ESCLARECIMENTO I
Brasília, 09 de fevereiro de 2009.
AOS INTERESSADOS.
REFERÊNCIA: PREGÃO 07/2009
Proc. nº: 23000.019214/2008-11
ASSUNTO: Respostas aos Questionamentos.
Prezados Senhores interessados,
Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada em
participar da licitação em referência, informamos o que segue:

PERGUNTA:
[...]
1- O pregão será por LOTE? Rio / São Paulo?
2- Caso afirmativo, as empresas poderão participar em
apenas um lote?
3- O valor de R$671.954,40, é para Rio e SP, ou um
valor deste para cada REMEC?
4- Os veículos do REMEC/RJ, ficarão baseados no RJ e,
eventualmente, viajarão para BH e VITORIA?
5- Existe um numero de quantos veículos, em média,
serão utilizados, por REMEC, para realização dos
serviços?
6- O contrato poderá ser renovado por mais 48 meses,
como preceitua a Lei 8.666?
7- Os veículos a serem utilizados poderão estar em nome
dos sócios da empresa ou com contrato de venda
particular?
[...]

RESPOSTA:
Por tratar-se de assunto referente ao Termo de Referência, Anexo I, este
Pregoeiro encaminhou cópia do questionamento ao Setor de Transporte, deste Ministério,
para que o mesmo se pronunciasse sobre o pleito, tendo se manifestado nos termos da
Mensagem Eletrônica, conforme transcrição abaixo:

1-

O pregão será por LOTE? Rio / São Paulo?
Resposta: O Pregão será realizado por item conforme subitem 7.5 do Edital, ou seja,
Item I: é para REMEC-RJ, Item II: é para REMEC-SP, que contempla tanto
AUTOMÓVEL POPULAR, bem como VAN. Vide Planilha de que trata o Anexo II do
Edital.
2- Caso afirmativo, as empresas poderão participar em apenas um lote?
Resposta: Sim. Poderá participar do Item I – REMEC-RJ, quanto do Item II – REMECSP.
3- O valor de R$671.954,40, é para Rio e SP, ou um valor deste para cada REMEC?
Resposta: Conforme Planilha de que trata o Anexo II do Edital, tem-se um valor
estimado de R$ 671.954,40 para o Item I – REMEC-RJ, e um valor de R$ 627.981,12
paro o Item II – REMEC-SP.

Obs: Os valores estimados englobam tanto AUTOMÓVEL POPULAR, quanto VAN, devendo o licitante vencedor da fase
competitiva distribuir na Planilha de que trata o Anexo II do Edital, de forma real o custo da diária de cada categoria (Aut. Popular e
Van).

ERRATA:
Onde se lê: na planilha, Anexo II, 7ª Linha, do Item II – REMEC-SP, o valor de R$
671.954,40.
Leia-se: na planilha, Anexo II, 7ª Linha, do Item II – REMEC-SP, o valor de R$ R$
627.981,12
[...]
Prezado Sr. Pregoeiro,
Informo a Vossa Senhoria os esclarecimento, conforme
solicitados:

...

4-

Os veículos do REMEC/RJ, ficarão baseados no RJ e,
eventualmente, viajarão para BH e VITORIA?
Resposta: Sim.

5- Existe um numero de quantos veículos, em média,
serão utilizados, por REMEC, para realização dos serviços?
Resposta: Os serviços serão solicitados de acordo com as
atividades das REMEC's, conforme previsto no item 9 do
TR.
6- O contrato poderá ser renovado por mais 48 meses,
como preceitua a Lei 8.666?
Resposta: Os Serviços a serem contratados serão em caráter
eventual e terá sua vigência até 31 de dezembro de 2009,
conforme item 21 do TR.
7- Os veículos a serem utilizados poderão estar em nome
dos sócios da empresa ou com contrato de venda particular?
Resposta: Para execução dos serviços, a contratada utilizará
veículos próprios ou adquiridos por meio de sistema de
arrendamento mercantil (leasing) em nome da mesma,
mantidos sempre em perfeito estado de manutenção,
conservação, limpeza e segurança, obedecidas todas as
normas correlatas do Poder Público. Conforme Item 5.2 do
TR.
[...]
Portanto, o Pregoeiro divulga a todos os interessados, embasado em
informações acima transcrito, encaminhado pela Área Técnica, referente à indagação
feita.
Atenciosamente,

SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA JR.
Pregoeiro

