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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS Nº 04– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 

 
 

ESCLARECIMENTOS  

 

 

QUESTIONAMENTO 1: A eventual contratada pode adotar a opção de auto seguro, 

por meio de gestão própria, declarando e elencando na proposta comercial todas as 

coberturas previstas conforme exigido em edital, sem a obrigatoriedade de contratar 

empresa seguradora (terceiro) neste contrato?  

 

RESPOSTA 1:  Os veículos locados deverão ter seguro compreendendo cobertura 

total contra furto, roubo, incêndio, colisão, terceiros (danos materiais e danos 

corporais), com franquia obrigatória. Caso o auto seguro em gestão própria cumpra 

os requisitos do edital, não há óbice. 

 

QUESTIONAMENTO 2: Caso não seja esse o entendimento da instituição, a 

eventual contratada poderá, como opção, realizar a autogestão quanto à 

responsabilidade somente pelo casco dos veículos locados, optando-se desta forma, 

apenas pela contratação de apólice contra danos a terceiros, conforme prevê o 

edital.  

 

RESPOSTA 2: Os veículos locados deverão ter seguro compreendendo cobertura 

total contra furto, roubo, incêndio, colisão, terceiros (danos materiais e danos 

corporais), com franquia obrigatória. Caso o auto seguro em gestão própria cumpra 

os requisitos do edital, não há óbice. 

 

QUESTIONAMENTO 3: para efeito de lances no sistema, o cálculo deverá 

obedecer a seguinte fórmula: ((Quantidade de veículos x valor  unitário mensal) 

x  12 meses de vigência contratual).  

RESPOSTA 3: Conforme item 7.17 e 7.17.1, o critério de julgamento adotado será 

o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e em seus anexos, bem 

como as propostas e lances deverão observar o valor anual de cada item. 

QUESTIONAMENTO 4: Será necessário informar a marca, modelo e ano dos 

veículos a serem ofertados?  

RESPOSTA 4:  Sim. As informações do objeto deverão ser apresentadas na 

proposta, conforme item 6 do edital. 
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QUESTIONAMENTO 5: Caso afirmativo, podemos apresentar apenas uma 

referência de modelo, declarando que o veículo apresentado atenderá todas as 

especificações contidas no edital?  

 

RESPOSTA 5: Sim. As informações do objeto deverão ser apresentadas na 

proposta, conforme item 6 do edital. 

 

 

 

 

Brasília, 26 de julho de 2022. 

 

 

José Alves de Magalhães Júnior 

Pregoeiro 

 


