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Bolsa Eletrônica de Compras SP Perguntas Frequentes  Fale Conosco 

Fazenda e Planejamento

saopaulo.sp.gov.br Cidadão SP /governosp

Voltar

Pergunta
  

 

 

Resposta
  

 

Ano de caminhão 12/01/2021 11:13:15

 
CPF: 28752944824 
 
Nome: Gislaine Bortolucci 
 
Endereço: Rua Profeta Josué, 51 - Laudissi II 
 
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste 
 
CEP: 13458092 
 
Telefone: 1934541472 
 
E-mail: gem.licitacao@gmail.com 
 

Bom dia! 
 
Conforme o referido edital, na cláusula 15.14: "A(s) máquina(s) e o(s) caminhão(ões) que prestarão os serviços a este Município
deverá estar em ótimo estado de conservação." 
 
 
 
Dúvida: mas não tem um mínimo de tempo de uso? Ou ainda ano do caminhão? 
 
 
 
Atc., 
 
 
 
Gislaine 
 

ana maria orlando pereira 12/01/2021 16:22:25
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ: 46.377.222/0001-29

Ouvidoria Transparência SIC

 Boa tarde! 
 
 
 
Venho por meio deste, informar que o pedido de esclarecimento em questão, foi analisado pelas Secretarias Municipais de Obras e
Vias Públicas e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, que se manifestaram informando que não há necessidade de
apresentação do tempo de uso, ou até mesmo o ano do caminhão, somente deverá estar em boas condições de uso. O caminhão
deverá estar em bom estado de conservação, ou seja, com os seguintes equipamentos: Motor funcionando sem vazamentos de óleo
ou esfumaçamento; componentes mecânicos e elétricos todos em funcionamento; suspensão em boas condições proporcionando
segurança ao veículo e ao condutor; pneus que ofereçam condições mínimas de segurança; caçamba sem frestas ou rachaduras, com
trava de segurança para fechamento que proporcionem boa vedação evitando derramamento acidental de material e demais
equipamentos obrigatórios por lei e, conforme a clausula 2.15 da minuta do edital em caso de quebra o equipamento deverá ser
substituído num prazo de 12 (doze) horas. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Pregoeira 
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