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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 

 
 

Processo SA/DL nº 137/2.019 
Pregão nº 90/2.019 
Questionante: Crisp Transporte e Turísmo Ltda EPP  
  
 
 

A Prefeitura Municipal de Monte Alto, por intermédio do 

Departamento de Transportes, unidade requisitante do serviço, objeto do 

processo em referência, torna pública as dúvidas suscitadas pela empresa 

Crisp Transporte e Turísmo Ltda EPP, assim como os respectivos 

esclarecimentos: 

 
 
Resumo dos questionamentos da empresa: 
 
1 - Questiona quanto à obrigatoriedade da visita técnica 
Resposta:  
A visita técnica se trata de um instrumento para que a 

empresa licitante possa conhecer todas as linhas e itinerários para o perfeito 
desenvolvimento dos trabalhos. Muito útil para que as licitantes possam 
oferecer suas propostas de preços.  

 
2 - Questiona o critério de julgamento das propostas por 

quilômetro rodado. Que deveria ser dividido em 19 itens. 
Resposta:  
Como o custo por veículo é uniforme em toda a prestação do 

serviço, não se tem a necessidade de dividi-lo por item. 
 
3 – Questiona a falta de quilometro rodado de todas as rotas 
Resposta:  
A quilometragem de todas as rotas estão contempladas no 

Anexo II – Projeto Básico e Itinerários das Linha, que faz parte do Edital, de 
fácil entendimento. 

 
4 – Questiona a capacidade mínima dos veículos para 46 

lugares e não de 44 lugares, uma vez que esta exigência não existiu em 
editais anteriores. 

Resposta:  
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Equivoca-se a questionante, pois esta exigência foi prevista 
nos dois últimos editais, Pregão nº 1/13 e Pregão 1/15, além do mais, se trata 
de uma discricionariedade da Administração municipal para melhor atender à 
população estudantil. 

 
Resumo do questionamento da empresa: 
Questiona que o ano de fabricação a partir de 2.015 fica 

comprometida a depreciação e não favorece as empresas a participar.  
Resposta:  
Mais uma vez equivoca-se a questionante, pois a exigência 

de veículos com ano de fabricação a partir de 2.015 favorece a participação 
das empresas na licitação, uma vez que durante a execução contratual, 
prevista para até 60 meses, não tem a necessidade de atualização da frota.  

 
 
Monte Alto, 29 de janeiro de 2.020. 

 
 
 
 

Fábio Pinheiro Valente 
Secretário 

 


