
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO II 

 
 

COLETA DE PREÇOS Nº 018/2017 
PROCESSO Nº 056/2017 
 
 

1) Qual o prazo para a empresa vencedora ADQUIRIR OS VEÍCULOS e regularizar os mesmo 

para início dos serviços? 

R:  O  objeto do certame  É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE FRETAMENTO CONTÍNUO. 

Neste  sentido, contratará empresa para à referida prestação de serviço, que deverá se iniciar 

em 60 dias da data da assinatura do contrato. 

Abaixo seguem itens do referido processo: 

 
15          QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

15.1     Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa proponente para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta Seleção de 

Fornecedores. 

15.2     Declaração de que a empresa possui Termo de Autorização válido para 

exercício da atividade de transportes por fretamento, emitido pela São Paulo Transporte 
S.A. – SPTRANS. 

15.3     Declaração de que a empresa possui Certificado de Autorização de 
Operação válido para exercício da atividade de transporte sob fretamento, emitido pela 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU/SP. 

E ainda  
 

17.6     A assinatura do Contrato junto à empresa vencedora fica condicionada à 

disponibilização pela  CONTRATADA à CONTRATANTE de cópias autenticadas de 

(i) Termo de Autorização válido para exercício da atividade de transportes por 

fretamento emitido pela São Paulo Transporte S.A. – SPTRANSem nome da empresa; 

assim como (ii) Certificado de Autorização de Operação válido para exercício da 

atividade de transporte sob fretamento, emitido pela Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU/SP. 

Já  para assinatura do contrato serão exigidos os seguintes documentos conforme itens do 
CONTRATO: 
 

3.33  A CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE, quando do 

primeiro dia da prestação de serviço, relação dos veículos, acompanhados da cópia 

autenticada dos documentos emitidos pelo o DETRAN (CRLV), listagem com nome dos 



 

 

motoristas para execução do serviço cópia da(s) apólice(s) de seguro com cobertura dos 

riscos morais, materiais e danos pessoais dos ocupantes, bem como perante terceiros 

em razão de acidentes (APP) em nome da CONTRATADA sob pena de descumprimento 

total do contrato. 

 

3.34  A CONTRATADA deverá realizar manutenção integral (preventiva e corretiva) 

dos veículos, inclusive substituição de peças, pneus e acessórios. 

 

3.35  Quando as manutenções CORRETIVAS demandarem a ausência dos 

veículos do local de prestação de serviço, a CONTRATADA deverá dispor de veículos 

backup NO PRAZO MÁXIMO DE 02 (DUAS) HORAS para que os serviços não venham 

a sofrer solução de continuidade. 

 

 


