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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: 03/09/2018. 

 
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 

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

 
PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 01  

 

venho através desta atenta á hum posicionamento do edital Nº 148/2018 locação de de veículos pois está 

exigindo na pagina 37 do edital legenda B exigir composição de custo de todos os lotes e por item,pois não e 

cabível esta exigência, onde composição de custo e feita para mão de obra e serviço e não para locação de 

veículos sem motorista podendo sim exigir locação de veículos com motorista isso sim é o certo..." 
 

 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. No Termo de Referencia do Edital consta no item 7 

alínea “e” do Termo de Referência do Edital “Deverão ser apresentados juntamente com a 

proposta de preços,planilhas de composição de custos por item para todos os lotes.” 

Ressaltamos que tal exigência visa garantir a perfeita execução contratual, evitando que licitantes 

apresentem preços inferiores ao mercado, bem como inexeqüíveis para o objeto a ser contratado 

mesmo se tratando em locação de veículos sem motorista. 

 
 

 
 

Camaçari, 31 de agosto de 2018. 
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