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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  

 

O valor de torque solicitado refere se a qual tipo de combustível? Visto que veículos bicombustíveis contém 

torque diferentes para Etanol e Gasolina. 
 

O valor de potência solicitado refere se a qual tipo de combustível? Visto que veículos bicombustíveis contém 

potências diferentes para Etanol e Gasolina 

 

PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 02 

 

Conforme descrições solicitadas para os veículos do Item 01, não foi localizado veículo disponível no 

mercado mobilíssimo que atenda a todas especificações, principalmente as especificações referentes as 

dimensões: 
 

 Desta forma, visando ampliar a competitividade para obtenção do menor preço para Contratante, 

solicitamos a alteração da descrição para possível indicação de veículos que atendam ao lote 01. 

 
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. O veículo tem que atingir o torque mínimo solicitado, 

independente do combustível utilizado e O veículo tem que atingir a potência mínima solicitada, 

independente do combustível utilizado. 
 

No que tange ao pedido de esclarecimento 02. De acordo com pesquisas realizadas pelo setor 

competente da administração municipal, existem veículos no mercado com as especificações 

solicitadas. Dessa forma, a descrição será mantida conforme o Edital. 

 
Camaçari, 27 de agosto de 2018. 
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