12/09/2017

Webmail :: PP 76/2017 - Re: LICITAÇÃO DE SALTO DE PIRAPORA - Esclarecimento 02

Assunto

PP 76/2017 - Re: LICITAÇÃO DE SALTO DE PIRAPORA
- Esclarecimento 02

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

Roberta - Comercial GSJ <roberta.frutuoso@gruposaojoao.com.br> ,
<cooperescotrans@ig.com.br> , <celico@celico.com.br> ,
<ismael.adilson@uol.com.br> , <eliandro@gruposaojoao.com.br> ,
<srpservicos@gmail.com> , itamarteixeira <2012@gmail.com> ,
<gramacon@gmail.com> , <contabilidadearacoiaba@outlook.com>
, <gloobalcooper@uol.com.br> ,
<josemariadealmeida1960@gmail.com> ,
<tacherdayane@hotmail.com> , <valdinhop175@gmail.com> ,
<valdinhop175@gmail.com> , <henriqueatpereira@gmail.com> ,
<ahusdiuasd@ausdihasd.com> , <clediomarlos@hotmail.com> ,
<STILLTRANSPORTES@GMAIL.COM> , <lbaktransporte@gmail.com>
, <erikacooperleste@hotmail.com> ,
<viacaocidadedafe@hotmail.com> ,
<comercial@via80transportes.com.br> ,
<licitacoes@gsodobrasil.com> , <SERENA.T@TERRA.COM.BR> ,
<jtptransportes@jtptransportes.com.br> ,
<tjbrasiljunior@gmail.com> , <Fernandopassarinho@gmail.com> ,
<monica.soares@benficabbtt.com.br> ,
<licitacoes@grupoviabrasil.com.br> ,
<comercial@via80transportes.com.br> , <transparklimp@gmail.com>
, <mzlocacoes2@gmail.com>

Cópia

'Mariana Acioli - Marketing GSJ' <marketing@gruposaojoao.com.br>
<eliandro@gruposaojoao.com.br> ,
<marcelo.duarte@gruposaojoao.com.br> ,
<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br> ,
<educacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Data

12.09.2017 09:35

,

Prezados
Bom dia!
Questão 1) Conforme item 5.6 do Edital Nº 076/2017 de contratação de empresa para prestação de
serviços escolares, venho através desta solicitar esclarecimento sobre a visita Técnica e sua não
obrigatoriedade mencionada no Edital.
Respondendo ao questionamento, esclarecemos a todos os interessados que, conforme o item 5.6 do edital, as
empresas tem o direito de fazer a visita técnica e uma vez que esta não é obrigatória, as empresas que abrirem
mão da visita técnica deverão apresentar a declaração do anexo X, declarando que conhecem as rotas e condições
da contratação.
"5.6 - Atestado de Visita Técnica (facultativo) da LICITANTE fornecido pela da Secretaria de Educação da
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora/SP.
5.6.1 - As visitas deverão ser agendadas na Secretaria de Educação, através do Telefone (15)3491-9595,
ramal 160, de segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 16h, com antecedência mínima de até 01
(um) dia da data de abertura da licitação.
5.6.2 - A licitante poderá declinar da visita sendo esta facultativa, devendo, neste caso, APRESENTAR
DECLARAÇÃO assumindo, incondicionalmente a responsabilidade pelo conhecimento das condições para a
prestação do serviço, não podendo alegar posteriormente desconhecimento das condições locais como forma de
justificar possíveis inexecuções ou retardamentos (modelo anexo X).
....
ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE
DECLÍNIO DA VISTORIA TÉCNICA
(EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º XXXXXXXXXXX, e inscrição estadual XXXXXXXX, com sede à (ENDEREÇO),
neste ato representada por (NOME), profissão, portador do RG n.º XXXXXXX, do CPF n.º XXXXXXXX, vem em
atenção ao edital do Pregão Presencial n.º 76/2017, declarar que, tendo declinado da prévia visita à rota para o
Transporte, tem inteiro conhecimento das condições para a correta execução do serviço, não podendo
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posteriormente alegar desconhecimento das condições locais como forma de justificar possíveis inexecuções ou
retardamentos.
Atenciosamente,

_______________________________
Nome e assinatura do representante
RG n°........................................"

Alertamos que as visitas seriam até hoje, com agendamento prévio na Secretaria de Educação. Às empresas que
visitarem será fornecido, pela Secretaria de Educação, o Atestado de Visita Técnica, e este deverá ser juntado na
habilitação.
Questão 2) Caso a empresa não realize esta visita, ela será obrigada a apresentação do anexo X,
correto? Isso será motivo de inabilitação.
Em conformidade com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório bem como o princípio da isonomia, as
empresas deverão apresentar a Declaração do Anexo X ou o Atestado de Visita Técnica, fornecido para
Secretaria de Educação. Na falta de um dos dois a empresa será inabilitada.

Questão 3) No caso as empresas que apresentarem esta visita técnica terão alguma vantagem?
A vantagem para as empresas que realizarem a Visita Técnica é conhecer melhor as rotas e condições das mesmas
para poder formular mais adequadamente suas propostas. Não há vantagem no julgamento das propostas, visto
que as empresas serão tratadas com isonomia, bastando para tanto apresentar a Declaração do Anexo X ou o
Atestado de Visita Técnica, fornecido para Secretaria de Educação.

Atenciosamente

Marilene Cruz
Pregoeira

Em 11.09.2017 14:33, Roberta - Comercial GSJ escreveu:
Boa tarde Srs.

Conforme item 5.6 do Edital Nº 076/2017 de contratação de empresa para prestação de serviços escolares,
venho através desta solicitar esclarecimento sobre a visita Técnica e sua não obrigatoriedade mencionada no
Edital.

Caso a empresa não realize esta visita, ela será obrigada a apresentação do anexo X, correto? Isso será motivo de
inabilitação.

No caso as empresas que apresentarem esta visita técnica terão alguma vantagem?

Att.

Roberta Frutuoso
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Dpto Comercial
15 3212-8555
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