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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2022 

PROCESSO INTERNO: Nº 3357/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.  

 
TERMO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 

 

Em virtude dos pedidos de esclarecimentos recebidos informamos que:  

1. Pergunta: Observando o disposto no item “4.3.”, do Edital, será obrigatória a indicação da marca dos 

veículos na proposta? De acordo com a Declaração prevista no item “7.5.2.”, do Instrumento Convocatório 

(ANEXO VIII), há exigência de apresentação, para efeito de assinatura do contrato, de “Cópia dos registros 

emitidos pela ANTT, ARTESP, DENATRAN, DETRAN, EMTU, SPTRANS; naquilo que couber, 

conforme item 4.7.4 do anexo I - Termo de Referência”. Assim sendo, está correto o entendimento de que 

não é cabível a vindicação dos registros emitidos pela ANTT, ARTESP, EMTU e SPTRANS? Quantos 

veículos são necessários para execução dos serviços? 

Resposta: Inicialmente cumpre esclarecer que o item 4.3 do edital exige a informação de marca “quando 

for o caso” do objeto licitado, em se tratando de serviço, o mesmo não possui marca. Com relação a 

exigência constante no item 7.5.2 os registros que serão exigidos são os que couberem para prestação de 

serviço em apreço, conforme evidente na redação do item em questão. Conforme descrito no item 4.6.18.1 

do edital a Contratada deverá disponibilizar a quantidade de veículos e funcionários que se fizerem 

necessários para atender a demanda das rotas determinadas no item 5.8 do termo de referência, nas 

condições estipuladas no edital.  

 
2. Pergunta: Qual o valor estimado para o serviço? 

 
Resposta: Por se tratar de certame na modalidade pregão a divulgação do valor estimado não é obrigatória, 

todavia, visando resguardar a ampla competitividade a referida informação é disponibilizada através de vistas 

ao processo.  

3. Pergunta: A presente é feita para esclarecimentos. São elas: 1- No item 4.3 – O Licitante deverá 

apresentar Proposta de preços Anexo IV, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, Termo 

de Referência do Edital, sendo obrigatória a informação da Marca (quando for o caso) do objeto ofertado, 

vedada a utilização palavra “SIMILAR” ou de duas ou mais alternativas de marca dos materiais ofertados. A 

não inserção das especificações implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação 

suficiente para a declaração da proposta. 2- No Item 5.8 Rotas- O item traz grandes confusões para os 

participantes, devendo trazer juntamente com a caracterização das rotas, nomes dos alunos, idade e 

embarque dos pontos. Isso se faz necessário para o atendimento do Item 5.7, exigido no Termo de 

referência. Para a elaboração de uma proposta justa sem causar prejuízos para o licitante ou oneração ao 

Município, o ideal é constar no Terno de Referencia numero exato dos veículos para a execução dos 

serviços. Quantos veículos serão necessários para cada item do Pregão? 
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Resposta: O edital e seus anexos traz todas as informações necessárias e pertinentes para elaboração da 

proposta, sendo as informações pessoais dos alunos desnecessárias para o dimensionamento do preço, 

tendo inclusive sua divulgação vedada por lei.    

4. Pergunta: A presente e feita para esclarecer o seguinte: - Quanto ao anexo VII - Planilha de custos. Para 
a elaboração da planilha de custos, deve levar em consideração os 200 dias letivos ou o valor mensal, ou 
ainda algum outro critério que não esta esclarecido no Edital? 
 
Resposta: Conforme dispõe o item 4.6.6 do edital os serviços serão cobrados por QUILÔMETRO 

EFETIVAMENTE RODADO, não sendo admitida outra forma de cobrança, logo a planilha deve ser 

levada em consideração o valor do km rodado. 

5. Pergunta:  Prezados, Boa tarde. Analisando o lote I, tem-se a seguinte descrição no sistema: "SERVIÇO 
- TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEÍCULO CONVENCIONAL, TIPO VAN, COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, MAIS MOTORISTA E MONITOR, COM AR-
CONDICIONADO E OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS." Ocorre que, analisando o edital, 
não consta a obrigatoriedade. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos, tendo em vista o descompasso 
entre o edital e a descrição no lote no sistema. 
 
Resposta: Os veículos necessários para prestação de serviço deverão atender as especificações constantes 

no edital e seus anexos, mais especificamente no item 4.4 do Anexo I- Termo de Referência, ou seja, não 

contemplam ar condicionado.  

 

 
Estância Turística de Tremembé, 27 de julho de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Daniele Oliveira Barbosa 
Pregoeira  


