ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL
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
Nas especificações técnicas dos veículos solicitados existem itens como exemplo (potência e torque) que
transcrevo "potência igual a superior de 80 CV, torque igual a superior 12,5 kgfm" sabendo-se que na
gasolina e no álcool o veículo possui potência diferentes perguntamos:
No critério de julgamento da comissão ou parte técnica a potência e torque deverá ser atendido tanto na
gasolina como no álcool? Exemplo (gasolina 81CV e álcool 87CV) Ou basta atender em apenas um tipo de
combustível? Exemplo (gasolina 78CV e álcool 80CV)?
PERGUNTA/ESCLARECIMENTO 02
Devemos seguir à risca os milímetros solicitados no edital? ou um pequena diferença será aceita pela
comissão Exemplo (altura solicitada 1690MM - altura ofertada 1597MM)?
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. Será necessário que o veículo ofertado atenda a potência
e torque mínimo exigido com o uso de um dos combustíveis.
No que tange ao pedido de esclarecimento 02. O Edital é claro com relação a esse quesito: As medidas
deverão ser iguais ou superior a...!

Camaçari, 31 de agosto de 2018.
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