Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
PREGÃO N. 067/2018
PAE N. 14.689/2018

QUESTIONAMENTOS:
Sr(a) Pregoeiro(a), em relação ao pregão citado acima, gostaríamos de saber:
- Quais os veículos a serem utilizados e quantos ?
- Quais os Municípios a percorrer ?
- Qual a média de km que irá rodar no período de uso ?
- Com motorista ou sem motorista ?
- Fornecimento de combustível ?

RESPOSTA:
Prezada Senhora,
Sobre os seus questionamentos referentes ao Pregão n. 067/2018, cabe informar:
1 - Analisando as peculiaridades descritas no subitem 2.7 do Projeto Básico anexo ao edital, em
conjunto com as informações referentes aos locais de armazenamento e aos locais de votação
(disponibilizadas no site deste órgão, em www.tre-sc.jus.br, "Transparência", "Contas Públicas",
"Pregões"), essa empresa deve avaliar os tipos de veículo e os respectivos quantitativos que
possam atender a previsão de realização de 950 roteiros simultâneos referentes à entrega e à
coleta de urnas e cabinas e de, aproximadamente, 1050 roteiros simultâneos relativos à coleta de
mídias de resultado. Também está disponibilizado no endereço antes referido, arquivo com os
roteiros utilizados nas Eleições 2016 para auxiliar na formulação de sua proposta.
2 - 295 municípios do Estado de Santa Catarina, conforme consta no subitem 2.7 antes
mencionado, bem como identificados no arquivo relativo aos locais de votação (disponibilizado
em www.tre-sc.jus.br, "Transparência", "Contas Públicas", "Pregões").
3 - Dependerá da logística definida pela empresa a partir dos roteiros estabelecidos.
4 e 5 - Como o objeto da licitação é a prestação do serviço de transporte (distribuição e
recolhimento) de urnas eletrônicas e materiais eleitorais aos locais de votação/apuração; e coleta
de envelopes de segurança contendo as mídias com o resultado das Eleições 2018, todos os
veículos deverão ter condutor designado pela empresa, assim como combustível suficiente para
o cumprimento dos roteiros definidos, devendo a proposta a ser apresentada contemplar tais
custos.
Atenciosamente,
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke
Coordenadora de Julgamento de Licitações

