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OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços relativos à locação 
de veículos automotivos, conforme descrito no Anexo 2 – Termo de Referência. 
 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do 
edital, conforme item 3 do Edital: 
 
Esclarecimento 1:  

Licitante questiona:  

“Com referência ao edital em tela vimos solicitar o seguinte esclarecimento: 

 

No edital consta, no item 9.10, que:  

 

O PREGOEIRO excluirá (grifo nosso), no preço proposto pelo licitante, a diferença do ICMS, 
caso este seja estabelecido em outro Estado (Decreto 20.210 de 22/12/98); neste caso, o 
licitante deverá informar, em sua proposta, a alíquota do ICMS em vigor no seu Estado. Em 
caso de empate, será decidido exclusivamente por sorteio, na mesma sessão de julgamento.  

Porém, na legislação que rege a matéria (Decreto n° 20.210 de 22/12/1998) é informado que 
deverá ser adicionado (grifo nosso) aos preços ofertados pelos fornecedores. 

PERGUNTA: AOS PREÇOS APRESENTADOS PELOS LICITANTES DE OUTROS ESTADOS SERÁ 
EXCLUIDO ou ADICIONADO A ALÍQUOTA DE ICMS  ? 

 

Resposta:   Não há incidência de ICMS por não haver fato gerador do tributo. Portanto, o 
item 9.10 do presente Edital deve ser DESCONSIDERADO. 

 

Esclarecimento 2:  

Licitante solicita:  

“O item 10.3.4.4 do Edital fixou a necessidade de as empresas que apresentarem resultado 
inferior a "1" quando da análise do balanço patrimonial, demonstrem possuir "patrimônio 
líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor máximo estabelecido para a presente 
Licitação". 

Ocorre que da leitura do Edital, não se identifica em nenhuma das páginas ou de seus anexos 
qual seria o valor máximo estabelecido para a licitação. 

É certo que a ausência de tal informação impossibilita o atendimento ao item 10.3.4.4 do 
Edital, razão pela qual fundamenta-se o presente pedido de esclarecimento. 

Desta feita, pugna-se para que seja informado qual é o "valor máximo estabelecido para a 
presente Licitação" a que se refere o item 10.3.4.4 do Edital.” 
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Resposta:  A divulgação do valor máximo da licitação, tratando-se de Pregão, é ato 
discricionário da Administração. Devido à modalidade permitir a disputa de lances e negociação 
final com os licitantes, optou-se aqui por não informar o valor estimado para a licitação. 

  Porém, para atender ao item 10.3.4.4, realmente se faz necessário a divulgação 
do valor máximo para a licitação. Para o presente certame, o valor máximo é de R$ 595.633,59 
(quinhentos e noventa e cinco mil seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos). 

 

 
João Pessoa/PB, 13 de Junho de 2016.                              
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


