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Assunto

Re: ESCLARECIMENTOS PP 56/2017.

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

Nova Fonte <novafonte.transporte@gmail.com>

Cópia

<lbaktransporte@gmail.com> , <tiojarbas2016@gmail.com> ,
<jtptransportes@jtptransportes.com.br> , <consdutra@gmail.com> ,
<novafonte.transporte@gmail.com> , <engenharia@spsconstrutora.com.br> ,
<expressoroad.transporte@gmail.com> , <cristinalicitacao@gmail.com> ,
<AGUIALICITACAO@GMAIL.COM> , <gustavoleopoldoc@adv.oabsp.org.br> ,
<Tacherdayane@hotmail.com> , <licitacao2@twentyeventos.com> , <abcde@gmail.com>
, <tiojarbas2016@gmail.com> , <aramirgomes.alfaomega@gmail.com> ,
<valdinhop175@gmail.com> , <consultoresdireitopublico@gmail.com> ,
<tdrtupa@gmail.com> , <CONTATO@MIRANDASTURISMO.COM> ,
<gerson8693@gmail.com> , <LICITACAO@GRUPOCAMARGOEMELLO.COM.BR> ,
<betooudelma@yahoo.com.br> , <ailton@polaz.com.br> , <maringaserv@bol.com.br> ,
<monalysa.yoshikawa@jtptransportes.com.br> , <gerson8693@gmail.com> ,
<novafonte.transporte@gmail.com> , <henriqueatpereira@gmail.com> ,
<roberta.frutuoso@gruposaojoao.com.br> , <betooudelma@yahoo.com.br> ,
<mgtrans@live.com> , <fretamento@rapidoturismo.com.br> ,
<bnc.solucoes@hotmail.com> , <vallitransportes@hotmail.com> ,
<reinaldo@santiagotransportes.com.br>

Cópia Oculta (Cco)

<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>, <educacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Data

04.07.2017 16:33
<CAGC763-3BG9youQArzmzNMdsFN6wjgoHaEFyY91b=GuUAu=fRA@mail.gmail.com>

Boa tarde
Seguem os esclarecimentos em vermelho logo abaixo dos questionamentos.
Atenciosamente,

Grata
Marilene Cruz
Pregoeira

Em 04.07.2017 11:08, Nova Fonte escreveu:

Sr. Pregoeiro, bom dia
Tendo interesse participar no Pregãoa acima, cujo objeto é o serviço de
transporte escolar, vimos solicitar alguns esclarecimentos em relação ao
Edital do certame:
ITEM 5.5 - Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Declaração de que o licitante possui Cópia autenticada em cartório do
certificado de propriedade de veículo - CRLV, dos veículos que serão
destinado(s) à execução do objeto, admitindo-se veículos com a capacidade
mínima de 45 (quarenta e cinco) lugares referente aos itens do Anexo I que
se enquadrarem nesse tipo de veículo, sendo que o ano de fabricação não poderá ser superior à
12 (doze) anos.
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ITEM 10 - DO CONTRATO, PRAZO DE VIGÊNCIA, LOCAL E EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS.
II - Cópia autenticada em cartório do certificado de propriedade de veículo CRLV, dos veículos que serão destinado(s) à execução do objeto, admitindose veículos com a capacidade mínima de 45 (quarenta e cinco) referente aos
itens do Anexo I que se enquadrarem nesse tipo de veículo, sendo que o ano de fabricação
não poderá ser superior a 05 (cinco) anos.

Esclarecimento 01: Tendo em vista a divergência entre os itens 5.5 e item
10 do edital, gostaríamos de uma informação precisa de qual será o ano de fabricação do veículo a
ser disponibilizado na execução do serviço, 12 anos ou 05 anos.?

01) 12 anos. Para este item 10.3 sairá retificação no Diário Oficial do
Estado de amanhã.
Esclarecimento Nº 02: Tabela do TERMO DE REFERÊNCIA;

Os números apresentados na tabela existem divergências, principalmente na
linha:
Fazendinha Pracidio/Benedito Rodrigues/Maria Rizzi/ Jd.Primavera
37
63
71
171
255
288
335
0
171
Notamos divergência no número total de alunos nesta linha e solicitamos a
informação do número correto de alunos.a
02) A tabela trata de número de quilometragem e houve divergência
no subtotal dos períodos, porém sem afetar o subtotal da rota (171)
nem tão pouco o total geral que está correto (2.702 por dia = 540.400 por ano).
Então o correto é:
37
37

63
63

71
71

0

171
171

Esclarecimento Nº 03: Qual o número total de veículos necessários para a execução dos serviços?

03) O total de veículos pode ser calculado pela empresas
interessadas, uma vez que o edital disponibiliza número aproximado
de alunos por período, sendo 591 de manhã, 662 a tarde e 101 a
noite, além do que há exigência de ônibus de no mínimo 45 lugares.
"5.3 O serviço de transporte será executado por veículos tipo ÔNIBUS com no mínimo 45 (quarenta e cinco)
lugares, com todas as despesas de combustível e manutenções preventivas e corretivas por conta do adjudicatário;
veículos esses que serão fiscalizados constantemente pela comissão municipal de transporte."
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ALUNOS POR PERÍODO
Manhã

591

Tarde

662

Noite
TOTAL

Desde já aguardamos os esclarecimentos
101que se fizerem necessários para
elaboração de nossa proposta.
1354

Ismael Costa
Nova Fonte Serviços e Transporte Ltda
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