ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 2
O presente expediente destina‐se ao processamento do pedido de esclarecimento ao Edital de Pregão
Presencial nº. 01/2020, apresentado pela empresa GMF Rent a Car, tendo-o feito tempestivamente e na
forma disposta no item 06 do instrumento convocatório, restando preenchidos, portanto, os requisitos de
admissibilidade e tempestividade da solicitação interposta.
I – DA MOTIVAÇÃO

A empresa GMF Rent a Car solicita esclarecimento sobre o valor estimado do supracitado Pregão
Presencial, conforme se transcreve abaixo:
“Boa tarde.
Gentileza informar qual o valor estimado para contratação?
Tendo em vista que no item 8.1.2.4 solicita comprovação de 10% do valor estimado.
No aguardo, obrigado!”
II – DA ANÁLISE
O Pregoeiro encaminhou o referido pedido à Diretoria Administrativa responsável técnica pela contratação
em referência, que respondeu nos termos seguintes:
“Informamos que o valor estimado para contratação encontra-se no valor global anual de R$
793.767,60 (setecentos e noventa e três mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta
centavos), conforme disposto no Mapa Comparativo de Preços às fls. 416 dos autos, que se
encontra na CPL.
No que tange a divulgação do valor estimado da contratação ao interessado, conforme
orientação do TCU, na modalidade Pregão deve ser divulgado sempre que servir de
parâmetro para análise da aceitabilidade das propostas, e, por ser um ato discricionário da
Órgão Licitante, cabe a esse Pregoeiro analisar a conveniência e oportunidade em sua
divulgação”.
III – DECISÃO
Tendo em vista a manifestação da Diretoria Administrativa deste Tribunal, essa é a resposta para o pedido de
esclarecimento 2, referente ao Pregão Presencial n.º 01/2020.
Salientamos que os pedidos esclarecimento, com as respectivas respostas, encontram-se disponibilizados no
site do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no seguinte endereço eletrônico: p://
http://licitacao.tce.al.gov.br/consulta.php?Filtro=1&Nome=em%20Andamento
Maceió, 30 de janeiro de 2020.
Cláudio Correia
Pregoeiro
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