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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de 
licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
 
PERGUNTA 01: Anexo II, Item 4. Requisitos complementares para habilitação: a) Comprovante do Registro na 
Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT. O registro na ANTT serve exclusivamente para a realização de 
VIAGENS INTERESTADUAIS, e de acordo com a Especificação do Objeto no Anexo I (página 13), tanto no item 01 
como no item 02, a descrição do serviço é a seguinte: “Contratação de empresa especializada para Transporte de 
Passageiros por meio de veículo ônibus com capacidade mínima de 44 passageiros para atender viagens 
municipais e intermunicipais.”. Desta forma não cabe a necessidade do comprovante solicitado e o registro do 
veículo na Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT. 
 
RESPOSTA 01: Vide Edital Retificado. 
 
PERGUNTA 02: - Observações Importantes (página 15). Item 3: Os veículos ofertados para a realização dos 
serviços deverão ter bom estado de conservação, com no máximo 08 (oito) anos de uso: O Edital solicita o 
Certificado de Registro da Empresa junto ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná. 
Todavia o DER não estabelece idade máxima para o registro do veículo junto ao órgão desde que o mesmo seja 
aprovado no LIT – Laudo de Inspeção Técnica exigido anualmente para a renovação do CRF. Além disso de acordo 
com as leis municipais dos municípios do Paraná a idade máxima permitida do veículo para atender ao serviço de 
fretamento é entre 10 e 20 anos. 
 
RESPOSTA 02: Serão permitidos veículos com idade entre 10 à 15 anos. Vide Edital retificado. 
 
PERGUNTA 03: Item 7: “As despesas com motorista e combustível serão por conta da contratada, assim como 
seguro total do veículo”. Nenhuma das empresas de transporte rodoviário de passageiros de Curitiba e Região 
Metropolitana possuem seguro total do veículo para ônibus, a apólice de seguro exigida tanto no DER quanto na 
ANTT tem cobertura para Responsabilidade Civil para Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros e 
Terceiros. 
 
RESPOSTA 03: A exigência de comprovação de contratação de seguro, está sendo solicitada da seguinte 
forma: (...) Prova dos veículos possuírem contratação de seguro de RCFV – Responsabilidade Civil 
Facultativa de Veículo compreendendo DMDC Danos Materiais e Danos Corporais e APP – Cobertura de 
Acidentes para Passageiros”. Não está sendo exigida a contratação de seguro total do veículo. 
 
PERGUNTA 04: * No anexo II item 4 A tem como um dos requisitos que a empresa tenha registro na ANTT e; * No 
anexo II item 4 C também é um requisito que tenha o certificado no DER. Acontece que meu interesse é participar 
somente no Lote 02 (São Mateus do Sul) do Anexo I, pois moro aqui e minha empresa está nesta cidade. Conforme 
consta na legislação, eu não preciso dessas autorizações/registro se minha empresa for: CÓDIGO E DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime 
de fretamento, municipal. Esse é o serviço que vocês precisam na cidade, pois é no âmbito municipal. 
 
RESPOSTA 04: Vide Edital Retificado. 

Curitiba, 17 de maio de 2019. 
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