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ESCLARECIMENTO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 6/2013
Processo nº. 23000.014204/2012-75
Senhores Licitantes,
Em relação a questionamento formulado por empresa interessada em participar da
licitação em referência, e após consultar a área técnica responsável deste Ministério e
com base no instrumento convocatório, informamos o que se segue:

PERGUNTA:
A Visita Técnica é OBRIGATÓRIA? Em sendo pode ser substituída por uma Declaração
onde a empresa AFIRME que assume todas as responsabilidades pelo dimensionamento
do futuro contrato e seu ônus por possíveis erros de cálculos? Sendo OBRIGATÓRIA a
visitação técnica, está poderá ser feita por qualquer membro da Equipe Técnica, ou só
pelo Responsável Técnico registrado no CRA/CREA ?

RESPOSTA:
A vistoria não é obrigatória, porém recomendada, com a finalidade da proponente
conhecer com precisão todas as informações necessárias à execução do objeto, conforme
disposto no item 17 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
Não é necessária a apresentação de declaração de não-vistoria, porém a Contratada não
poderá se eximir que qualquer obrigação assumida com base em desconhecimento prévio
de condições, conforme disposto no item 17.5 do Termo de Referência.
A vistoria técnica poderá ser feita por qualquer representante da equipe técnica da
licitante, desde que devidamente identificado, não sendo necessária comprovação de
habilidade técnica.

PERGUNTA:
Por obséquio, em relação a composição de custos, podem informar qual é o valor da
passagem de ônibus modal da região onde será prestado o serviço?
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RESPOSTA:
Atualmente, o valor da tarifa do transporte coletivo convencional em Brasília varia entre
R$ 2,00 (ligação Plano Piloto / Plano Piloto) e R$ 3,00 (Cidade Satélite / Plano Piloto) cada
trecho. (http://www.dftrans.df.gov.br/informacoes/tarifas.html)
Informamos ainda que o Ministério da Educação localiza-se na região central do Plano
Piloto.

PERGUNTA:
Qual a empresa que presta atualmente este tipo de serviço?

RESPOSTA:
Atualmente não há empresa desenvolvendo esta atividade no Ministério da Educação.

PERGUNTA:
Qual o Nº. UASG, para credenciamento da proposta?

RESPOSTA:
Nossa UASG é 150002 (Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da
Educação).
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