
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

 

OBJETO: O presente pregão eletrônico tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos com motorista 

 

Em resposta aos questionamentos formulados no âmbito do Pregão eletrônico nº 002/2021, segue 
esclarecimento prestado em conjunto pela área demandante, jurídico e Pregoeiro: 

 

 

1-A Contratada deverá possuir escritório ou filial no Rio de Janeiro? 
R: Não há a necessidade de a futura contratada possuir escritório ou filial no rio de janeiro. 
  
2-O preposto da contratada deverá estar locado no Rio de Janeiro? 
R: Em atenção aos itens 12.7, 12.7.1 e alínea "a" 16.15.3 do Termo de referência, esclarecemos 
que não há a obrigatoriedade de o preposto estar localizado no Rio de Janeiro 
 
3-Quando será o início da prestação de serviços? 
R: Com base na interpretação do §4° do art. 40 da Lei n° 8.666/93 o prazo de prestação do 
serviço será de até 30 (dias) a partir da assinatura do contrato, contudo, tal prazo poderá ser 
prorrogado entre as partes mediante justificativa formulada e aceita pelo CAU/RJ 
 
4-Os veículos para substituição temporária no contrato, poderão ser de propriedade de 
terceiros e estar em sua posse direta por qualquer meio legal de negociação (locação, 
comodato, cessão de uso, etc)? Ressaltamos que tal hipótese não caracteriza 
“subcontratação” pois a Contratada se manterá diretamente na execução do contrato e 
apenas se utilizará de veículos em nome de terceiro que estejam em sua posse. 
R: Sim, apenas para atender ao disposto no item 13.49 do Termo de referência mediante pedido 
expresso à Contratante e com mensuração de prazo. 
Relembramos que há obrigação de se comunicar ao fiscal, dentro de 24 horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente durante a prestação dos serviços (Item 13.30)  e que qualquer 
alteração no método de execução do serviço deve ser submetido à Contratante (13.36). 
 
5- Os veículos poderão ser de propriedade de terceiros e estar em posse direta da 
contratada por qualquer meio legal de negociação (locação, comodato, cessão de uso, 
etc)? Ressaltamos que tal hipótese não caracteriza “subcontratação” pois a Contratada se 
manterá diretamente na execução do contrato e apenas se utilizará de veículos em nome 
de terceiro que estejam em sua posse. 
R: Não.  Os itens 10.1.8. e 13.45. é necessário que o veículo esteja em nome da Contratada, 
pois se trata de substituição programada, sem caráter temporário e com previsão contratual 
expressa. O item seguinte, 13.46, exige que a Contratada apresente documento que comprove a 



 

titularidade e a regularidade deste em nome da contratada, ou seja, o veículo deve ser de 
propriedade da contratada. 
o contrato permite outras formas de aquisição do veículo, como financiamento, arrendamento 
mercantil, leasing e etc., contanto que isso não interfira na execução do contrato e possa ser 
comprovada por meio de cópia do documento do carro ou exibição do instrumento contratual. 
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