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**raj  COMPROMISSO COM AS PESSOAS 
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ASSUNTO: RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGÃO 69/2020 

HISTORICO 

Prezado, 

Venho através desta, em resposta aos questionamentos referente ao Pregão 069/2020, 

processo 351/2020, efetuado pela LCG CONSULTORIA, esclarecer as dúvidas e questionamentos 

hora apresentados. 

1. 0 item 12.2.6, II do edital exige a apresentação de Alvará sanitário, no entanto a atividade de locação de veículos 
não está submetida a exigência de alvará sanitário junto ao Órgão responsável. Dito isso, e, por se tratar de 
documento não previsto no rol de documentos previstos na lei 8666/93, entendemos ser um erro no edital que 
será retificado, está correto nosso entendimento? 

ADENDO N° 1, publicado no Diário Oficial do dia 05/11/2020. 

Caso haja a manutenção da exigência acima (Alvará Sanitário), qual a justificativa legal? 

2. Qual o regime de contratação dos motoristas para fins de elaboração da planilha de composição e custos? 

Regime CLT 

3. Qual a estimativa de km rodados dos veículos objeto desta licitação para elaboração da proposta e 
composição da planilha. 

Média de 2.000 km mês para cada veiculo, podendo variar para mais ou para menos, dependendo do 
programa socioassistenciais que forem alocados. 

4. Qual foi/será a convenção coletiva utilizada para referência do salário normativo dos motoristas? 

Convenção coletiva para ano base 2019/2021 - do Sindicato do Trabalhadores em Transporte 
Rodoviárias de Dourados/MS 
N° Registro TEM: MS000148/2019 
DATA: 15/05/2019 
N° Solicitação: MR021849/2019 
N° Processo: 46312.001688/2019-41 
Protocolado em: 14/05/2019 
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5. A planilha (Apêndice D) do Termo de Referência está previsto o Custo do IRPJ, no entanto há entendimento do 
TCU no seguinte sentido: 

No Acórdão n° 38/2018, Plenário, o Min. Rel. Aroldo Cedraz em seu voto consignou: 

" Cabe esclarecer a recorrente que: (...) v) é irregular a inclusão do IRPJ ou 
da CSLL nas planilhas de custo ou no BDI do orçamento base de 
obra. 0 IRPJ e a CSLL não podem ser repassados ao contratante. dada a 
sua natureza direta e personalistica, não devendo, tais tributos, constar 
em item da planilha de custos ou na composição do  BD!.  Nesse sentido 
estão os Acórdãos 2.886/2013-TCU-Plenário, 1.696/2013-TCU-Plenario, 
325/2007-TCU-Plenário, 4.277/2009-TCU-18  Câmara,  etc.  (destacamos)." 

Posto isso, haverá a manutenção do custo IRPJ na planilha ou o brgão irá republicar e disponibilizar o modelo sem o 
custo de IRPJ e também irá prever a vedação em seu instrumento convocatõrio? 

Será Mantida a solicitação de informação sobre CSLL e IRPJ na composição do Custo. Haja visto que o BDI 
não condiz com a Natureza dos Serviços em questão. Nos serviços comuns, 6 possível identificar e 
individualizar todos os custos de formação de  preps:),  tais como: remuneração, benefícios mensais e diários, 
insumos, encargos sociais e trabalhistas, os custos indiretos, tributos e lucro. 

6. 0 edital não faz menção ao  combustive!,  no entanto na planilha está previsto o custo com o combustível. De 
quem será a responsabilidade com esse custo? Pois não há estimativa de km rodados e nem custo adicional 
por km excedente, portanto não há como prever custos de  combustive!.  

A responsabilidade pelo Combustível, será de responsabilidade da CONTRATANTE. 

7. 0 custo com avarias cujo valor for inferior ao valor da franquia será de responsabilidade da contratante? 

Todo e qualquer valor Referente a Manutenção e reparo, cujo valor seja menor ou o valor da franquia 
será de responsabilidade da CONTRATADA. 

8. A planilha de composição de custos será exigida apenas do licitante vencedor com valor adequado ao seu ultimo 
lance? 

Sim. Será exigido apenas do Vencedor. 

9. Em quanto tempo deverá ser apresentada a planilha acima (apêndice D) após solicitado pelo pregoeiro? 

0 prazo será o mesmo para a apresentação das documentações, e será publicado no diário oficral. 
, 

10. Qual o prazo para entrega do veiculo após emissão da Ordem de serviços? 

0 Prazo será de 5 (cinco) dias uteis. 
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11. Os veículos objeto deste contrato poderão ser sublocados? 

Conforme item 14.1 da Minuta de Contrato. 

12. Sera  exigido o licenciamento dos veículos no estado em estrita observância a Lei n°. 4785/2015 do Estado do 
Mato Grosso do Sul 

Sim, conforme descrito em seu  Art  10. 

13. Para atendimento ao item 14.1 II-b,  sera  necessária a apresentação da CNH de cada motorista contratado nos 
documentos de habilitação? Se sim, sob qual justificativa legal? Não seria correto exigir apenas na execução do 
contrato ou até mesmo para assinatura do contrato? Pois a manutenção da exigência irá onerar as empresas 
com a contratação de motoristas antes mesmo de ganharem a licitação, exigência desarrazoada, ilegal e que 
fere os princípios da contratação pública. 

Itens 14.1 II-b - não localizado, tanto no Termo de Referência, quanto na Minuta de Contrato. Porem 
conforme item 4.3 — letra b do termo de referência, é necessário que o motorista tenha a respectiva 
anotação em sua CNH, mas não será cobrada durante a documentação para habilitação, apenas e 
somente quando da entrega dos carros. 

14. Se a exigência o item 14.1 II-b for mantida, o minimo exigido de 1(um) ano de experiência deverá ser 
comprovado apenas com a apresentação da CNH emitida ha mais de um ano com a respectiva anotação  EAR  
(Exerce atividade Remunerada)? 

Itens 14.1 II-b - não localizado, tanto no Termo de Referência, quanto na Minuta de Contrato. Porem 
conforme item 4.3 — letra b do termo de referência, é necessário que o motorista tenha a respectiva 
anotação em sua CNH. Sim, comprovando 01 (um) de emissão com a respectiva anotação, será aceita. 

15. Com relação ao serviço de rastreamento,  sera  aceito somente rastreamento via satélite ou via GPS também 
será aceito? Cumpre-nos destacar que é comum e economicamente viável que sejam aceitos rastreadores via 
GPS, salvo justificativa técnica que comprove a necessidade do órgão de que sejam os veículos rastreados via 
satélite o que tornará os pregos de referência inexequíveis diante do custo/veiculo para implantação de 
rastreadores via satélite que pode ser comprovado em momento posterior. 

Sim, será aceita, desde que cumpra os requisitos e exigências do item 6.2.3 da Minuta de Contrato. 

Atenciosamente. 

MARCIO PRUDENCIANO NGELICO 
, Diretor de Administração e Finanças 
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