
 
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 002/2016 

CIRCULAR Nº 002 

___________________________________________ 

Página 1 de 2 

 
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 informa e solicita:  

As Locadoras de veículos, conforme a Lei Complementar 116/2003, têm natureza jurídica de 
“Locadoras de Bens Móveis”, não sendo qualificadas como “Prestadoras de Serviços. “Com isso, 
foi reconhecida a não incidência de ISSQN, através do veto ao item 3.01 da Lista de Serviços 
anexa à Lei 116 - Locação de Bens Móveis”. Desta forma, não havendo obrigação principal 
(pagamento de imposto), não configurando incidência do ICMS e muito menos do ISS. 
Solicitamos exclusão dos itens: 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9 e 9.10 do edital, pois as exigências 
descritas não podem ser feitas para o objeto da licitação. 

Resposta: Não havendo fato gerador do tributo (ICMS), não haverá necessidade de indicar 
alíquota de ICMS, conforme solicitado no item 9.4 do Edital, bem como de retirar da proposta 
Diferencial de alíquota de ICMS, conforme indicado no item 9.10. 

Portanto, os itens 9.4 e 9.10 podem ser desconsiderados. 

 

Esclarecimento 2:  

Licitante solicita:  

Pedimos esclarecimento, pois no item 5.1.4 do termo de referência, informa que os condutores 
da PBGAS serão responsáveis pelo pagamento, já nos itens 6.1.4 e 6.1.5 informa que o 
pagamento será feito através de reembolso a contratada. Qual procedimento está correto? 

Resposta: Em atenção ao solicitado, para fins de esclarecimento, informamos o que segue: 

a) Subitem 5.1.4 - Caso ocorram infrações de trânsito nos veículos locados, as mesmas 
serão de responsabilidade dos condutores, colaboradores e prestadores de serviços da 
CONTRATANTE.  

Esse subitem serve para enfatizar que, internamente, as infrações são de 
responsabilidade dos condutores dos veículos. 

 
b) Subitem 6.1.4. O CONTRATADO deverá encaminhar a CONTRATANTE, original ou 

cópia, impresso, digitalizado por fax ou por e-mail, Notificação de Autuação, Notificação 
de Imposição de Penalidade e/ou qualquer documentação de comprovação de infrações 
de trânsito cometidas durante o período em que os veículos estiverem a disposição da 
CONTRATANTE, desde que não lhe tenha dado causa, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias antes do  prazo limite de recurso/pagamento de cada documento, para permitir a 
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defesa do condutor e aguardar todos os prazos de defesa previstos pelo Código de 
Trânsito Brasileiro antes de efetuar o pagamento da infração de trânsito; 

Subitem 6.1.5 O ressarcimento das infrações de trânsito ficará condicionado ao envio 
de toda a documentação de comprovação das mesmas à CONTRATANTE, no prazo 
estabelecido no item anterior, bem como o envio de original ou cópia de documentação 
de comprovação de pagamento das infrações de trânsito.  

Esses subitens informam que caberá a PBGÁS o ressarcimento à CONTRATADA, 
desde que toda a documentação de comprovação seja entregue no prazo 
máximo de até 10 (dez) dias antes do prazo limite do recurso/pagamento de 
cada documento, para permitir a defesa do condutor e aguardar todos os prazos 
de defesa previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro antes de efetuar o 
pagamento da infração de trânsito, e que o ressarcimento fica condicionado ao 
envio de toda a documentação. 

 

 

 

 
João Pessoa/PB, 31 de Agosto de 2016.                              
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


