
 

 
 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

 
Em 18 de outubro de 2022. 

ESCLARECIMENTO 

 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 152/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9.209/2021 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA EVENTUAL CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 

REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS REMOVIDOS E APREENDIDOS POR 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, INCLUINDO 

LEVANTAMENTO/INVENTÁRIO DOS VEÍCULOS CUSTODIADOS PELO MUNICÍPIO, 

CONTENDO DOSSIÊ E IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO” 

 

Prezados Senhores: 

 

Pelo presente levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias a resposta ao esclarecimento 

solicitado pela empresa CARVALHO ENGENHARIA & GESTÃO LTDA.: 

 

PERGUNTAS: 

 

“O edital carece de informações para correta elaboração de proposta: 

 

1) Quais modelos de laudos devem ser apresentados? 

 

2) Quantas fotos tem que ser tiradas por veículo? 

 

3) Qual o padrão das fotos? Lateral/Interior/motor/chassi etc. 

 

4) O que apresentar no projeto? Custos? Simulados? Fluxo de caixa? Receitas? Despesas? 

Quantos anos? Fluxo de realização/execução? Métodos? Modelos? 

 

5) O que é considerado como 1.160 horas na proposta? Assessoria após entrega? 

 

6) Os laudos/documentos poderão ser apresentados somente em mídia eletrônica? Assinatura 

digital? 

 

7) Qual a diferenciação dos itens 1.1, 1.3 e 1.4 da tabela de valores da proposta? 

 

8) A Prefeitura garante que tem 9.000 veículos para levantamento? 

 

9) Caso a quantidade de veículos seja menor que o informado, a contratada pode cobrar a 

diferença? 

 

10) A Prefeitura fornecerá acesso aos sistemas de consultas cadastrais do Estado / REJANUD / 

RENAINF / Prodesp / sistema policial/judiciário? 

 

11) O edital não cita sobre envio de ARs ou correspondências aos proprietários ou editais ou 

publicações. Entendo que será etapa a ser realizada pela concessionária que será contratada em 

licitação futura, estou correto? 

 

12) a) Quais serão os horários disponíveis para trabalho das equipes de levantamento? Em 

virtude do curto prazo para término, é possível trabalho em horários fora do expediente?  

 

b) A movimentação de veículos para as equipes de levantamento, será feita pela Prefeitura? 

Prefeitura dispôe das empilhadeiras? 

 



 

 
 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

 
13) Quais são as exigências da Prefeitura, em relação a meio ambiente, segurança e saúde, para 

a realização dos trabalhos internos no pátio? 

 

14) Foi citada a tabela FIPE como referência, porém a adoção dela e o estado de conservação 

de veículos torna os valores de avaliação muito diferentes da FIPE, tornando até desintessante 

a compra em leilão. Pode-se adotar tabela para valor estimado para leilão? 

 

15) O projeto poderá ser entregue antes do término dos levantamentos? 

 

16) Veículos que estejam travados / fechados / sem chave ou impossibilitados de coleta de 

identificadores ou fotos, como serão tratados? 

 

17) Veículos que demandam desmontagem para coleta de identificadores ou fotos, como serão 

tratados? E se houverem danos normais por desgaste no processo de levantamento? Lembrando 

que os bens não podem se desmontados sem autorização do proprietário. ” 

 

RESPOSTAS: 

 

Conforme respostas fornecidas pelo senhor Diretor da Divisão de Arrecadação e Pátio, da 

Secretaria de Trânsito, juntadas sob folhas 306/310 do Processo Administrativo em epígrafe, foi 

informado que: 

 

1) O Modelo apresentado consta no anexo VII do edital. 

 

2) Conforme planilha proposta, item 1.1, do anexo III do edital. 

 

3) As fotos precisam demonstrar a realidade do veículo, podendo ser, mas não se limitando a: 

diagonais (lateral/frente e lateral/traseira), motor, chassi e interior. 

 

4) O projeto compreende um estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira que 

demonstrem a vantagem e a desvantagem da opção pela concessão dos serviços públicos de 

remoção, depósito e guarda de veículos removidos e apreendidos no município de Praia Grande, 

e precisa constar as informações dispostas no termo de referência do edital.  

 

5) Não. As 1.160 horas referem-se aos serviços de empilhadeira com combustível e operador 

para movimentações dos veículos no pátio. Este serviço será necessário para realização de 

inventário, levantamento físico e individualizado de todos os veículos.  

 

6) Sim. 

 

7) 1.1 Serviços de catálogo fotográfico dos veículos (até 5 fotos, incluindo limpeza da superfície 

com numeração de chassi e motor) e precificação média de cada veículo-Tabela FIPE. 

 

- Compreende os serviços de fotografia do veículo e conferência do valor conforme tabela FIPE. 

 

1.3 Serviços de análise de alienação em leilão. 

 

- Compreende os serviços de análise de restrições judiciais e administrativas, existência de 

inquéritos, conferência de convênios e acordos de cooperação, entre outros serviços que 

indiquem a impossibilidade dos veículos para alienação em leilão. 

 

1.4 Serviços de emissão de relatório e preenchimento do anexo II:  

 

- Detalhamento completo do veículo, incluindo as informações obtidas nos itens 1.1 e 1.3, em 

relatório próprio e individual.  
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8) É uma estimativa com base no tamanho do pátio municipal. Apenas o levantamento 

contratado irá confirmar, por este motivo os valores a serem pagos serão por unidade através 

de medição detalhada do que foi realizado. 

 

9) Não, será pago o valor unitário por veículo/hora de empilhadeira.   

 

10) Não. 

 

11) Correto o entendimento. 

 

12) a) Deverá obedecer o horário de funcionamento do pátio para atendimento ao público. 

 

b) Será locado e realizado pela contratada, conforme item 1.2. 

 

13) A contratada deverá seguir as normas técnicas e a legislação de regência. 

 

14) A Tabela FIPE é obrigatória para fins de levantamento. No estudo de viabilidade a empresa 

deverá seguir os padrões do seguimento para fins de avaliação de receita de leilão. 

 

15) A realização do estudo de viabilidade depende do inventário de cada veículo para fins de 

estimativa de liberação, leilão, metragem quadrada, entre outros. 

 

16) De acordo com o termo de referência, a cada 30 dias deverá ser apresentado relatórios de 

andamento dos serviços efetuados, indicando todas as dificuldades e itens apreendidos. Casos 

específicos, quando ocorrerem, serão avaliados e definidos pela Prefeitura Municipal. 

 

17) De acordo com o termo de referência, a cada 30 dias, deverá ser apresentado relatórios de 

andamento dos serviços efetuados, indicando todas as dificuldades e itens apreendidos. Casos 

específicos, quando ocorrerem, serão avaliados e definidos pela Prefeitura Municipal. ” 

 

Atenciosamente, 

 

 
JOSÉ AMERICO FRANCO PEIXOTO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 


