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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO II 

 

COLETA DE PREÇOS Nº 014/2021 

PROCESSO Nº 056/2021 

 

 

1) Para execução do contrato poderão ser fornecidos veículos de propriedade de 
terceiros que estejam na posse direta da Contratada por qualquer meio legal de 
negociação (contrato de locação, comodato, cessão de uso, etc)?  
  
REPOSTA: 
R.: Não, conforme consta no Memorial Descritivo estabelece que os veículos devem ser 
de propriedade da contratada, estando em seu nome e com documentação regular, 
assim como os motoristas devem ser contratados por vínculo de CLT.  
  
Dúvida:  
Após leitura  na íntegra do memorial descritivo, não localizamos tal exigência 
informada. 
(os veículos devem ser de propriedade da contratada). 
  
Pergunta: Diante da resposta acima referenciada, poderia apontar em qual parte do 
memorial descritivo encontra-se tal exigência? 
 
R: Conforme consta no edital (Memorial Descritivo ) : "Todos os veículos deverão estar em 
nome da contratada, isso é a empresa deverá possuir frota própria." página 35.  
 
2) Poderia informar qual o nome da Licitante que fez esta pergunta- questionamento? 
 
R: Esclarecimentos solicitado pela empresa Meta Transportes. 
  
Cabe ainda informar e salientar, que estamos diante de uma crise (PANDEMIA DO 
COVID 19, DESEMPREGO, INFLAÇÃO E ETC, ETC, ETC), as montadoras e fabricantes 
com suas linhas de produção reduzida por falta de material prima, mesmo que estivesse 
mencionado tal exigência nesta coleta  (memorial descritivo), o edital estaria viciado e 
direcionado, indo de encontro contrario ao atual momento de crise. 
  
O edital estaria direcionado. 
 
R: Não há fundamento para caracterização de direcionamento de Edital considerando os 
argumentos levantados com relação à crise, uma vez que a exigência de frota própria é 
escolha da empresa contratante com relação à disponibilização de veículos de forma direta 
com a contratada. 
  
   
3)  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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É solicitado apresentação de atestado de capacidade técnica com no mínimo 50%, ou 
seja a empresa deve comprovar já ter prestado serviço de no mínimo de 41(quarenta e 
um) veículos. 
Pergunta: Sera contratado de uma unica vez os 82 veiculos? 
  
Acreditamos ser uma previsão de contratação total de 82 veiculos durante a validade 
da coleta de preços. 
  
Pergunta: E se ASF não contrata este total de veiculos?, esta exigência não estaria: 
INIBINDO, RESTRIGINDO E DIRECIONANDO O PROCESSO DE COLETA DE PREÇOS? 
  
R: A inistituição poderá sim contratar os 82 veículos ou mais caso haja necessidade na 
prestação dos serviços nas unidades por ela administradas, outrossim a possibilidade de 
exigência de apresentação de atestados de capacidade técnica em 50% é matéria assentada 
pelos tribunais de contas do país, além da liberalidade da empresa contratante garantir a 
mínima execução dos serviços anteriormente prestados em conformidade com o tamanho de 
sua demanda. Não há indícios ou argumentos que indiquem inibição, restrição ou 
direcionamento para a Coleta de Preços em referência. 
 
  
  
4) No memorial descritivo há uma série de exigências e obrigações, da contratada e do 
contratante, inclusive os referentes à legislação trabalhistas para os profissionais que 
prestaram e fazem parte do serviço a ser contratado (MOTORISTA). 
  
Relacionamos alguns para o melhor entendimento da pergunta: 
(uniformes, crachá de identificação individual, capacitação do funcionarios, observar a 
legislação trabalhista, horário de almoço/descaso de cada motorista, seguro de seus 
empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se também 
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do contrato, fornecer itens de EPI como máscaras e álcool gel para uso no 
interior dos veículos, Fornecer vale-refeição e cesta básica aos empregados envolvidos 
na prestação dos serviços, fornecer obrigatoriamente aos empregados alocados neste 
contrato todos os benefícios previstos no acordo, dissídio ou convenção coletiva de 
trabalho em vigor. 
  
Como a empresa comprova que atende as exigências acima? 
  
Neste caso o edital se torna vago, pois existem vários itens de comprovação de 
exigências, trabalhistas, tributárias, coletivas. 
  
A forma de a empresa vencedora comprovar que atende a todas estas exigências, e 
apresentar PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS. 
 
Nosso entendimento está correto? 
 
R: As exigência de uso de crachas, pagamentos de verbas trabalhistas, tributárias entre 
outras, são obrigações inerentes à empresa que presta o referido serviço de acordo com a 
forma de contratação de seus recursos humanos, não cabe na fase de concorrência tais 
comprovações anteriormente à execução do contrato, haja vista que isto se na esfera de 
fiscalização do contrato, tanto pela empresa contratante quanto pelos órgãos competentes. 
As exigências estão dispostas no edital a fim de expressar o modo como a emrpesa deverá 
executar os serviços eventualmente contratados pela ASF.  
Quanto à planilha de custos esta não comprova que a empresa cumpre com suas obrigações 
fiscais e tributárias, mas sim as certidões de regularidade fiscal, entre outras. Inobstante, a 
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instituição seletora poderá sim exigir planilha aberta de custos para análise se assim entender 
pertinente em fase de diligência. 
  
5) A  ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA – ASF, faz menção nesta coleta de preços a 
Leis que Órgãos Públicos utilizam em seus processos licitatórios, mesmo não sendo 
órgão público e sim empresa do terceiro setor (Itens 7.2.2 e 7.2.3, art. 87, inciso III e art. 
88 da Lei Federal 8.666/93, art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, art. 38, inciso II da Lei 
Federal 12.529/2011 e art. 33, incisos IV e V da Lei Federal 12.527/2011, artigo 12 da Lei 
Federal nº 8.429/92). 
  
Qual a finalidade de se mencionar estes artigos, incisos , decretos e Leis se o restante 
do edital não acompanha as demais diretrizes da legislação mencionada? 

R: A instituição, por ser uma Organização Social sem fins lucrativos possui ordenamento 
próprio para suas compras e contratações – Regulamento para Compras e Contratações de 
Obras e Serviços – além de estar vinculada à legislação própria das OSs, Lei 9637/98 e as 
regras de direito privado, nada obsta que subsidiariamente a OS venha a valer-se de 
legislações que possuam vinculo com sua natureza, sem que isto venha a impedir seus 
instrumentos de seguirem seus regulamentos internos. 


