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Rio de janeiro, 13 de junho de 2019
ESCLARECIMENTOS

EDITAL Nº:

002/2019

MODALIDADE:

Pregão presencial

OBJETO:

Prestação de serviços de apoio operacional e logística em eventos,
consistente em armazenagem, transporte de estruturas, equipamentos
esportivos e materiais de publicidade e ambulatoriais, bem como a
locação de equipamentos, conforme especificações constantes do
Termo de Referência, Anexo I.

PERGUNTAS:

1. O Anexo II traz o modelo de proposta. Qual o critério devemos considerar para estimar
os valores?
Não está claro como devemos formular o preço, pois da forma como está a empresa futura
contratada poderá ter prejuízos financeiros.
2. Na tabela "Lote único", os itens são separados por regiões. Por exemplo, a Região
Norte tem estados que necessitam de balsa e outros não, o que pode gerar custo
extra. O correto seria que o critério para preço fosse o valor do km transportado.
3. A origem dos bens que serão transportados será sempre a cidade do Rio de Janeiro?
4. No anexo II - modelo de proposta - há uma segunda tabela com diversos bens. Esses
bens devem ser fornecidos pela empresa contratada? Ou essa tabela refere-se ao
possível aumento de quantitativo para transporte? Caso seja para transporte, os
valores variam conforme o estado, e assim, o valor cotado deve ser de acordo com o
quilometro transportado para não ter prejuízo para a empresa.
Desde já agradecemos e aguardamos as respostas para a formulação correta da proposta.

RESPOSTAS:
1. Os valores devem ser estimados considerando todos os itens descritos no Termo
de Referência, considerando o calendário e possíveis locais de competição, os
itens a serem armazenados e transportados e os itens a serem fornecidos pela
empresa.
2. Para a formulação dos preços deverá se seguir o que está proposto no item 2 do
Termo de referência onde estão previstos os locais de realização.
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3. Os bens ficarão armazenados no depósito disponibilizado pela empresa
CONTRATADA conforme descrito no item 6.
4. Os itens diversos são itens que caso a CONTRATANTE entenda pela
necessidade de acréscimo ou inclusão de quantitativos são itens que serão
fornecido/locado ou confeccionado pela CONTRATADA para os eventos previstos
no Edital.
Atenciosamente
Mariana Piculli
Pregoeira

Rua Antônio Batista Bittencourt, 17/sala 201 – Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22.790-250 Telefone: (21) 2220-1314 - Fax (21) 2220-1914 / e-mail: ande@ande.org.br

