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PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 

Contratação de serviços de locação de veículos com motorista, tipo Sedan, por 
demanda, para atender às necessidades eventuais da AgeRio, relativo ao 

transporte de pessoas e de equipamentos, materiais e documentos correlatos à 
administração 

Esclarecimento nº 01 

1 Pergunta (17/04/2019):   

“Sr. Pregoeiro, 

 

Solicitamos o seguinte esclarecimento acerca do PE 005/2019 - AGERIO - RJ: 

  

01 – Sabendo que a quilometragem será livre, solicitamos informar a média diária de 

quilometragem rodada por veículo, para cálculos com manutenção. (...)” 

 

RESPOSTA:  

Prezados Srs., 

1 A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. – AgeRio, instituição 
financeira de fomento fiscalizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, sociedade 
de economia mista cuja personalidade jurídica é de direito privado, dotada de 
orçamento empresarial próprio e autonomia administrativa e financeira, por 
intermédio de seu pregoeiro titular, apresenta as respostas aos esclarecimentos 
formulados pelo interessado:  

a) A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de locação de 
veículos com motorista, tipo Sedan, POR DEMANDA, para atender às necessidades 
eventuais da AgeRio, relativo ao transporte de pessoas e de equipamentos, 
materiais e documentos correlatos à administração. (grifo nosso) 

b) Nesse sentido, vale realçar que os serviços serão solicitados conforme o 
surgimento da demanda por sua utilização, podendo, inclusive, não haver demanda 
alguma em determinados períodos de tempo (dias, semanas ou mês), estando a 
AgeRio, portanto, desobrigada de solicitar as quantidades estimadas, conforme 
indicado no item 3.3.1 do Termo de Referência – TR. Por outro lado, também se deve 
considerar que poderá haver demanda, a qualquer tempo (a qualquer momento), 
desde que surja a necessidade de utilização dos serviços. 

c) Além disso, o item 3.2 do Termo de Referência – TR (Anexo I do Edital) prevê 
quantidades de diárias estimadas para cada localidade no Estado do Rio de Janeiro, 
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realizando a separação por regiões. Conforme indicado nesse mesmo item, as 
diversas regiões apresentam distâncias distintas ao se considerar os trajetos 
oriundos do município do Rio de Janeiro para as Regiões previstas no TR ou 
trajetos oriundos das Regiões previstas no TR para o município do Rio de Janeiro. 

d) Portanto, a análise dos custos de manutenção (e demais custos inerentes ao 
contrato), bem como a elaboração da planilha de precificação dos licitantes, deverá 
considerar, além de todas as informações constantes no TR, Edital e respectivos 
anexos, o modelo de proposta de preços (Anexo II do Edital). Tal modelo auxilia na 
elaboração da composição da proposta final dos licitantes. 

 


