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RE: EDITAL 03/2021

Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>
Ter, 31/08/2021 13:47

Para:  MFernandes Assessoria <mfernandes.assessoria@gmail.com>

Boa tarde Prezado!!!

Segue em anexo as respostas referente as suas dúvidas.

1) Caso o veículo receba uma multa de trânsito, como seria feito o ressarcimento? 

A contratante será responsável pela realização do pagamento da multa aplicada e realizará o seu
pagamento através de abertura de processo administra�vo de acordo com as normas
administra�vas, após os trâmites legais realizados.  

2) O Contratante vai se responsabilizar pelo fornecimento dos dados do motorista que cometeu a
infração, bem como fornecer os documentos necessários e assinatura deste para comunicação do
real infrator? 

Consta no Termo de referência, que é parte integrante do Edital no Item 6.34 conforme descrito
abaixo:

A CONTRATADA deverá remeter as no�ficações de multa de trânsito, recebidas por parte do Órgão
Autuador, dentro do prazo de 10 (dez) dias estabelecidos na documentação específica, a fim de
possibilitar a iden�ficação do condutor e preparação de devida defesa prévia, bem como o
atendimento ao previsto no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9503/97). 

Esperamos ter atendido as dúvidas apresentadas.

Atenciosamente
Felipe Novaes
Pregoeiro

De: MFernandes Assessoria <mfernandes.assessoria@gmail.com> 
Enviado: quinta-feira, 26 de agosto de 2021 11:04 
Para: Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br> 
Assunto: EDITAL 03/2021
 
Venho por meio deste solicitar informação referente ao Edital 03/2021 (Locação de Veículos), no
que diz respeito às eventuais multas de trânsito cometidas durante a vigência do contrato, haja
vista que os motoristas seriam de responsabilidade do Contratante:

1) Caso o veículo receba uma multa de trânsito, como seria feito o ressarcimento?

2) O Contratante vai se responsabilizar pelo fornecimento dos dados do motorista que cometeu a
infração, bem como fornecer os documentos necessários e assinatura deste para comunicação do
real infrator?

Atenciosamente.

MFernandes Assessoria Empresarial EIRELI
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Marcos Fernandes
Titular Administrador
21 99548-2020 


