PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 06-2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 24-2018
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, entidade de
fiscalização e de registro da profissão contábil, criada pelo Decreto-Lei nº 9.295/46, torna
público a todos os interessados, o ESCLARECIMENTO n.º 02, referente ao Edital de
Licitação do Pregão Eletrônico n.º 06-2018.
ESCLARECIMENTO n.º 02
A interessada Transtur Transporte e Turismo manifestou-se nos seguintes termos:
“Solicito esclarecimentos referente a demanda de Transporte de Pessoal:
Gostaria de saber se existe uma média de chamadas para atender as demandas?
Se positivo, poderias me conceder por categoria de Veículo?”.
A respeito, esclarecemos.
Para apuração do valor estimativo de referência, constante no Termo de Referência,
foi utilizado como parâmetro de previsão para o período de 12 meses, o consumo de
quilômetros rodados distribuídos pelas respectivas categorias de veículos, referentes
ao período de abril/2017 à março/2018, perfazendo o total de 3.314 km no período,
conforme tabela abaixo. Salientamos tratar-se apenas de estimativa de
quilometragem, a qual pode variar para mais ou para menos, e categorias de veículos
diversas, conforme demanda, as quais possuem valores referenciais por quilômetro
rodado, especificados no item 6 do Termo de Referência, anexo I do Edital, sendo que
as demandas ocorrem de acordo com o item 4.3 do referido Termo de Referência, sem
previsão específica de datas mensais ou trajetos, nos quais se farão necessários tais
serviços, dessa forma, não existe média prevista do número de chamadas, ocorrendo
sua solicitação nos prazos e formas previstos contratualmente.
CATEGORIA/VEÍCULO

QUILÔMETROS RODADOS

Categoria I

0 km

Categoria II

325 km

Categoria III

0 km

Categoria IV

423 km

Categoria V

2.220 km

Categoria VI

346 km

TOTAL

3.314 km

Porto Alegre, 17 de maio de 2018.
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