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Belo Horizonte, 06 de agosto de 2013. 
  

Nº 071 / 2013. 
 
Referente:  
Pregão Presencial N٥ 002/2013  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba – CAU PB 

 
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 QUILOMETRAGEM , gentileza se manifestar: 

1.1 Considerando que o edital informa que a locação é sem limite de quilômetros rodados (KM 
Livre), qual a média de quilometragem mensal estimada para os veículos desta contratação? 

 

2. Sobre o TIPO DE CONTRATO, gentileza se manifestar: 

2.1 Após expediente,  favor se manifestar se os veículos deverão ser recolhidos à base da 
Contratada ou ficarão durante todo o contrato sob a responsabilidade do Contratante? 

 

3. Sobre o COMBUSTÍVEL , gentileza se manifestar: 

3.1 O edital informa que os veículos serão disponibilizados com tanque cheio. Favor se 
manifestar de quem é a responsabilidade pelo “pagamento do combustível”  dos veículos 
alugados. Salientamos que os carros são entregues com o tanque de combustível cheio e dessa 
forma deverão ser devolvidos pelo Contratante. Na devolução, caso o carro não seja devolvido 
totalmente abastecido, será cobrado o reembolso referente à despesa de abastecimento do carro, 
com base na tabela própria da locadora, disponível nos balcões de locação, a qual estipula leitura 
do marcador em oitavos. 

 

4. Sobre as MULTAS DE TRÂNSITO , gentileza se manifestar: 

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; 

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; 
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5. Sobre a ESPECIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS , gentileza se manifestar: 

5.1. Visando ampliar a disputa, tornando assim a licitação mais abrangente e 
consequentemente ampliando a concorrência, gentileza informar se poderá ser 
disponibilizado veículos com 77cv, uma vez que a diferença mínima de 03cv não impacta 
na execução do serviço, contudo, possibilita uma maior concorrência e preços menores. 

 

6. Sobre o VALOR ESTIMADO , gentileza se manifestar: 

 Conforme ao art. 3º, § 3o  da Lei 8.666/93 e ao princípio da publicidade, gentileza se 
manifestar qual é o “valor total estimado” para execução do Contrato. 
 

 Certos de contar com sua atenção, antecipamos agradecimentos e informamos que será um 

prazer atendê-los!  

 

Atenciosamente,  

 

 

________________________ 

Michael Souza 

Vendas - Licitação 

michael.souza@localiza.com 

Tel.: (31) 3247-7866 / Fax.: (31) 3247-7684 

 


