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ESCLARECIMENTOSESCLARECIMENTOSESCLARECIMENTOSESCLARECIMENTOS::::    
    
Prezado Senhor, 

 

A pedido da Senhora Pregoeira, encaminho os esclarecimentos fornecidos pela 
unidade requisitante: 

 

“1 -  Qual é o histórico de utilização dos veículos na última eleição?” 

RESPOSTARESPOSTARESPOSTARESPOSTA:::: Sem nenhum sinistro. 

 
“2 -     Para que possamos estimar despesas com manutenção e desgaste dos veículos 
e consequentemente dimensionar melhor nossa proposta, gostaria de saber a 
estimativa  de quilometragem a ser percorrida por veículo, mesmo sabendo que a 
mesma é livre. “ 

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: Uma média de 500 Km. 

 

“3 - A Contratada será reembolsada pela Contratante para o caso de manutenção 
corretiva ser motivada por abuso, dolo, imperícia, negligência ou imprudência do 
funcionário da Contratante e ou seu preposto? A Contratante efetuará o reembolso no 
valor integral para a Contratada baseado na documentação enviada (orçamento e 
laudo técnico) pela concessionária autorizada da marca do veículo contendo peças, 
partes e mão de obra aplicadas? 

Imputar a locadora estas despesas constitui incentivo à falta de cuidado por parte 
daquele que detém o uso e guarda do veículo, pois, sabendo que não serão 
responsabilizados por quaisquer danos que possa acontecer com o bem, de forma 
voluntária ou involuntária, contribuam para a ocorrência do fato, em virtude disso 
suscitando a falta de preservação do veículo alugado e inviabilizando o equilíbrio 
econômico financeiro do contrato.” 

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: Verificar Item 4 do Projeto Básico (ANEXO I do edital). 

 

“4 -  Nos casos de manutenção dos veículos, o servidor do próprio órgão levará o 
veículo até a oficina indicada?” 

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: Se for na mesma cidade onde o servidor se encontrar, sim. 

 

“5 - Poderemos fazer as manutenções aos sábados para que não ocorra a 
descontinuidade da locação e não seja necessária a substituição do veículo?” 

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: Nos sábados e domingos, os veículos serão usados normalmente. 
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