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paula.madeira@seadprev.pi.gov.br

Re: RES: Esclarecimentos - PE 001/2021 - Locação de Veículos

De : PAULA ANDRÉA DANTAS AVELINO MADEIRA CAMPOS
<paula.madeira@seadprev.pi.gov.br>
Assunto : Re: RES: Esclarecimentos - PE 001/2021 - Locação de Veículos

Seg, 23 de ago de 2021 10:03
2 anexos

Para : Felipe Ricardi Dos Santos <felipe.ricardi@unidas.com.br>
Prezado Licitante,
A lei e o Edital são claros quanto ao prazo, em nenhum momento estamos estipulando horário mas
sim os três dias úteis e em conformidade com orientação da PGE-PI com a legislação estadual
vigente não se computa o dia da abertura das propostas como dia útil pra contagem de prazos por
este motivo seu pedido de esclarecimento restou intempestivo.
Espero que assim tenham esclarecido sua dúvida a respeito dos prazos.
Atenciosamente
Paula Campos
Pregoeira SEADPREV-PI
De: "Felipe Ricardi Dos Santos" <felipe.ricardi@unidas.com.br>
Para: "PAULA ANDRÉA DANTAS AVELINO MADEIRA CAMPOS"
<paula.madeira@seadprev.pi.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 20 de agosto de 2021 11:07:12
Assunto: RES: Esclarecimentos - PE 001/2021 - Locação de Veículos
Prezada Paula,
Como vai?
Primeiramente agradecemos pelo retorno.
Em consonância com a legislação vigente não se pode determinar horário final para apresentação de
impugnações e/ou esclarecimentos, desde que os mesmos ocorram dentro do prazo determinado em
edital, ou seja, 3 dias úteis o prazo expiraria hoje, desta forma foram apresentados os
esclarecimentos tempestivamente.
Pedimos assim que reavalie.
Atte,

Felipe Ricardi dos Santos
Gerente – Licitações
(11) 3141-6206
frotas.unidas.com.br
Canal de Ética Unidas: contatoseguro.com.br/unidas
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE E CONTEÚDO: Este correio eletrônico e quaisquer arquivos a ele anexados são confidenciais e
reservados, achando-se legalmente protegidos e devendo ser descartados na hipótese de recebimento indevido.
CONFIDENTIAL AND DISCLAIMER NOTICES: This electronic message and any files attached are confidential, privileged and legally
protected, and must be discarded in case of undue receipt.

A Unidas faz parte do Pacto Global, maior iniciativa de Cidadania Corporativa do mundo!
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Para: Felipe Ricardi Dos Santos <felipe.ricardi@unidas.com.br>
Assunto: Re: Esclarecimentos - PE 001/2021 - Locação de Veículos

Prezado Licitante,
Verifica-se que a empresa UNIDAS S.A solicitou esclarecimento á esta Instituição no
dia 19 de agosto de 2021 às 18 horas e 41 minutos. Com base no item 9.1 do edital, “ Os
pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados até
03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio
de e-mail ou protocolos definidos na Parte Específica deste Edital, que também
especificará o sítio onde será divulgada a resposta do Pregoeiro”. Nota-se que o pedido
solicitado encontra-se intempestivo, não sendo possível realizar a devida analise, uma
vez que este necessita de parecer técnico. Ressalto que os pedidos de esclarecimento
não limitam a competitividade.
Atenciosamente.
Paula Campos
Pregoeira SEADPREV-PI
De: "Felipe Ricardi Dos Santos" <felipe.ricardi@unidas.com.br>
Para: "licitacoes" <licitacoes@seadprev.pi.gov.br>, "paula madeira"
<paula.madeira@seadprev.pi.gov.br>
Cc: "Kaina Nespoli Cardoso" <kaina.cardoso@unidas.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de agosto de 2021 18:41:52
Assunto: Esclarecimentos - PE 001/2021 - Locação de Veículos
Boa tarde,
Prezados,
Unidas Veículos Especiais S/A, vem através deste solicitar-lhes os esclarecimentos abaixo elencados:
1. Pedimos que seja realizada a atualização dos preços referenciais, iniciando o processo de
cotação novamente. Informamos que nos últimos 4 meses, os veículos sofreram frequentes
reajustes de preços aos quais tornam os preços de referencia deste edital inexequível e com
grande risco de fracasso no processo licitatório
2. Caso não atinjam o preço referencial do edital, os itens serão contratados?
3. Para os veículos do Item 09, pick up média flex 4x4, podemos ofertar também veículos a
DIESEL?
4. Para os itens 12, 16 e 21, informamos que os veículos tipo Sedan com motorização acima de
1.4 estão em processo de descontinuidade, ao qual inclusive as montadoras não garantem o
fornecimento dos mesmos. Assim pedimos que o edital seja retificado para que sejam ofertados
veículos de motorização acima de 1.0, ao qual poderíamos ofertar também veículos Turbo que
além de mais econômicos possuem tecnologia mais avançada e substituirão as motorizações
acima de 1.4. Ex. Onix Plus 1.0 Turbo, Virtus 1.0 Turbo, Cronos 1.3.
5. Para as Viaturas policiais será obrigatório quantitativo mínimo de veículos reservas?
6. A empresa contratada obrigatoriamente deverá ter base em Teresina ou Região Metropolitana?
7. Para a comprovação de qualificação técnica, para os lotes de viaturas deverá ser comprovado a
locação de veículos adaptados, haja visto a complexidade do serviço?
8. O balanço e os índices a serem apresentados devem ser do ano de 2020, correto?
9. Qual a franquia máxima do seguro que será paga pela contratante?
10. A locação de veículos adaptados para ambulância com no máximo 2 anos de uso não traria
insegurança ao Estado? Estes veículos devido a severidade de uso não seriam recomendáveis
serem 0Km?
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11. A exigência do emplacamento no estado do Piauí, combinada com o curto prazo de entrega trás
ofensa a isonomia do processo licitatório, uma vez que as empresas que não possuem sede no
estado serão prejudicadas com o tempo de abertura da filial, que atualmente leva cerca de 60
dias, com isso o prazo de entrega dos veículos não seriam cumpridos. Ou seja, da forma que
está colocado no edital apenas as empresas que hoje possuem filial no estado teriam
capacidade de atendimento da entrega dos veículos neste curto espaço de tempo. Assim,
pedimos que seja revisto o prazo de entrega ou a não exigência do emplacamento local, com o
intuito de ampliar a competitividade neste certame de alto vulto econômico ao Estado.
Agradecemos a atenção dispensada.

Felipe Ricardi dos Santos
Gerente – Licitações
(11) 3141-6206
frotas.unidas.com.br
Canal de Ética Unidas: contatoseguro.com.br/unidas
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE E CONTEÚDO: Este correio eletrônico e quaisquer arquivos a ele anexados são confidenciais e
reservados, achando-se legalmente protegidos e devendo ser descartados na hipótese de recebimento indevido.
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