ESCLARECIMENTO I
Brasília, 16 de janeiro de 2008.
AOS INTERESSADOS.
REFERÊNCIA: PREGÃO 02/2008
Proc. nº: 23000.024564/2007-18
ASSUNTO: Resposta ao Questionamento.
Prezado Senhor,
Em resposta ao questionamento formulado por esta empresa interessada em participar da
licitação em referência, informamos o que segue:
PERGUNTA:
[...]

1º) Qual o prazo para a entrega dos veículos, após a assinatura
do contrato no caso da licitante vencedora?
2º) Na etapade formulação de lances, qual o critério de
disputa? Lances por Km/item ou preço total/item.
[...]

RESPOSTA:
Em atendimento ao solicitado passamos a esclarecer como segue:
1º) Qual o prazo para a entrega dos veículos, após a assinatura do contrato no caso da
licitante vencedora?
R: Em primeiro lugar o objeto não se trata de entrega de veículos, e sim de: “...prestação
de serviços de transporte a fim de atender as necessidades do MEC em Brasília e de suas Representações nos
Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, inerentes ao deslocamento de servidores a serviço...”, em que os
serviços a serem prestados, deverão ser iniciados depois de assinado o contrato, conforme dispõe o
item 2 da CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, minuta de
contrato, c/c o subitem 12.1 do Termo de Referência, Anexo I, abaixo transcritos:
[...]
2. Iniciar a prestação dos serviços a partir da data da assinatura do
CONTRATO, informando em tempo hábil a impossibilidade de
assumir as atividades, conforme estabelecido no Termo de
Referência;
...
12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1 – Executar os serviços contratados a partir da assinatura do
Contrato, informando, em tempo hábil, qualquer motivo que a
impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido.
[...]

2º) Na etapa de formulação de lances, qual o critério de disputa? Lances por Km/item ou
preço total/item.
R: Será adotado o preço total global por item, com por exemplo:
CNPJ/CPF Item

Fornecedor

01

Quantidade

Valor Unit.

Valor Global

20.000

R$ 2,2300

R$ 44.600,0000

Impende ressaltar que a licitante vencedora, deverá demonstrar a composição dos custos
de acordo com o último lance, conforme planilha constante de Anexo II do Edital.
Atenciosamente,
CLEUBER LOPES ALVES
Pregoeiro

