COMUNICADO DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO nº 013/2018

PROCESSO DE COMPRAS Nº 0176/18

Objeto: “PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA S.A.E.”
Tendo em vista a publicação do edital supramencionado, e conhecimento aos
interessados, após análise dos pedidos de esclarecimentos do edital, enviado pela empresa
ZETTA FROTAS LTDA., seguem nossas respostas:
E S C L A R E C I M E N T O S DO E D I T A L
PERGUNTA:

Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA
Av. Dos Estados, 2.195, Santa Terezinha, Santo André – SP CEP: 09210-580
www.craisa.com.br - TEL: 4996-9500
Departamento Jurídico

RESPOSTAS:
1. As informações encontram-se no Anexo I do Edital. Senão vejamos:
“Durante a vigência da prestação dos serviços, os veículos Vans com capacidade mínima de
12 m3 e 1.500 kg deverão ser 0Km ou ter no máximo 02 (dois) anos de uso durante a vigência
do contrato, contados a partir da data do seu primeiro licenciamento, devendo os mesmos
serem substituídos quando vencer o referido prazo.”
Esses são os requisitos mínimos que o veículo deve ter. A questão de motorização, cor e
potência dos veículos não são requisitos exigidos no Edital.
2. Os locais de entrega estão descritos no Anexo I, sendo que o roteiro será definido pela
CRAISA.
3. Conforme o Anexo I “No caso dos veículos refrigerados os equipamentos de refrigeração não
devem apresentar risco de contaminação para o produto e deve garantir, durante o
transporte, temperatura adequada para o mesmo. O visor de temperatura deve ser de fácil
acesso para verificação, sendo anotado pela CRAISA a temperatura antes de sair com as
mercadorias e ao retornar para a Cozinha Central.”
4. Assim que for assinado o contrato os serviços deverão começar a ser prestados.
5. Os pagamentos serão realizados por medição.

Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas e Anexos do Edital, na mesma data e
horário anteriormente informados.

Santo André, 11 de dezembro de 2018 – Renan Bruno Barros Gumieri Ribeiro - Pregoeiro.
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