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Belo Horizonte, 18 de julho de 2014. 

  

Nº 117 / 2014. 

 

Referente:  

Pregão Eeltrônico N٥ 97/2014  

Tribunal Regional Eleitoral – TRE SC 

 

À Comissão de Licitação, 

 

Com o objetivo de dirimir dúvidas em relação ao edital da licitação em epígrafe, garantindo maior 
economia para a Administração Pública e equidade en tre os participantes,  a LOCALIZA 
respeitosamente informa e solicita os seguintes esclarecimentos: 

 

1. Sobre a COBERTURA DE RISCOS EM CASO DE SINISTROS , gentileza se manifestar: 
 
1.1. SOBRE A COBERTURA EM CASO DE MORTE E/OU INVALIDEZ:  
 Tendo em vista que as Locadoras de veículos oferecem cobertura em casos de MORTE 
E/OU INVALIDEZ conforme amparo no seguro DPVAT, gentileza se manifestar expressamente sobre 
a aceitação formal desta entidade. 
 
 
1.2. SOBRE A COBERTURA PARA TERCEIROS:  

 A Cobertura para Terceiros assumida pela Locadora/Contratada tem os limites máximos de (i) 
até R$100.000,00 para Danos Corporais a Terceiros, de (ii) até R$50.000,00 para Danos Materiais 
causados a Terceiros, por evento de sinistro e de (iii) até R$5.000,00 para danos morais causados a 
Terceiros. gentileza se manifestar expressamente sobre a aceitação formal desta entidade. 

 
2. Sobre a HORA EXTRA DO VEÍCULO , gentileza se manifestar: 
 As diárias dos veículos são de 24 (vinte e quatro) horas com quilometragem livre, observando 
que não existe meio-diária e que as horas excedentes até 05 (cinco) horas serão consideradas hora-
extra; As horas excedentes da diária do automóvel serão pagas proporcionalmente, considerando 
que o valor unitário desse excedente será de 1/5 (um quinto) do valor da diária. A partir da quinta 
hora será considerado o valor integral de uma diária; Favor se manifestar expressamente sobre a 
aceitação formal desta entidade. 

 

3.  Sobre as MULTAS DE TRÂNSITO , gentileza se manifestar: 
3.1. 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: 

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

 
4.  Sobre a DISPONIBILIDADE DOS VEÍCULOS E RELAÇÃO , gentileza se manifestar: 

4.1. Considerando a grande rotatividade de veículos que são alugados clientes pessoas físicas e 
jurídicas nas agências, a exigência de apresentação de relação (item 8.3, página 20/22) com placas 
dos veículos a serem disponibilizados impacta negativamente as empresas que deverão “parar” os 
veículos em sua agência e não aluga-los a outros clientes. Diante disso, gentileza informar se a 
relação com placas que deveria ser apresentada no dia 27/08 poderá ser apresentada na data da 
vistoria dos veículos a serem utilizados, ou seja, dia 19/08.  

� Com essa permissão as empresas não teriam o prejuízo de paralisar a utilização dos 
veículos até o início da locação, ou seja, por 23 dias. 

  

 Certos de contar com sua atenção, antecipamos agradecimentos e informamos que será um 
prazer atendê-los!  

 

 Atenciosamente,  

 

 

 

 



  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
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RESPOSTARESPOSTARESPOSTARESPOSTASSSS::::    
    
Prezado Senhor, 
 
A pedido da Senhora Pregoeira, encaminho os esclarecimentos fornecidos pela 
unidade requisitante: 
 
Quanto ao QUESTIONAMENTO 1 (Sobre a COBERTURA DE RISCOS EM CASO DE 
SINISTROS), devem ser consideradas as disposições do Item 4 (SEGURO) do Projeto 
Básico (ANEXO I do edital).  
 
Quanto ao QUESTIONAMENTO 2 (Sobre a HORA EXTRA DO VEÍCULO), devem ser 
consideradas as disposições do Item 7 (PREÇOS) do Projeto Básico (ANEXO I do 
edital). 
 
Quanto ao QUESTIONAMENTO 3 (Sobre as MULTAS DE TRÂNSITO), está correto o 
entendimento. 
 
Quanto ao QUESTIONAMENTO 4 (Sobre a DISPONIBILIDADE DOS VEÍCULOS E 
RELAÇÃO), a relação com as placas poderá ser apresentada na data da vistoria dos 
veículos a serem utilizados, ou seja, do dia 17 a 19/09. 
 
Atenciosamente, 
 
Jailson Laurentino 
Comissão Permanente de Licitação 
 
    
 
 


