
 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 023/2022 
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Em resposta ao questionamento do edital da presente 

licitação, temos a esclarecer ao Sr.

CPF: 116.140.227-63

 

1. Houve sinistro nos últimos 36 meses?

Não. São todos veículos novos e de primeiro seguro.

 

2. Qual é a Seguradora atual e Apólice?

Não há. 

 

3. Qual foi o último prêmio pago?

Não houve. 

 

4. Os veículos possuem adesivos?

Sim. Todos os veículos 

licitação são identificados por adesivos.

 

5. Em caso de colisão, os motoristas participam da 

franquia? 

A franquia é arcada inicialmente pela Prefeitura que, 

posteriormente, abrirá processo administrativo para apuração 

da culpa ou não do motorista, podendo este arcar com os 

valores pagos pela Prefeitura.

 

6. Os veículos circulam aos finais de semana?

Os veículos “ônibus” do lote 03 são exclusivos do 

transporte escolar do Municipio, portanto, devem circular 
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apenas de segunda à s

pontos facultativos. Já para os demais

esporádica circulação aos finais de semana.

 

7. Há controle de entrada e saída dos veículos?

Sim. 

 

8. Qual é a região de circulação?

Os veículos “ônibus” do lote 0

transporte escolar DENTRO do perímetro urbano Municipio. Já os 

demais podem fazer viagens esporádicas dentro do estado de São 

Paulo. 

 

9. Os motoristas possuem curso de direção defensiva?

Sim. 

 

10. Os motoristas são concursados?

Sim. 

 

11. Há contrato de manutenção de veículos?

Atualmente não há contrato para manutenção dos veículos. 

Porém, para todos os veículos objeto desta licitação,

manutenção deverá ser realizada em concessionária

autorizada(s) por estar

 

Esperamos ter esclarecido as dúvidas.

 

 

João Paulo Baptista

Analista de Compras
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