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Licitações

ESCLARECIMENTO Nº 001
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022
Nos foi apresentado via sistema BLL, um pedido de esclarecimento ao edital do PREGÃO
ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022, quanto a descrição constante
dos itens do lote 001 e 002 (MINIBUS) conforme segue abaixo:
DO PEDIDO:
Considerenado que o mercado não dispõe de veiculos minibus com cilidrada 3.0
litros, pergutamos: Podemos ofertar veículo Van teto alto, zero KM, 18 lugares
incluindo o motorista, motor a diesel, 2.0 litros, potência 170 CV, Direção elétrica,
ar condicionado. Tela multifuncional de LCD 8", câmera de ré, controle eletrônico
de estabilidade, tacógrafo original de fábrica, freio com abs.; sensor de
estacionamento traseiro; Pintura na cor BRANCA ou PRATA; Ar-condicionado
original de fábrica, que atenda aos bancos dianteiros e todo o salão de passageiros;
Retrovisor externo elétrico e controle interno; Porta lateral corrediça, com trava de
segurança, dotadas de sistema deslizante de abertura e estribo incorporado para
facilitar o acesso; Bancos dos passageiros originais de fábrica e reclináveis; Vidro
elétrico nas portas dianteiras; Protetor de cárter; Jogo de tapete de borracha. Com
todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor.
DIMENSÕES/CAPACIDADES: Altura 2.781mm; largura 2.474mm; comprimento
6.703mm; distância entre-eixos 3.750mm. Pneus 195/75 R16C 110/108 R – rodado
duplo (superior ao requisitado); Peso Bruto Total (PBT) 4.600kg; tração traseira e
tanque de combustível 71 litros para os item 01 e item 02 incluindo acessibilidade?

DA RESPOSTA
Após consultar as secretarias requisitantes, as mesmas informaram que buscou informações com
alguns fornecedores que enviaram cotações de preços com as especificações descritas no termo de
referência, todavia após revisão verificou-se que realmente NÃO existe o citado veículo no mercado com
3.0 cilindradas, devendo então ser CANCELADOS os lotes 001 e 002 e retificado o termo de referência e
refeita novas cotações com veículos existentes no mercado, devendo manter apenas o lote 003.
Logo com base na resposta das secretarias requisitantes, os lotes 001 e 002 serão CANCELADOS
para a devida correção na especificação dos veículos, sendo mantido apenas o lote 003.
Na oportunidade reitero a mudança na data da sessão para o dia 31/10/2022 a partir das 08:20
minutos e disputa as 9h.
Teofilândia – Ba, 26 de Outubro de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
Prefeitura Municipal de Teofilândia
Estado da Bahia
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