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ESCLARECIMENTO-1 
 

PROCESSO Nº 021/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

OBJETO: Contratação de Serviços – Varrição, Apoio Operacional e Correlatos para o ETSP – 
Entreposto Terminal de São Paulo, conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 
 

 
Segue o pedido de esclarecimento, encaminhado via e-mail por licitantes, e a respectiva resposta 
da área demandante: 
 
Pergunta 01 – “Para fins de participarmos do referido pregão abaixo, solicitamos: 1) Agendar data 
para que possamos efetuar a visita técnica; 2) Também gostaria de solicitar  as planilhas para 
elaboração de  custos. 

 
Resposta: 1) O agendamento para visita técnica já fora compromissado com o licitante 
interessado pela área responsável pelas visitas, via mensagem eletrônica. 2) Não serão 
disponibilizadas as planilhas de custo em Excel. Os cálculos devem ser realizados conforme 
previsão da IN 05/17. 
 
Pergunta 02 – “No preâmbulo item 1.8 informa que a vistoria é obrigatória; porém, no item 8.2.3 
(Qualificação Técnica) indica ‘Vistoria ou declaração de conhecimento (anexo V)’, perguntamos: 

A vistoria é obrigatória?” 
 
Resposta: Conforme o item 1.8. do edital, a visita técnica tem caráter obrigatório, sendo que 
somente poderão deixar de realizá-la o licitante que já conhece os locais de execução dos 
serviços, através do apresentação do Anexo V - Declaração de Conhecimento das Condições 
Locais. 
 
Pergunta 03 – “Senhores, referente ao Edital 21/2021, solicitamos o seguinte esclarecimento: 
No item Veículos, máquinas e equipamentos, a quantidade estimada refere-se a números de 
equipamentos a ser fornecido ou quantidade de dias a ser utilizado por mês? 
Ex: Caminhão Truck – Quantidade 3 - são três caminhões que deverão ficar à disposição dos 
Entrepostos? 

 
Resposta: “Os veículos, máquinas, equipamentos e utensílios constantes das Planilhas 2 e 3 
referem-se ao quantitativo a serem fornecidos, os quais deverão estar disponíveis 24 horas por 
dia”.  
 
 
São Paulo, 01 de junho de 2021. 

 
 
 
Maria Valdirene R. da Silva Carlos 
Pregoeira 


