Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
São Paulo, 01 de junho de 2017.

REF.: Pregão Eletrônico Federal 52/2017 – contratação de cobertura securitária para os
veículos da frota, para os imóveis e outros bens do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
Prezados(as) senhores(as).
Em atendimento à consulta formulada por empresa interessada em participar da licitação em
epígrafe, seguem abaixo os devidos esclarecimentos:
Conforme escrito:
PERGUNTA 1:

Solicitamos saber sobre os veículos a serem segurados que
atualmente, qual o valor do prêmio pago atualmente?

possuem seguro

RESPOSTA 1:
Conforme informado pela Unidade Técnica requisitante:
Sim, todos os veículos possuem seguro. O valor do prêmio na contratação anterior, referentes
a estes veículos, foi de R$ R$ 40.802,85.
PERGUNTA 2:
Para qual fim destina-se os veículos a serem segurados. Por exemplo: Se são usados para
fiscalização, deslocamento de funcionários, carga ou descarga, entre outros. Se prestam
serviços de escolta armada.
RESPOSTA 2:
Destinam-se ao transporte de autoridades, de servidores, equipamentos de informática,
correspondências, processos, urnas eletrônicas, móveis de escritório, bem como vistorias de
locais de votação e serviço de malote entre os prédios deste Regional e os Cartórios Eleitorais
da Capital. Não há a prestação de serviço de escolta armada.
PERGUNTA 3:
Com relação aos veículos a serem segurados, questionamos se existe algum deles que se
encontra parado em oficina, por algum dos motivos abaixo:
a) Sinistro
b) Reparos ou manutenção
Em caso afirmativo, pedimos especificarem qual o veículo e o motivo.
RESPOSTA 3:
Atualmente encontram-se cinco veículos parados em oficina por motivo de reparo ou
manutenção, quais sejam:
1 -DOBLÒ - DJL 9139
2- DOBLÒ - FTS 4027
3- DOBLÒ - DJL 9140
4- DOBLÒ - DJL 1553
5- PALIO - EEF 8081
6- KOMBI - CMW 9567

PERGUNTA 4:
Entre os veículos, existe algum veículo blindado? Se sim, no CRLV (Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo) já possui a informação de blindagem?
RESPOSTA 4:
Não há veículo blindado.

PERGUNTA 5:
Entre os veículos, existe algum veículo transformado/adaptado?
RESPOSTA 5:
Não

PERGUNTA 6:
O licenciamento anual obrigatório dos veículos se encontra regular?
RESPOSTA 6 :
Sim

Atenciosamente,
Vânia Cristina Guarnieri
Pregoeira – TRE/SP

