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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
 
PREGÃO N.º 148/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para 
transporte de pessoal em serviço, materiais, documentos e outros, de acordo com as exigências constantes 
no termo de referência, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA. 
 
DATA DE ABERTURA: 22/08/2018. 

 
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 

Insurge-se a empresa interessada em participar do Pregão em referência, com os seguintes 
questionamentos; 

 
PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 01  

Será permitido que o preço de algum item ultrapasse o estimado, considerando que o global fique abaixo do 

previsto? 

 

PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 02 

Para efeito de orçamento e dimensionamento de custos, necessitamos informações referente a kilometragem 

rodada pela frota atual. Qual a média mensal deslocada pelos veículos? Poderemos considerar a 

kilometragem diária de 135 km/dia? 

 

PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 03 

Entendemos que a caracterização dos veículos com adesivo é responsabilidade da contratante. Favor 

confirmar nosso entendimento 

 

PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 04 

Entendemos que garagem/estacionamento é responsabilidade da contratante. Favor confirmar nosso 

entendimento. 

 

PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 05 

O fornecimento de todo combustível será responsabilidade da contratada? 

 

DOS ESCLARECIMENTOS 

 

Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, e com 

fundamento na resposta expedida pela Secretaria solicitante, informamos: 

 

No que tange ao pedido de esclarecimento 01. Não será permitido que nem os valores unitários e os 
valores totais estejam acima do estimado pela Administração( vide esta informação no Edital, 
especificamente no anexo II- Modelo de Proposta de preços  que diz:  
 
OBSERVAÇÃO:  
 

1-  O LICITANTE ARREMATADOR DO (S) LOTE/ITEM (S) NÃO PODERÁ APRESENTAR 
EM SUA PROPOSTA FINAL VALORES UNITARIOS E TOTAIS SUPERIORES AO 
ENTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO.  
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No que tange ao pedido de esclarecimento 02. Verificar o Termo de Referência no item 6. 

 

No que tange ao pedido de esclarecimento 03. A informação está clara no Termo de Referência. Item 12, 

parag. 7. 

 

No que tange ao pedido de esclarecimento 04. A informação está clara no Termo de Referência. Item 12, 

parag. 6. 

 
No que tange ao pedido de esclarecimento 05. A informação está clara no Termo de Referência. Item 6, 
bem como nas especificações dos veículos. O fornecimento de combustível por parte da 
CONTRATADA será para os veículos com motorista. Os demais veículos serão abastecidos pela 
CONTRATANTE. 
 

  

 
Camaçari, 17 de agosto de 2018. 
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