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Processo: Pregão presencial Nº 002/2013 
Data: 08/08/2013 
Interessado: Michel Souza - LOCALIZA 
Assunto: Pedido de esclarecimento sobre o edital da licitação de locação de veículo  
 
 

DESPACHO 
 

Trata-se de pedido de esclarecimento formulado pelo Sr. Michael Souza, 
representante da empresa LOCALIZA, sobre os seguintes pontos: 

 
Sobre a Quilometragem: 

 
A previsão do edital é de quilometragem livre, logo, não tem como fazer uma 

previsão de quilometragem a ser utilizada, pois o veículo será destinado a fiscalização e ao 
uso diário das rotinas administrativas.  

 
Tipo de contrato: 

 
Conforme previsão no edital, o veículo deverá ficar a disposição do contratante 

(CAU/PB) – Cláusula segunda da minuta contratual. 
 
Combustível:  

 
Uma vez o carro entregue pela CONTRATADA totalmente abastecido, somente 

será devolvido ao final do contrato também totalmente abastecido pelo CAU/PB. 
  

Multas:  
 
Previsão contratual. CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DO 

CONTRATANTE: O CONTRATANTE se obriga a fazer bom uso do veículo locado e seguir as 
leis de trânsito, ficando responsável pelo abastecimento de combustível, bem como pelas 
eventuais multas aplicadas durante o período de vigência, mesmo que a condução do 
automóvel esteja a cargo de terceiro expressamente autorizado. 

 
Especificação dos veículos: 

 
O objeto do edital, em seu termo de referência especifica as características do 

veículo, não sendo aceito objeto diverso. 
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Valor estimado:  
 
Quanto à indagação formulada em relação a este item, não é possível estimar o 

valor a ser contratado, tendo em vista o sigilo das propostas e pelo fato da licitação ainda 
estar em andamento. Devendo o interessado apresentar sua proposta de acordo com os 
valores praticados no mercado, sagrando-se vencedor o que apresentar a melhor proposta. 

 
 

João Pessoa, 08 de agosto de 2013. 

 

OSMAR DE MORAIS BARBOZA 

Presidente da CPL CAU/PB 

 

 

 

 


