Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

São Paulo, 14 de agosto de 2012.

REF.: Pregão Presencial Despesa de Eleição 75/2012 – Locação de veículos de uso misto,
com motoristas para as Eleições de 2012.

Prezados(as) senhores(as).
Em atendimento à consulta formulada por empresa interessada em participar da licitação em
epígrafe, segue abaixo o devido esclarecimento:
PERGUNTA 1:
Conforme escrito:
“Se uma empresa sagrar-se vencedora do lote 1, que prevê a locação de 123 (cento e vinte e
três) veículos, a mesma deverá comprovar a locação de no mínimo 123 (cento e vinte e três)
veículos?”
RESPOSTA:
Sim, nos termos do Anexo VII, item 4, subitem 4.1 do edital;
PERGUNTA 2:
Conforme escrito:
“ Se não for este o quantitativo exigido, qual a quantidade mínima a ser comprovada?”
RESPOSTA:
Prejudicado.
PERGUNTA 3:
Conforme escrito:
“ Se uma empresa apresentar atestado de locação de veículos, onde atesta que os serviços
foram prestados para seu cliente no período de 03 (três) dias, a mesma será considerada
habilitada?
RESPOSTA:
Não, pois o critério para qualificação técnica é o quantitativo de veículos e não o prazo de
execução dos serviços. Neste sentido, apenas atestados que abranjam, no mínimo, a
quantidade do lote, serão aceitos. Assim, para o lote I, o atestado deverá comprovar 123
veículos. Se a mesma licitante vencer o lote II, deverá comprovar a locação de 263 veículos
(123 + 140), assim por diante. Só será aceita a somatória de atestados caso os períodos de
prestação de serviços sejam concomitantes.
PERGUNTA 4:
Conforme escrito:
“ Se uma empresa possuir CRC deste Tribunal, a mesma deverá apresentar os documentos
exigidos no subitem 4.1 do Anexo VII do Edital ( Atestado de Capacidade Técnica)?

RESPOSTA:
Não. Salvo se o quantitativo constante do CRC não atender ao mínimo por lote solicitado no
edital, conforme "Nota" final do Anexo VII, item 2.
PERGUNTA 5:
Conforme escrito:
“ Qual o preço médio obtido em pesquisa de preços para os lotes desta licitação?
RESPOSTA:
O valor médio estimado da hora por veículo, para todos os lotes, é de R$ 60,00 (sessenta
reais)

Atenciosamente,
Ricardo Mendonça Falcão
Pregoeiro - TRE/SP

