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JEOVA SAMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
• O comprimento mínimo para os veículos “a e b”, é medido somente pelo baú, ou o comprimento é
medido desde a cabine até o final do baú?
• A Empresa deverá atender serviços com veículos acima da capacidade e comprimentos mínimos do
veículo “a”?
• Caso a Detentora não possua veículos acima do mínimo solicitado no veículo “a”, poderá subcontratar,
ou a carga será dividida para outro veículo do mesmo porte do veículo”a” ou veículos abaixo desse
porte, para o ultimo caso, a cobrança será realizada conforme faixa de km do veículo correspondente?
• Caso possa subcontratar veículos acima do mínimo solicitado, haverá remuneração diferenciada para
a capacidade do veículo?
• Caso a Detentora não apresentar veículos acima do mínimo solicitado ela poderá ser punida?
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Prezado licitante, a fim de dirimir seus pedidos de esclarecimento segue a resposta:

• O comprimento mínimo para os veículos “a e b”, é medido somente pelo baú, ou o comprimento é
medido desde a cabine até o final do baú?
R. O comprimento mínimo deverá ser atendido conforme especificado em edital.

• A Empresa deverá atender serviços com veículos acima da capacidade e comprimentos mínimos do
veículo “a”?
R. A empresa deverá atender conforme o descrito no anexo I.

• Caso a Detentora não possua veículos acima do mínimo solicitado no veículo “a”, poderá subcontratar,
ou a carga será dividida para outro veículo do mesmo porte do veículo “a” ou veículos abaixo desse
porte, para o último caso, a cobrança será realizada conforme faixa de km do veículo correspondente?
R. Conforme item 6.12 do Termo de Referência, não será permitida a subcontratação.

• Caso possa subcontratar veículos acima do mínimo solicitado, haverá remuneração diferenciada para
a capacidade do veículo?
R. Conforme item 6.12 do Termo de Referência, não será permitida a subcontratação.

• Caso a Detentora não apresentar veículos acima do mínimo solicitado ela poderá ser punida?
R. A Empresa deverá atender as especificações mínimas contidas no Termo de Referência Anexo I, o
não atendimento serão aplicadas as sanções previstas no item XII do Edital.
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