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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 03 

1. Por se tratar de uma Ata de Registro de Preços, com validade de 12 meses, solicitamos 

informar a quantidade de veículos que deverão ser solicitados, após a assinatura da Ata e do 
respectivo contrato. 

REPOSTA: Um dos fundamentos do Sistema de Registro de Preços é justamente a 

imprevisibilidade das quantidades que serão pedidas (art. 135, RILC Sanemar) e. 

portanto, teremos o período de 12 meses para fazer o Uso desta Ata de Registro de 
Preços. 

2. Solicitamos informar, se ao longo dos 12 meses, se também tem previsão de solicitação de 
novos veículos. Caso positivo, favor enviar o cronograma. 

RESPOSTA: Como respondido acima, por conta da imprevisibilidade, não temos 
como informar com exatidão o número de veículos a serem pedidos neste período. 

3. Não localizamos o Anexo I – Planilha de Quantidades e Preços. Solicitamos informar como 

devemos proceder. 

RESPOSTA: Se refere à Página 26, ANEXO I - CARTA PROPOSTA DE PREÇOS. 

4. Em qual momento deveremos apresentar a Planilha de Quantidade e Preços – Anexo I, 

informado no subitem 7.1.1 do Edital? 

RESPOSTA: No ato da licitação cadastrando a proposta no Sistema COMPRASNET. 

5. V.Sas., informam que os veículo poderão ser envelopados, conforme necessidade da 
empresa. 

Precisamos de uma informação precisa sobre o envelopamento, para podermos precificar. 

Para tanto, necessitamos sermos informados de quantos veículos serão envelopados? 

Enviar o Layout do envelopamento para orçamento. (existem adesivos apenas nas portas ou 
envelopamento de todo o veículo, com valores muito altos) 

RESPOSTA: Tendo em vista que não foi apresentada nenhum tipo de Arte no 

momento da cotação, e não está sendo obrigatório sua utilização, informamos que 

será aberto um processo para plotagem dos veículos em momento oportuno, caso 
seja necessário. 

6. Solicitamos confirmar a necessidade do Snork e Pneus Nud para as pick-ups 4x4. 

Lembramos que o Snork é utilizado nos veículos que rodam em áreas alagadas e os pneus 
NUD utilizado em estradas 100% terra. 

RESPOSTA: Para os Pneus Nud, informamos que o município de Maricá ainda não se 

encontra 100% pavimentado e existe a necessidade de locomoção por diversos 

tipos de terreno, e sobre o Snork, é de ciência de todos que o Município possui 
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diversos eventos onde ocorrem alagamentos pelo fato da grande incidência de 
chuvas, facilitando assim a locomoção nesses casos. 

7. A mensalidade do sistema de pedágio também será reembolsado pro V.Sas..? 

RESPOSTA: Não será reembolsado a mensalidade, apenas o valor que for utilizado 

pontualmente. 

8. Tendo em vista a atual pandemia, causada pela Covid19, diversas fabricas de veículos 

foram de alguma forma impactadas, reduzindo ou paralisando a fabricação de veículos, 
conforme pode-se verificar nas reportagens recentes abaixo. 

Aliado a isso, diversas linhas de produção também foram reduzidas por falta de peças e 
componentes importados de países, mais impactados pela pandemia. 

V.Sas., solicitam veículos novos, com prazo de mobilização de 15 dias. 

Somos reféns dos prazos de fabricação e entrega impostos pela montadoras. 

O prazo de mobilização de 15 dias não está condizente com a atual situação do mercado e 
inviabilizará a participação de mais licitantes. 

Dessa forma, em observância aos princípios da competitividade, isonomia e impessoalidade, 

deve ser fixado prazo razoável para entrega dos veículos, a fim de que os mesmos possam 

ser cumpridos por qualquer licitante e não somente por eventuais licitantes que disponham 

previamente dos veículos licitados, restringindo o caráter competitivo do certame e 
prejudicando a busca pelo menor preço para Administração. 

Entendemos ser de 120 (cento e vinte) dias o prazo razoável para a entrega do veículos. 

Assim sendo, solicitamos verificar a possibilidade de aumentar o prazo de entrega dos 

veículos para 120 dias. 

RESPOSTA: Conforme respondido no ESCLARECIMENTO 02, estamos ciente de que o 

Mercado encontra-se com diversos problemas de fornecimento e os prazos de 

entrega dilatados. Dessa forma, esta Administração levará em consideração, 

quando do Uso da Ata de Registro de Preços, eventual dificuldade enfrentada pelo 

Mercado, de modo que o licitante vencedor terá tempo suficiente para se organizar. 
Assim, o prazo permanecerá o mesmo informado no Edital em questão. 

  

 


