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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 04 

1. RETIRADA DOS VEÍCULOS NAS AGÊNCIAS 

                Um vez que o valor para entregar veìculos oera consideravelmente o valor do 

contrato e visando o princípio da competitividade, pedimos que a SEJUS retire e devolve os 
veìculos nas agências da empresa contratada, na cidade de São Gonçalo. 

 RESPOSTA: Conforme consta em Edital 1.10.6 e Termo de Referência 3.2, os 

veículos deverão ser entregues na Sede da Companhia, sob o endereço: Avenida 

Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907, Centro – Maricá/RJ CEP: 24.900-100. 

2. MAU USO 

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

deverão se "precaver" para possíveis acontecimentos. Salientamos que o mau uso diz 

respeito a avanço de sinal, dirigir embriagado, etc... ou seja, aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Nesses casos a CIA e a locadora não estão 

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

CIA, seja por culpa, negligência ou dolo provocado, se o mesmo se compromete com os 
danos. 

RESPOSTA: Será aplicado, na eventualidade de ato ilícito cometido pelo motorista, a 

legislação brasileira sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos tribunais 
superiores e as disposições editalícias (obrigações da contratada e contratante). 

3.SEGURO 

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

casco. Entendemos que, para cobertura casco, poderá ser oferecida proteção da Locadora, 

"auto seguro', 100% de cobertura, podendo a Locadora apresentar uma declaração da 

seguridade do casco, emitida pela própria locadora. De acordo? 

RESPOSTA: Deverá ser apresentada apólice de seguro cobrindo os itens dispostos 

no Termo de Referência. 

4.2 - Sobre a cobertura para danos pessoais aos ocupantes do veículo. Salientamos que o 

seguro oferecido por essa e pela maioria das locadoras é somente com cobertura para 

terceiros. No caso de APP (cobertura para passageiros) – morte ou invalidez – Trata-se de 

cobertura já garantida pelo seguro DPVAT, destinado às vítimas de acidentes com veículo 

automotor, abrangendo os ocupantes do carro, no valor de R$13.5000,00 para morte e 
invalidez cada e 2.700,00 para despesas hospitalares. De acordo? 

RESPOSTA: Correto. Segundo o item 13.15 do Termo de Referência, “caberá à 

contratada providenciar e contratar seguro contra danos materiais e pessoais 

contra terceiros com cobertura total”. Dessa forma, tem-se como obrigação 

editalícia a contratação de seguro contra danos pessoais contra terceiros. Além 

disso, segundo o item 6.7 do Termo de Referência, todos os veículos deverão estar 

com o seguro obrigatório (DPVAT) devidamente regular. 
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 4.3 - Sobre o seguro para terceiros, esta locadora apresenta os seguintes limites de 

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

Danos Materiais a terceiros: R$ 50.000,00 / Danos Corporais a terceiros: R$100.000,00 / 
Danos Morais a terceiros: R$ 5.000,00. De acordo? 

RESPOSTA: De acordo.  

4.4 - Sobre a apólice, perguntamos se poderá ser emitida pela seguradora uma declaração 
contemplando todos os veículos locados, confirmando a seguridade dos veículos. 

RESPOSTA: Deverá apresentar Apólice de Seguro constando identificação dos 
veículos segurados que correspondem ao objeto da presente contratação. 

4. EMPLACAMENTO 

Entendemos que os veículos podem ser emplacados em qualquer cidade/estado. Correto? 

RESPOSTA: Poderão ser emplacados em qualquer cidade/estado do território 
nacional. 

5. PRAZO DE ENTREGA INSUFICIENTE 

Sabe-se que o setor automobilístico é um maiores afetados pela Pandemia do novo Corona 

Vírus. Salientamos que o prazo mencionado no edital, de 15 dias para entrega é totalmente 

inviável, uma vez que o prazo das montadoras para entrega de veículos 0 km está em torno 

de 180 dias. Diante do exposto e visando o princípio da competitividade, pedimos alteração 

do prazo de entrega dos veículos para 180 dias, após assinatura do contrato.  Perguntamos 

também se os veículos podem ser em cores mescladas neutras e modelos mesclados, uma 

vez que são pontos mais fáceis de negociações com as montadoras. No prazo de 15 dias, 

poderão ser disponibilizados veículos provisórios, seminovos, sem nenhum acessório 

instalado, como película, Etc...Até a entrega dos veículos 0km. 

RESPOSTA: Conforme respondido no ESCLARECIMENTO 02 e 03, estamos ciente de 

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

entrega dilatados. Considerando que será uma Ata de Registro de Preços com 

vigência de 12 meses, 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. 

6. EMPRESAS DO MESMO GRUPO 

6.1 - Considerando que empresas do mesmo grupo econômico, com relação de subordinação 

e controle podem atuar de forma conjunta, conforme artigo 243 e seguintes da Lei 6.404/76 

(Lei das S/A), entendemos que inexiste relação de subcontratação entre a empresa 

controladora e a controlada, podendo nos casos de substituições temporárias ser utilizados 

veículos de empresas do mesmo grupo, desde que mantidas todas as responsabilidades pela 
licitante vencedora. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Segundo o art. 266 da Lei nº 6.404/1976, “as relações entre as 

sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação 
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dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do 
grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos”. 

Dessa forma, ainda que se considere empresas do mesmo grupo econômico, cada 

sociedade conserva a sua personalidade e patrimônio distintos, de modo que a 

execução do objeto da licitação por empresa diferente da contratada implica 
subcontratação. 

Contudo, segundo o item 21.2 do Termo de Referência, “a empresa a ser 

contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 

subcontratar parte dos serviços, desde que autorizada, por escrito, pelo 
Contratante e nos limites expressamente indicados pela Diretoria Requisitante”. 

Assim, em caso de subcontratação, a empresa a ser contratada permanecerá, 

integral e exclusivamente, a única responsável, tanto em relação a Contratante, 

como perante a terceiros, assim como, pelos serviços por ventura subcontratados, 

podendo inclusive a Contratante exigir substituição da empresa subcontratada, 

caso esta não esteja executando os serviços de acordo com os dispositivos 
contratuais (item 25.2.3 do Termo de Referência). 

 7. CD PLAYER 

O edital solicita que os veículos tenham CD PLAYER. Tendo em vista que os veículos estão 

saindo de fábrica com "Rádio com entrada MP3" em substituição ao CD PLAYER, solicita-se a 

aceitação deste item visando aumentar a competitividade. 

RESPOSTA: A descrição define uma especificação mínima, logo o "Rádio com 

entrada MP3" será interpretado como uma especificação superior ao exigido, desta 
forma sendo aceito. 

8. MULTA DE TRÂNSITO 

Sendo o contrato firmado exclusivamente entre Contratada e Contratante, o condutor não faz 

parte do mesmo. Por esse motivo o ressarcimento de eventuais "multas de trânsito" através 

de reembolso a contratada, é de responsabilidade exclusiva da Contratante, uma vez que: 

A grande parte das Locadoras paga as multas no período que contempla o desconto adquirido 
por pagamento antecipado; 

A Localiza trata as multas de trânsito tempestivamente de forma que o Contratante não 

tenha os prazos de recurso prejudicados. O Contratante possui 02 prazos de defesa, sendo o 

1º prazo no ato do recebimento da notificação e o 2º prazo quando a notificação passa a ser 

multa; 

Visando a ampla participação, gentileza formalizar se atende a CIA: 

Prazo de 7 (sete) dias antes do vencimento para envio das notificações, para que assim a CIA 

indique o real infrator e repasse para contratada, sendo que todo contato com o órgão de 
trânsito é feito pela contratada;] 
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Pagamento da multa feito pela contratada para que assim seja feito antecipado, adquirindo 
o desconto e a CIA efetua o reembolso 

RESPOSTA: Sobre o processamento da multa, ressaltamos que, dado o seu caráter 

personalíssimo, ela deverá ser paga diretamente pelo condutor do veículo, 
segundo os trâmites administrativos desta Estatal. 

 


