
AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. – ME 
Rua Carlos Marinho de Carvalho, 71 – Ferreira Torto – CEP 59280-000 – Macaiba/RN  

CNPJ n° 45.679.879/0001-88 – Insc. Estadual n° 20.601.721-9 –Insc. Municipal n° 005.576-0 

e-mail: amservicoslocacoes@outlook.com 

 

ILUSTRISSÍMO SENHOR PREGOEIRO ANDRÉ DIOGO DE OLIVEIRA SILVA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Pregão Eletrônico nº 39/2022 

Processo nº 24.677/2022 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE 

ACORDO COM AS DESCRIÇOES E DEMAIS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I 

(TERMO DE REFERÊNCIA), PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS.  

 

 

AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF nº 45.679.879/0001-88, com sede 

na Rua Carlos Marinho de Carvalho, nº 71, Ferreira Torto, CEP 59280-000, Macaíba/RN, vem 

mui respeitosamente perante Vossa Senhoria, nos autos do processo licitatório em epígrafe, 

SOLICITAR ESCLARECIMENTOS ao Pregão Eletrônico nº 39/2022, nos termos item 18.2 do 

edital, pelas razoes abaixo transcritas: 

Em análise pormenorizada do referido Edital e seu Termo de Referência, foi 

verificada a existência de questão que necessita de esclarecimento, antes da realização do 

Pregão Eletrônico, a fim de viabilizar uma melhor adequação ao processo licitatório, evitando 

que reste infrutífera ou prejudicada a contratação do serviço. 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

O item 18.2 do edital especifica que os pedidos de esclarecimentos referente ao 

processo licitatório deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da 

data fixada para abertura das propostas, exclusivamente via e-mail: cplsearh2022@gmail.com, 

respeitando o horário limite de 13h. 

A abertura das propostas se dará no dia 03/01/2023 às 09h:30min, assim temos 

que o prazo para apresentação do pedido de esclarecimento é até o dia 28/12/2022 às 13h, 

fato que torna tempestivo o presente instrumento. 

2. DO ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO  

2. 1 Seguro 

Atualmente as companhias de seguros não estão aceitando cobrir seguro de frota 

de locadora, podendo essa Comissão de Licitação consultar a veracidade dessa informação 

com corretoras de sua confiança.  
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A referida exigência consta no Termo de Referência, dentro dos subitens listados 

no Item “1.3. Especificações do Objeto”, que exige da empresa vencedora a responsabilidade 

de “Seguro total;” 

Ao enfrentarmos esta impossibilidade de contratar com qualquer seguradora, 

estamos adotando o sistema de seguro próprio de frota, sendo a franquia para perdas 

parciais no valor de 10% da tabela FIPE e, para perdas totais 20% da tabela FIPE, sendo este 

um modelo praticado atualmente nas locadoras de veículos. 

3. DO PEDIDO 

Desta forma, requer a possibilidade de alteração do edital para que seja aceita a 

autogestão de seguros, tendo em vista que não é possível a contratação de seguro total para 

frotas de veículos. 

Termos em que, 
Pede deferimento 
 

 
Macaíba, 28 de dezembro de 2022. 
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