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PROCESSO N.º: 5201/2021 

DATA DO INÍCIO: 13/05/2021 

FOLHA: _____________________ 

RUBRICA 

Questionamento 1 

 

Quantos veículos serão solicitados de imediato para cada ítem da planilha de preços? 

 

RESPOSTA: Conforme o item 1.5 do Termo de Referência. 

 

Questionamento 2 

 

Qual o horário de trabalho dos motoristas dos veículos tipo VAN executiva (ítem 12 da 

planilha de preços)? 

 

RESPOSTA: Seguirá o horário comercial. 

 

Questionamento 3 

 

Quais os dias da semana que os motoristas trabalharão? 

 

RESPOSTA: As diárias para van com motorista serão eventuais, de segunda à sexta. 

 

Questionamento 4 

 

Para cálculo do valor do combustível a ser consumido, favor informar a quilometragem que 

cada veículo tipo VAN rodará por dia. 

 

RESPOSTA: As diárias de veículos tipo van serão em demandas pontuais, para participação 

em eventos ou outras agendas da companhia. Não havendo como prever a quilometragem neste 

momento. 

 

Questionamento 5 
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A Empresa vencedora de apenas um ítem da planilha de preços terá que fornecer 01 (um) 

profissional Analista Ambiental Pleno? 

 

RESPOSTA: Informamos que será feita errata no contrato retificando a informação. 

 

Questionamento 6  

 

Gentileza nos informar qual o valor unitário estimado dos itens mensais (06 a 12)? 

 

RESPOSTA: Não entedemos a pergunta.  

  

Questionamento 7 

 

Gentileza nos informar a quilometragem mensal estimada para o item 12 “Van Executiva”.  

RESPOSTA: As diárias de veículos tipo van serão em demandas pontuais, para participação 

em eventos ou outras agendas da companhia. Não havendo como prever a quilometragem neste 

momento. 

 

Questionamento 8 

 

Gentileza nos informar qual o regime de trabalho “horário” devemos considerar para os 

motoristas disponibilizados no item 12. Será horário diurno ou noturno? Quais os dias da 

semana devemos considerar? 

 

RESPOSTA: Seguirá o horário comercial, de segunda à sexta. 

 

Questionamento 9 

  

Referente ao item 12 “Van Executiva”, a responsabilidade de fornecimento de combustível 

será da Contratada ou Contratante? 
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RESPOSTA: Da contratada. 

 

Questionamento 10 

 

Qual é a frequência de solicitação de veículos para atendimento aos sábados e domingos?  

 

RESPOSTA: Não há previsão. 

 

Questionamento 11 

 

Será necessário disponibilizar estacionamento para os veículos?  

 

RESPOSTA: Não.  

 

Questionamento 12 

  

Entendemos que a exigência abaixo não se aplica, uma vez se tratar de contrato de locação de 

veículo.  

  

“Mobilizar 01(um) profissional, Analista Ambiental Pleno, com especialização 

reconhecida na área ambiental, responsável pela execução dos serviços e dedicado 

exclusivamente ao contrato, 03(três) vezes por semana no local”.  

  

Manteremos um preposto, com sólida experiencia na gestão de contratos de locação.  

  

Solicitamos excluir a exigência de manter um Analista Ambiental Pleno.  

  

RESPOSTA: Informamos que será feita errata no contrato retificando a informação. 

 

Questionamento 13 
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É obrigatório informar a marca/modelo dos veículos quando da apresentação da proposta? 

 

RESPOSTA: Sim  

 

Questionamento 14 

 

Referente ao item 12 “Van Executiva”, a altura interna mínima exigida é de 1,90 m. 

Solicitamos vossa análise, para alteração da altura mínima para 1,84m, padrão atual dos 

veículos desta categoria. 

Á título de exemplo, gostaríamos de apresentar a proposta contemplando modelo Sprinter 516 

CDI, tendo em vista que o modelo que atenderia a especificação seria a Sprinter 515 - 

ano/2018, modelo hoje não mais fabricado. 

 Diante das informações, podemos considerar o modelo Sprinter 516 CDI, do qual 

consideramos superior ao solicitado, para apresentação da proposta? 

 

RESPOSTA:  Sim. Consideramos ser pertinente o apontado e acatamos a alteração. 

Entendemos que a diferença de 6cm é irrelevante e não influência na prestação do serviço. 

 

 


