PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017

OBJETO: Contratação de empresa locadora de veículos, para a prestação de
serviços de transporte de passageiros, documentos, pequenos volumes e cargas
leves, em caráter contínuo e eventual, com condutor, combustível e franquia de
rodagem, que integrarão o “Pool de serviços de transportes” da INVESTE SÃO
PAULO.
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS

Pergunta 1: Para preenchimento da planilha, deveremos considerar somente os
valores unitários e multiplicarmos somente a quantidade de 6 diárias X valor
unitário da diária de 8hs e multiplicamos por 12 meses (prazo contratual)? Haverá
pagamento de horas extras? Quantas?
Resposta: A INVESTE SÃO PAULO atende somente os municípios localizados no Estado
de São Paulo. De acordo com os nossos dados históricos dos últimos dois anos, as
viagens realizadas não ultrapassaram o raio de 250 km a partir da Capital, ou seja, 500
km por dia. Assim, considerando essa realidade, tais viagens foram realizadas dentro do
intervalo de tempo de 8 (oito) horas. Na eventualidade de alguma viagem ultrapassar as 8
(oito) horas diárias, por qualquer motivo (trânsito, atraso/demora no compromisso, etc.),
orientamos para que as empresas licitantes considerem, no máximo, 4 (quatro) horas
extras. Para o preenchimento da planilha, as empresas devem considerar o que foi
informado, a título de exemplo, no subitem 2.7.2 do Anexo II do Edital, ou seja, 400 km e
uma diária de 8 horas. Os valores resultantes destas operações são as que serão
consideradas para os efeitos de julgamento da proposta vencedora. Por outro lado, as
demais colunas também deverão ser preenchidas com valores UNITÁRIOS, ou seja,
“Valor da hora extra (4)” e “Valor do km extra (5)”, sendo que estas informações não serão
levadas em consideração para julgamento das propostas, uma vez que são fáceis de
serem calculadas.
Pergunta 2: Os veículos eventuais solicitados poderão ser de outra cor (diferente da
cor branca)?
Resposta: Sim. Os veículos de uso EVENTUAL poderão ser de cor diferente da branca.
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