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ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 11/10/44.581 INTERESSADO: Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Social – SMDES ASSUNTO: Pregão Presencial nº 

028/2012 OBJETO: Registro de Preços de serviços de transporte, através de veículos tipo 

ônibus, micro-ônibus e van na modalidade turismo, com motoristas devidamente habilitados, 

com e sem guia turístico, para eventos da SMDES. 

 

A Prefeitura Municipal de Campinas, por intermédio da Pregoeira, apresenta resposta ao 

pedido de esclarecimento formulado pela empresa VIAÇÃO PRINCESA D’OESTE LTDA. pela 

ordem: 

Questionamento “a”: Deve o comprovante de inscrição no Cadastro Municipal de 

Condutores de Transporte Coletivo – COTAC – Fretado, fornecido pela Empresa Municipal de 

Desenvolvimento de Campinas S/A (EMDEC), em vigência, para transporte municipal, ser 

exigido por ocasião do ato de assinatura da ata de registro de preços pela adjudicatária, 

acrescentando-se este documento ao elenco de documentos previsto no item 12.2.2, de 

12.2.2.1 a 12.2.2.5? 

Resposta: Sim. O subitem 12.2.2.5 do edital foi alterado, nos seguintes termos: 

“12.2.2.5 – Comprovante de inscrição no Cadastro Municipal de Condutores de 

Transporte Coletivo – COTAC – Fretado, fornecido pela Empresa Municipal de 

Desenvolvimento de Campinas SA (EMDEC), em vigência, para transporte municipal, 

exceto para os itens 08 e 09.” 

Questionamento “b”: Se, porém, mantida a redação original do edital do pregão 

presencial nº 028/2012, sem qualquer alteração nos itens 8.1.2.1 e 12.2.2, a que agente 

público deverá ser apresentado referido documento? 

Resposta: O documento referido no subitem 12.2.2.5 deverá ser entregue na Secretaria 

Municipal de Assuntos Jurídicos, no ato da assinatura da Ata, conforme disposto nos subitens 

12.2 e 12.2.2 do edital. 

Questionamento “c”: Nos termos editalícios, a quem compete a qualidade de gestor do 

contrato, acompanhando a respectiva execução contratual? 

Resposta: A fiscalização dos serviços compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Social, nos termos do item 9 do Anexo VI – Memorial Descritivo do edital. 

Questionamento “d’: Deverá a adjudicatária apresentar por ocasião da assinatura da ata 

de registro de preços os seus regulares, válidos e vigentes certificados de regularidade junto 

a EMTU e a ARTESP ou em outra fase, em que prazo e para qual agente público? 
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Resposta: No ato da assinatura da Ata, conforme previsto nos subitens 8.1.2.2, 12.2, 12.2.2 

e 12.2.2.6 do edital. 

Questionamento “e”: Na hipótese da adjudicatária não apresentar comprovante de 

inscrição no Cadastro Municipal de Condutores de Transporte Coletivo – COTAC – Fretado, 

fornecido pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A (EMDEC), em 

vigência, para transporte municipal e/ou os seus regulares, válidos e vigentes certificados de 

regularidade junto a EMTU e a ARTESP, poderá sofrer as penalidades previstas no item 15 do 

edital? 

Resposta: Sim, conforme previsto no subitem 12.2.3 do edital. 

Questionamento “f”: Considerando-se que a autorização para subcontratação é parcial no 

quantitativo máximo de 30 % (trinta por cento) do valor total e que o número máximo de 

veículos/saída por evento varia de 04 (quatro) até 10 (dez) resulta evidente, pode-se afirmar 

que está subdimensionada a exigência contida no item 8.1.2.3 da apresentação no ato da 

assinatura da Ata de Registro de Preços de cópia autenticada do Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo – CRLV dos veículos e cópia autenticada dos Certificados de 

propriedade dos veículos em nome da empresa no mínimo de 02 (dois) por categoria? 

A exigência correta não seria o mínimo de veículos em número equivalente a 70 % 

(setenta por cento) do previsto para cada um dos itens de 01 a 10 do Anexo VI – 

Memorial Descritivo? 

Resposta: A nova redação do edital vedou a subcontratação parcial ou total do objeto no 

item 18 do edital. 

O subitem 8.1.2.3 suprimiu a exigência de que o CRLV esteja em nome da empresa 

vencedora do certame. 

Questionamento “g”: Considerando-se que o item 8.2 do edital não faz menção direta às 

despesas com o pagamento de salários e encargos trabalhistas, fundiários e previdenciários, 

estes estão ali previstos para fins de composição dos preços unitários? Se não estão por qual 

razão? 

Resposta: Todas as despesas, diretas e indiretas, devem estar incluídas nos preços 

unitários, conforme expressamente previsto nos subitens 8.2 e 8.3 do edital e no subitem 4.2 

do Anexo VI – Memorial Descrito. A adjudicatária do certame discriminará os seus custos em 

Planilha de Composição de Custos Unitários - Anexo IX, que deverá ser apresentada por 

ocasião da assinatura da Ata de Registro de Preços. 

Questionamento “h”: Os motoristas deverão ser empregados da adjudicatária? Como, em 

que fase e perante qual agente público deverá ser efetuada a comprovação deste vínculo, 

não só inicialmente como durante toda a execução contratual? 
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Resposta: A vencedora do certame deverá prestar os serviços contratados por empregados 

da adjudicatária ou autônomos por ela contratados, em observância ao disposto na Súmula 

25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Considerando que foram realizadas alterações no edital que interferem na formulação das 

propostas, a data de entrega dos envelopes e da Sessão Pública fica redesignada para o dia 

22/06/12 às 09h30min.  

 

Campinas, 06 de junho de 2012. 

 Elisângela Nascimento dos Reis Becker 

Pregoeira 


