item 19 do Edital. 

Parágrafo 8º – Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa, dentro de processo administrativo
devidamente instruído pelo gestor do contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO

Parágrafo 1º - Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a
direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de conciliação ou mediação), deverá
ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).

Parágrafo 2º - CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃOESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores
do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em
número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018,
sem prejuízo da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.

Parágrafo 3º - A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.

Parágrafo 4º - O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.

Parágrafo 5º - A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao mérito do litígio.

Parágrafo 6º - Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO,
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de
2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentença título executivo
vinculante entre as partes.

Parágrafo 7º - A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses
de sigilo previstas em lei.

Parágrafo 8º - As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual
propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia
da presente cláusula arbitral.

E, por as partes estarem ajustadas e compromissadas, assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, em Goiânia, ao 1º dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.
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GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS

AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO - Bairro SETOR OESTE - CEP 74125-125 - GOIANIA - GO 0- Nº 1945, Setor Oeste (62)3201-6676
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Referência: Processo nº 201900005012848 SEI 000016827244



5Diário OficialGOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2020
ANO 184 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.443

Portaria nº 423/2020 - SEAD
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 8.463, de 29 de 
setembro de 2015, considerando o que preceitua a Lei nº 16.168, de 
11 de dezembro de 2007 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás - TCE, e o que dispõe os arts. 6º e 8º da Resolução 
Normativa nº 16/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás,
RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar Tomada de Contas Especial - TCE, com a 
finalidade de apurar as irregularidades constatadas na execução do 
Convênio nº 325/2009, celebrado entre o Estado de Goiás, por 
intermédio da antiga Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento 
do Estado de Goiás - SEPLAN, e o Município de Monte Alegre, 
conforme consta dos autos do processo nº 200900005001613.
Art. 2º. Os trabalhos serão desempenhados pela Comissão de 
Tomada de Contas Especial desta Pasta, nomeada pela Portaria nº 
083/2020 - SEAD, de 28 de fevereiro de 2020, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Goiás nº 23.250, de 04 de março de 2020.
Art. 3º. A Comissão ficará desde logo autorizada a praticar todos 
os atos necessários e pertinentes ao desempenho de suas funções.
Art. 4º. Os membros da Comissão desenvolverão os trabalhos sem 
prejuízo de suas atribuições rotineiras e conforme for deliberado 
pela Presidente da mesma.
Art. 5º. Fica concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 
a conclusão dos trabalhos e envio dos autos ao Tribunal de Contas 
do Estado de Goiás, a contar da data da instauração da TCE, sendo 
que em 120 (cento e vinte) dias os autos serão submetidos à Con-
troladoria-Geral do Estado.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, aos 02 dias do mês de dezembro de 2020.

BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA
Secretário de Estado da Administração

<#ABC#208951#5#247344/>

Protocolo 208951
<#ABC#208952#5#247345>

Portaria nº 430/2020 - SEAD
O Superintendente de Gestão Integrada da Secretaria de Estado da 
Administração - SEAD, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o disposto na Instrução de Serviço nº 01/2019-GAB/SEAD, de 
07 de fevereiro de 2019, no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
de 21 de junho de 2003, nos artigos 51 e 54 da Lei Estadual nº 
17.928/2012, de 27 de dezembro de 2012, e, considerando o que 
consta no Processo Administrativo n° 202000005012575, especial-
mente ao disposto no Despacho nº 356/2020 GTI (000016959585),
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o servidor ALANO RODRIGO BATISTA 
OLIVEIRA, portador do CPF nº 728.417.021-20, ocupante do cargo 
de Gerente e, como suplente, o servidor CARLOS ALBERTO 
MORAES JUNIOR, portador do CPF nº 491.261.211-15, ocupante 
do cargo de Gestor de Tecnologia da Informação, ambos lotados na 
Gerência de Tecnologia, para atuarem como gestores do Contrato 
nº 040/2020 - SEAD, bem como designar ainda o servidor CARLOS 
ALBERTO MORAES JUNIOR, portador do CPF nº 491.261.211-15, 
ocupante do cargo de Gestor de Tecnologia da Informação, lotado 
também na Gerência de Tecnologia, para atuar como fiscal do item 
01 do Contrato nº 040/2020 - SEAD e, designar o servidor CLEITON 
PAIVA AQUINO, portador do CPF nº 708.552.851-68, ocupante do 
cargo de Gestor de Tecnologia da Informação, lotado na Gerência 
de Tecnologia, para atuar como fiscal do item 02 do Contrato nº 
040/2020 - SEAD, contrato este firmado entre o Estado de Goiás, por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
- SEAD e a empresa G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 07.094.346/0001-45, cujo objeto é a prestação 
de Serviços Técnicos na área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) para suprir as demandas nas áreas de Desenvol-
vimento de Sistemas de Informação, e de Infraestrutura e Serviços 
de Tecnologia da Informação e Comunicação, conforme requisitos, 
especificações, quantitativos e níveis de serviços constantes neste 
instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, racio-
nalização, informatização e integração do contingente tecnológico 
da Secretaria de Estado da Administração de Goiás, com garantia 
de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, com-
preendendo o período da vigência contratual.

Art. 2º. A partir da ciência desta, caberá aos gestores e fiscais 
adotarem as providências necessárias objetivando o cumprimento 
das normas, de modo que a fiscalização e o acompanhamento dos 
contratos e outros ajustes e seus aditivos estejam perfeitamente 
alinhados às condições e aos prazos especificados no artigo 52 da 
Lei Estadual nº 17.928/2012, notadamente os incisos X e XI.
Art. 3º. Cabem aos gestores e fiscais ora designados, observar os 
critérios e os parâmetros estabelecidos em anexo (000017011595), 
que dispõem sobre as Orientações Básicas das Boas Práticas de 
Gestão de Contratos cujo material trata-se de suporte para que o 
gestor possa conduzir minimamente o gerenciamento do contrato 
de maneira adequada, no entanto, não afasta a necessidade de 
constante aperfeiçoamento na Fiscalização e Gestão de Contratos 
Administrativos, especialmente de promover sua capacitação nos 
cursos disponibilizados pela Escola de Governo.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA 
da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, em Goiânia 
(GO), aos 03 dias do mês de dezembro de 2020.

FERNANDO DE CASTRO FAGUNDES
Superintendente de Gestão Integrada

<#ABC#208952#5#247345/>

Protocolo 208952

<#ABC#208948#5#247341>

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020-
SEAD
Processo: 202000005011580
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de   locação de equipamentos e acessórios para     
levantamento topográfico (ESTAÇÃO TOTAL e RECEPTOR GNSS 
L1/L2 - RTK), pelo período de 1 (um) ano, prorrogável conforme 
legislação vigente.
Participação: Disputa Exclusiva para Micro Empresas e Empresas 
de Pequeno Porte.
Modalidade: Pregão
Forma: Eletrônica
Critério de Julgamento: Menor Preço por itens.
Fontes Orçamentárias: 2020.18.01.04.122.1012.2042.03 (Fonte 
100)
Data da abertura: 18/12/2020.
Horário: 08h30min (Brasília/DF, UTC -03:00)
Local de realização: www.comprasnet.go.gov.br
Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações, Lei Estadual nº 17.928/2012, Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, Lei Complementar Estadual 
n° 117/2015, Decreto Estadual nº 9.666/2020, Decreto Estadual nº 
7.466/2011, Decreto Estadual 7.425/2011 e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie.
Obtenção do Edital: www.comprasnet.go.gov.br e www.adminis-
tracao.go.gov.br Informações: (62) 3201-5785
Dorival Juliano do Prado Pregoeiro - Portaria nº 231/2020-SEAD
<#ABC#208948#5#247341/>

Protocolo 208948

<#ABC#208916#5#247303>

EXTRATO DA ATA  RP 006/2020
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DA  AD-
MINISTRAÇÃO, Representada pelo seu Titular, Sr. BRUNO 
MAGALHÃES D’ABADIA.
OBJETO: A presente Ata tem por objeto a contratação de empresa 
para prestar serviços de locação de veículos automotores com o 
fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre, de acordo com as especificações 
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020 
e seus anexos e Proposta(s) apresentada(s) pelo(s) licitante(s) 
vencedor(es).

                 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
                   CODIGO DE AUTENTICACAO: ad8bdcc9



6Diário OficialGOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2020
ANO 184 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.443

DATA DA ASSINATURA:   04/12/2020

FORNECEDORES DETENTORES DO REGISTRO DE PREÇOS:

LOTE FORNECEDOR ENDEREÇO CNPJ
01, 02, 03, 06, 
07, 08, 09, 10 
e 17. 

CS BRASIL FROTAS LTDA Av. Saraiva, 400, Sala 8, Vila 
Cintra, Mogi das Cruzes, São 
Paulo, CEP: 08.745-900

27.595.780/0001-16

04, 13 e 14. UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. Rua Deputado Rubens Granja, 
121, Sacomã - SP, CEP:04.298-
000

02.491.558/0001-42

05, 11 e 12. QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA. SIA Trecho 17 Rua 17, Lote 
1420, Brasília  - DF, CEP: 
71.200-249 

05.864.744/0001-78

15 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Rua S-1, n° 260, Qd. 146, 
Lt. 24E, Sl. 01, Setor Bueno, 
Goiânia - Goiás, CEP 74.230-
220,

28.028.063/0001-75

16 OBDI MOTORS DO BRASIL EIREI - EPP Av. Vereador Toaldo Túlio, 227, 
Santa Felicidade , Curitiba - PR   
CEP: 82.310-020

05.515.258/0001-44

18 FAST FLEET GESTÃO DE FROTAS EIRELI Rodovia DF-290 Km 1,2 
Chácara 12 SN Parte a Bairro 
Núcleo Rural de Santa Maria, 
Brasília - DF.      CEP: 72578-
000

16.734.029/0001-37

 PREÇOS REGISTRADOS:

LOTES ITENS Código do 
Item do 
Produto

Tipo de Veículo Quant. Valor Unitário 
Mensal(R$)

Valor Total Mensal 
Estimado(R$)

Valor Total 
Estimado (R$) 20 
meses)

Partícipes (Órgãos)

1 1 80251 Representação 38 2.315,00 87.970,00 1.759.400,00 Todos os órgãos
2 1 80248 Sedan Padrão A 140 1.036,00 145.040,00 2.900.800,00 SEDUC, PM, SEDS.
3 1 80248 Sedan Padrão A 153 1.075,00 164.475,00 3.289.500,00 Demais Órgãos
4 1 80254 Sedan Padrão B 62 905,00 56.110,00 1.122.200,00 Todos os órgãos
5 1 80256 Hatchback Padrão A 135 924,03 124.744,05 2.494.881,00 ECONOMIA
6 1 80256 Hatchback Padrão A 134 1.044,00 139.896,00 2.797.920,00 Demais Órgãos
7 1 80257 Hachtback Padrão 

B
300 1.066,00 319.800,00 6.396.000,00 AGRODEFESA

8 1 80257 Hachtback Padrão 
B

174 930,00 161.820,00 3.236.400,00 DGAP, CBM, SSP

9 1 80257 Hachtback Padrão 
B

131 889,00 116.459,00 2.329.180,00 Demais Órgãos

10 1 80260 Statio Wagon/
Monovolume

109 1.697,00 184.973,00 3.699.460,00 Todos os órgãos

11 1 80262 Furgão Leve 8 1.500,00 12.000,00 240.000,00 Todos os órgãos
2 80264 Furgão de Carga 18 3.472,22 62.499,96 1.249.999,20 Todos os órgãos
3 80268 Pick-up Leve 6 1.499.99 8.999,94 179.998,80 Todos os órgãos

12 1 80266 Van de Passageiros 29 4.341,91 125.915,39 2.518.307,80 Todos os órgãos
13 1 80269 Caminhonete C. 

Dupla Diesel
110 2.945,45 323.999,50 6.479.990,00 AGRODEFESA, 

GOINFRA e SEMAD
14 1 80269 Caminhonete C. 

Dupla Diesel
103 2.961,15 304.998,45 6.099.969,00 Demais Órgãos

15 1 80416 Sedan Grande 1 5.300,00 5.300,00 106.000,00 PODER EXECUTIVO
16 1 80420 Mini Van 4 3.357,97 13.431,88 268.637,60 PODER EXECUTIVO
17 1 80274 Suv Grande 29 3.898,00 113.042,00 2.260.840,00 Todos os órgãos
18 1 80414 Sedan Grande / 

Blindado
2 9.200,00 18.400,00 368.000,00 PODER EXECUTIVO

2 80422 Suv Grande / 
Blindado

3 7.200,00 21.600,00 432.000,00 PODER EXECUTIVO

Valor Total: 50.229.483,40

<#ABC#208916#6#247303/>

Protocolo 208916
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ESTADO DE GOIÁS
GOIAS TELECOMUNICACOES S.A.

 
 
 

Ofício nº 28/2021 - GOIASTELECOM
 

GOIANIA, 18 de março de 2020.
 
 

A Sua Excelência o Senhor

BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA

Secretário de Estado da Administração

 
 
 
Assunto: Solicitação para adesão como carona na Ata de Registro de Preços Ata RP Nº 06/2020 -SEAD/GEAC
 

Senhor Secretário de Estado,
 
A Goiás Telecom, vem mui respeitosamente cumprimentá-lo, servindo-se do presente para encaminhar a vossa senhoria, nossa manifestação

de interesse em aderir como Entidade da administração pública não participante (Carona), à Ata de Registro de Preços nº 006/2020 SEAD/GEAC, oriundos do
Processo Nº 201900005012848 de 02/08/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 008/2020 - SEAD/GEAC, realizado pela Secretaria de Estado da Administração,
através da Gerencia de Aquisições Corporativas, onde o objeto deste terá como finalidade locação de veículos automotores com o fornecimento de
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período
de 20 (vinte) meses, para atender as demandas da representação, fiscalização, implantação e manutenção da rede de fibra óptica sob a gestão da Goiás
Telecomunicações S.A. - Goiás Telecom,, visando suprir e otimizar os serviços prestados pela referida entidade da administração pública, primando por veículos
que trará melhores condições de trabalho para a Goiás Telecom, e isto impactará na melhoria da prestação dos serviços de Comunicação e Transmissão de
Dados além das manutenções Preventivo, Repressivo e ainda nas novas instalações de links de dados ofertados por toda rede de fibra composta por 614 Km
implantada em 17 municípios e também na rede oriunda de parcerias com outros provedores no Estado de Goiás, nos quantitativos especificados abaixo:

 

Lotes Itens  Código do Item do
Produto Tipo de Veículo Quantidade Valor Unitário

Mensal
Valor Total Mensal
Estimado

Valor Total Estimado R$ (20
meses)

1 1 80251 Representação 1 R$ 2.315,00 R$ 2.315,00 R$ 46.300,00
4 1 80254 Sedã Padrão B 2 R$ 905,00 R$ 1.810,00 R$ 36.200,00

14 1 80269 Caminhonete C. Dupla
Diesel 1 R$ 2.961,15 R$ 2.961,15 R$ 59.223,00

 
 
 

                              Sem mais a informar, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

 

SANDRO GOMES BATISTA 

DIRETOR DE GESTÃO E FINANÇAS 

 

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRO GOMES BATISTA, Diretor (a), em 19/03/2021, às 09:42, 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 000019267272 e o código CRC 3959F88A.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000019267272&crc=3959F88A
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 PROTOCOLO SETORIAL 
NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - CEP 74000-000 - GOIANIA - GO - NAO CADASTRADO

 

   
   
   

Referência: Processo nº 202110901000007 SEI 000019267272

Criado por SANDRO GOMES BATISTA, versão 7 por SANDRO GOMES BATISTA em 19/03/2021 09:04:09.
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

 
 
 

Ofício nº 2311/2021 - SEAD
 

Goiânia, 24 de março de 2021.
 
 

Ilmos. Senhores
Anselmo Tolentino Soares Junior
João Bosco Ribeiro de Oliveira Filho
Representantes da Empresa CS Brasil Frotas LTDA
Av. Saraiva, 400, Sala 8, Vila Cintra, Mogi das Cruzes
CEP: 08745-900
São Paulo
 
Assunto: Consulta Fornecedor ATA RP 006/2020 - Locação de veículo
 

 
Senhores Representantes,
 
 Em atenção ao Ofício nº 28/2021 - GOIASTELECOM, doc. nº 000019267272, esta Pasta na

condição de responsável pelo gerenciamento da referida Ata, solicita a essa empresa, na condição de fornecedor
registrado, a se manifestar quanto a possibilidade e interesse em fornecer o lote 01 (um), na quantidade de 01 (um)
veículo de representação, conforme requerido pelo órgão não participante.

 
Cumpre esclarecer que, a carta resposta deverá ser em papel timbrado, contendo termo de aceite

ou não aceite, assinada pelo representante legal da empresa e posteriormente encaminhada exclusivamente para o
e-mail: ivana.martins@goias.gov.br ou ivanaunip@gmail.com.

 
Vale consignar que, a concordância da empresa em fornecer tal quantidade não poderá prejudicar

as obrigações assumidas quando do registro da mencionada Ata.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDREI OLIVEIRA DE PAULA, Superintendente, em
25/03/2021, às 12:03, 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 000019378681 e o
código CRC BE134EAB.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23802328&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=06705c333b775b10886a9adfb05cf6ece0780a844f12546545f347c458c0bc3c
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000019378681&crc=BE134EAB
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GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS 

AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO - Bairro SETOR OESTE - CEP 74125-125 - GOIANIA - GO - Nº
1945, Setor Oeste (62)3201-6676

 

Referência: Processo nº 202110901000007 SEI 000019378681

Criado por IVANA LUCIA BRITO MARTINS, versão 4 por IVANA LUCIA BRITO MARTINS em 24/03/2021
12:27:11.
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

 
 
 

Ofício nº 2314/2021 - SEAD
 

Goiânia, 24 de março de 2021.
 
 

Ilmos. Senhores
Alexandre Sampaio Silva
Paulo Emílio Pimentel Uzeda
Representantes da Empresa Unidas Veículos Especiais S.A
Rua Deputado Rubens Granja, nº 121, Escritório UM , Piso Superior - Sacomã
CEP: 08745-900
São Paulo
 
Assunto: Consulta Fornecedor ATA RP 006/2020 - Locação de veículo
 

 
Senhores Representantes,
 
 Em atenção ao Ofício nº 28/2021 - GOIASTELECOM, doc. nº 000019267272, esta Pasta na

condição de responsável pelo gerenciamento da referida Ata, solicita a essa empresa, na condição de fornecedor
registrado, a se manifestar quanto a possibilidade e interesse em fornecer o lote 04 (quatro), na quantidade de 02
(dois) veículos Sedãs Padrão B, bem como o lote 14 (quatorze), na quantidade de 01 (uma) Caminhonete C. Dupla
Diesel, conforme  requerido pelo órgão não participante.

 
Cumpre esclarecer que,  a carta resposta em papel timbrado, contendo termo de aceite ou não

aceite, deverá ser assinada pelo representante legal da empresa e encaminhada exclusivamente para o e-mail:
ivana.martins@goias.gov.br ou ivanaunip@gmail.com.

 
Vale consignar que, a concordância da empresa em fornecer tal quantidade não poderá prejudicar

as obrigações assumidas quando do registro da mencionada Ata.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDREI OLIVEIRA DE PAULA, Superintendente, em
25/03/2021, às 12:03, 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 000019379178 e o

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23802328&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=06705c333b775b10886a9adfb05cf6ece0780a844f12546545f347c458c0bc3c
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000019379178&crc=7CC87930
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código CRC 7CC87930.

 
GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS 

AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO - Bairro SETOR OESTE - CEP 74125-125 - GOIANIA - GO - Nº
1945, Setor Oeste (62)3201-6676

 

Referência: Processo nº 202110901000007 SEI 000019379178

Criado por IVANA LUCIA BRITO MARTINS, versão 5 por IVANA LUCIA BRITO MARTINS em 24/03/2021
13:00:16.
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E-mail - 000019409401

Data de Envio:  
  25/03/2021 12:23:57 

De:  
  SEAD/GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS <geaco@segplan.go.gov.br> 

Para: 
    joaobr@csbrasilservicos.com.br 

Assunto:  
  Adesão a Ata de locação de veículos na qualidade de órgão Carona - GOIASTELECOM 

Mensagem:  
  Bom dia!

Venho por meio deste informar o interesse da GOIASTELECOM, em aderir a Ata de Registro de Preços nº 006/2020-
SEAD/GEAC, oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2020, cujo objeto é LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, na
qualidade de órgão CARONA. 

Aguardamos o manifesto expresso em papal timbrado e assinado pelo representante legal, por parte da CS Brasil Frotas
LTDA, permitindo ou não a adesão do órgão carona - GOIASTELECOM, na respectiva Ata. 

Segue em anexo Ofício da GOIASTELECOM, demonstrando o interesse em aderir a Ata na condição de órgão carona,
juntamente com o Ofício assinado pelo nosso Superintendente. 

Por favor, responder exclusivamente através do email: ivana.martins@goias.gov.br 

Atenciosamente, 
Ivana Lúcia 
Contato: (62) 3201-6517 

Anexos: 
    Oficio_000019267272.html 
    Oficio_000019378681.html 

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&id_anexo=11064321&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=6c58cfc884e0ae46b582eda335c91bf1e03311c2aa24f544352627d49e1d73ef
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&id_anexo=11064322&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=e9b9d02c2b542d080dbc27208a8c8cb3f2b4a55e60aa4af52f645cdc81e31284
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E-mail - 000019409510

Data de Envio:  
  25/03/2021 12:30:20 

De:  
  SEAD/GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS <geaco@segplan.go.gov.br> 

Para: 
    felipe.ricardi@unidas.com.br 

Assunto:  
  Adesão a Ata de locação de veículos na qualidade de órgão carona - GOIASTELECOM 

Mensagem:  
  Bom dia!

Venho por meio deste informar o interesse da GOIASTELECOM, em aderir a Ata de Registro de Preços nº 006/2020-
SEAD/GEAC, oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2020, cujo objeto é LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, na
qualidade de órgão CARONA. 

Aguardamos o manifesto expresso em papal timbrado e assinado pelo representante legal, por parte da empresa Unidas
Veículos Especiais S.A, permitindo ou não a adesão do órgão carona - GOIASTELECOM, na respectiva Ata. 

Segue em anexo Ofício da GOIASTELECOM, demonstrando o interesse em aderir a Ata na condição de órgão carona,
juntamente com o Ofício assinado pelo nosso Superintendente. 

Por favor, responder exclusivamente através do email: ivana.martins@goias.gov.br 

Atenciosamente, 
Ivana Lúcia 
Contato: (62) 3201-6517 

Anexos: 
    Oficio_000019267272.html 
    Oficio_000019379178.html 

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&id_anexo=11064441&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=89df0ad85fc25b87bb6403618abcd438675a689059b8713ecc84026a8d18011b
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&id_anexo=11064442&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=48ee22070d23f3e0d85fde27b213925dbe5c307c409323fa7d4fce3d89a2001d
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E-mail - 000019623113

Data de Envio:  
  06/04/2021 12:44:54 

De:  
  SEAD/GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS <geaco@segplan.go.gov.br> 

Para: 
    joaobr@csbrasilservicos.com.br 

Assunto:  
  Adesão a Ata de locação de veículos na qualidade de órgão Carona - GOIASTELECOM 

Mensagem:  
  Bom dia!

Venho por meio deste informar o interesse da GOIASTELECOM, em aderir a Ata de Registro de Preços nº 006/2020-
SEAD/GEAC, oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2020, cujo objeto é LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, na
qualidade de órgão CARONA. 

Aguardamos o manifesto expresso em papal timbrado e assinado pelo representante legal, por parte da CS Brasil Frotas
LTDA, permitindo ou não a adesão do órgão carona - GOIASTELECOM, na respectiva Ata. 

Segue em anexo Ofício da GOIASTELECOM, demonstrando o interesse em aderir a Ata na condição de órgão carona,
juntamente com o Ofício assinado pelo nosso Superintendente. 

Por favor, responder exclusivamente através do email: ivana.martins@goias.gov.br 

Atenciosamente, 
Ivana Lúcia 
Contato: (62) 3201-6517 

Anexos: 
    Oficio_000019267272.html 
    Oficio_000019378681.html 
    Oficio_000019267272.html 
    Oficio_000019378681.html 

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&id_anexo=11186026&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=4629ecdc996cf9938e7aeee4703ddb1d6948abcc9e57e87e09a6108e9b41f0fe
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&id_anexo=11186048&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=c5bf679679c08a4255a91cca050ca5738f9ca57ec1532d8d4e0e0209f655e761
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&id_anexo=11186049&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=4d5454bbee7dd4b93bac3b41612ca843e938526621b856e0e05840286f243c7e
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&id_anexo=11186047&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=79e6afdf9ab6cdf9bdcd9411ca298603ba753daed20e7768bcdb445683aa1050
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E-mail - 000019623135

Data de Envio:  
  06/04/2021 12:48:38 

De:  
  SEAD/GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS <geaco@segplan.go.gov.br> 

Para: 
    felipe.ricardi@unidas.com.br 
    licitacao.ve@unidas.com.br

Assunto:  
  Adesão a Ata de locação de veículos na qualidade de órgão carona - GOIASTELECOM 

Mensagem:  
  Bom dia!

Venho por meio deste informar o interesse da GOIASTELECOM, em aderir a Ata de Registro de Preços nº 006/2020-
SEAD/GEAC, oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2020, cujo objeto é LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, na
qualidade de órgão CARONA. 

Aguardamos o manifesto expresso em papal timbrado e assinado pelo representante legal, por parte da empresa Unidas
Veículos Especiais S.A, permitindo ou não a adesão do órgão carona - GOIASTELECOM, na respectiva Ata. 

Segue em anexo Ofício da GOIASTELECOM, demonstrando o interesse em aderir a Ata na condição de órgão carona,
juntamente com o Ofício assinado pelo nosso Superintendente. 

Por favor, responder exclusivamente através do email: ivana.martins@goias.gov.br 

Atenciosamente, 
Ivana Lúcia 
Contato: (62) 3201-6517 

Anexos: 
    Oficio_000019267272.html 
    Oficio_000019379178.html 

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&id_anexo=11186074&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=c089c2a8e8872abe6306461c805de734a3b2331012e6c47c63c435a7a98fbacf
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&id_anexo=11186075&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=01db8e6d0fd0806d3f281d90ba8ed18cacf3bf4c07f275989a8029950a603d9a
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

 
 
 

Ofício nº 3198/2021 - SEAD
 

Goiânia, 30 de abril de 2021.
 
 

Exmo. Senhor
Sandro Gomes Batista 
Diretor de Gestão e Finanças da Goiás Telecomunicações S.A.
Goiânia - Goiás
 
 
Assunto: Termo de Liberação - Ata de RP nº 006/2020 - Locação de Veículos
 

 
Senhor Diretor,
 
Em resposta ao Ofício nº 28/2021 - GOIASTELECOM, doc. nº 000019267272, esta pasta na

condição de responsável pela gestão da Ata em questão, informa que o fornecedor registrado, Unidas Veículos
Especiais S.A., aceitou entregar os itens solicitados, de forma adicional, sem prejuízo das obrigações anteriormente
assumidas, conforme doc. nº 000020217148, porém, o fornecedor, CS Brasil Frotas Ltda, apresentou discordância
em fornecer o item solicitado, doc. nº 000020007290.

Assim, autorizamos a adesão posterior à referida Ata, resignando a manifestação dos
fornecedores, conforme quantitativo abaixo discriminado:

 
TERMO DE LIBERAÇÃO

 
 

ATA DE RP Nº 006/2020 - Locação de Veículos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº  008/2020 - PROCESSO Nº 201900005012848

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR

UNITÁRIO
(R$)   

VALOR
TOTAL

MÊS (R$)

VALOR TOTAL
20 MESES (R$)  FORNECEDOR

04 1 Sedan Padrão B 2 905,00 1.810,00 36.200,00
UNIDAS

VEÍCULOS
ESPECIAIS S/A

14 1 Caminhonete
C. Dupla Diesel         1         2.961,15 2.961,15 59.223,00

UNIDAS
VEÍCULOS

ESPECIAIS S/A

  V A L O R    T O T A L  (20 MESES DE
CONTRATO) .............................R$ 95.423,00

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23802328&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=06705c333b775b10886a9adfb05cf6ece0780a844f12546545f347c458c0bc3c
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=24874926&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=739ec0e6670cc1a3c756447a67428c7fecd7e73efe0c34f150f141f89e092f3e
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=24636616&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=12488&infra_hash=8cd6adc38ded6d001dbbe3205f4a1f3330a6daa0309ccfbd737097b65316c03b
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 Concluída a liberação da utilização da Ata, os documentos necessários ao processo de
contratação encontram- se disponíveis no site do Comprasnet, no menu: Downloads/Documentos de Contratação.

 
Cabe ao órgão, agora,  participante da Ata de Registro de Preços, indicar o gestor do contrato, ao

qual, compete atender as atribuições previstas no Art. 67 da Lei Federal 8.666/93, bem como o que dispõe o Art.
3°, e § 4° e seus incisos do Decreto Estadual n° 7.437/2011.

 
Obedecendo ao Art. 40, §2°, III, da Lei 8.666/93, o contrato a ser firmado com o fornecedor

indicado deverá ser o constante do edital do referido processo licitatório.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES D ABADIA, Secretário (a) de Estado,
em 03/05/2021, às 11:53, 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 000020217355 e o
código CRC 58AA9AE0.

 
GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS 

AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO - Bairro SETOR OESTE - CEP 74125-125 - GOIANIA - GO - Nº
1945, Setor Oeste (62)3201-6676

 

Referência: Processo nº 202110901000007 SEI 000020217355

Criado por IVANA LUCIA BRITO MARTINS, versão 6 por IVANA LUCIA BRITO MARTINS em 30/04/2021
14:34:25.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000020217355&crc=58AA9AE0
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ESTADO DE GOIÁS
GOIAS TELECOMUNICACOES S.A.

 
 
 

O�cio nº 89/2021 - GOIASTELECOM
 

GOIANIA, 24 de junho de 2021.
 
 

A Sua Excelência o Senhor

BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA

Secretário de Estado da Administração

 
Assunto: Informe do cumprimento parcial da Carta de Aceite da Empresa Unidas Veículos Especiais S/A.
 

Senhor Secretário de Estado,

 

A Goiás Telecomunicações vem por meio deste inteira-lo do cumprimento parcial da Carta de
Aceite da empresa Unidas (000020217148), formalizando o histórico, substanciado, de contatos realizados: 

 

- Em 13/05/2021 fora assinado o contrato contendo apenas um dos veículos solicitados e aprovados pela Unidas
Veículos Especiais S/A (o modelo Grand Siena 1.0 flex, da marca Fiat, Lote 04);
 
- no dia 25/05/2021 pedimos que fosse formalizado adi�vo ou contrato que constassem os outros dois veículos (o
outro modelo Grand Siena 1.0 flex, da marca Fiat, Lote 04; e  o modelo Toro Endurance 2.0 Diesel 4x4 At.9, da marca
Fiat, Lote 14) ;
 
- atendendo ao requerimento da Unidas, no dia 26/05/21 ( às 10h46), encaminhamos a minuta contendo os
veículos faltantes, para validação e assinatura.
 
- atendendo a novo requerimento da Unidas, que subs�tuiria o primeiro, no dia 28/05/2021 ( às 15h07) enviamos
um adi�vo tendo como objeto a inclusão do outro Sedã padrão B ao contrato . No mesmo dia (às
18h21), contrariando sua própria solicitação, a Unidas se recusou a aceitar o adi�vo enviado e, por conseguinte, o
efe�vo cumprimento do termo de aceite do dia 30/04/2021, com a seguinte jus�fica�va: " Infelizmente, após
avaliação da nossa gerência, o aditamento não foi aprovado uma vez que excede 25% do valor originário. Por Lei
não há obrigatoriedade de aceitação por parte da Contratada.".
 
- em resposta, no dia 31/05/2021 (às 08h34), perguntamos se o contrato enviado no dia 26/05/2021, que incluía os
outros dois veículos faltantes, já estava em análise. No mesmo dia entraram em contato por telefone com
informando que "apesar da autorização da adesão à Ata de três carros (2 Sedans Padrão B e 1 Caminhonete), como
não somos par�cipes e sim caronas, a Unidas poderia se negar à aceitar novo contrato que incluíssem esses outros
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dois carros e que assim o faria, jus�ficando que desde a adesão passaram-se 3 (três) meses e neste período �veram
outras alterações em relação aos valores", contudo, quando formalizada a conversa por e-mail ( às 15h16), 
argumentaram que "Devido a oscilações de disponibilidade e preços de veículos, não temos mais interesse na
adesão em novos contratos do lote 04. Caso haja o interesse da Goiás Telecom para o Lote 14 estamos a disposição."
 
- Fizemos novo contato telefônico que foi respondido com alvissaras de que seríamos atendidos com os veículos
faltantes, o outro Sedã Padrão B e a caminhonete 4x4. Doravante, tentamos contato por mensagens e chamadas
telefônicas nas semanas seguintes, tendo como resposta a reiteração ao argumento de que não conseguiriam
cumprir com a Carta de Aceite. 
 

Assim, conclui-se o informe do indubitável interesse da Goiás Telecom em se fazer cumprir a
plena adesão a Ata de Registro de Preços n°006/2020, dando ciência, à quem queira, do histórico de contatos.

 

Atenciosamente,

 

SANDRO GOMES BATISTA 
DIRETOR DE GESTÃO E FINANÇAS 

 PROTOCOLO SETORIAL 
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - .  

Referência: Processo nº 202110901000007 SEI 000021549545

Criado por JESSICA LOMAZZI GUIMARAES, versão 53 por SANDRO GOMES BATISTA em 25/06/2021
16:01:38.


