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Licitações

ESCLARECIMENTO Nº 001
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022
Nos foi apresentado via sistema BLL, um pedido de esclarecimento ao edital do PREGÃO
ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022, quanto a descrição constante
do item do lote 001 (VAN) conforme segue abaixo:
DO PEDIDO:
Prezados, bom dia! A especificação do objeto deste processo solicita
"Motorização mínima de 2.3 de 136 cv de potencia". Ocorre que o produto que
pretendemos ofertar possui potencia bem superior ao requisitado (170cv) e
litragem de 2.0 litros, que proporciona maior economia, melhor desempenho
além de emitir menos poluentes. Um veículo com tecnologia embarcada acima
dos produtos ofertados anteriormente no pais. Portanto perguntamos!
Podemos oferecer veiculo Minibus/Van para 15 passageiros + motorista (16
lugares), MOTORIZAÇÃO 2.0 COM 170CV DE POTENCIA alem das demais
especificações constantes em edital, com rede de concessionários
homologados pelo fabricante em todo território estadual inclusive com 03
(três) dentro do raio de 200 km, conforme exigido em edital?

DA RESPOSTA
Após consultar a secretaria requisitante, a mesma informou que após pesquisa de mercado o
veículo que atende a suas necessidades é o descrito no termo de referência, logo NÃO será aceito veículo
com motorização menor que o descrito no edital, podendo ser superior.
Logo com base na resposta da secretaria requisitantes ficam mantidas todas as especificações do
veículo e somente será aceito as marcas/montadoras que atendam integralmente as especificações
mínimas exigidas, podendo ser superior ao descrito no termo de referência.

Teofilândia – Ba, 17 de Novembro de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
Prefeitura Municipal de Teofilândia
Estado da Bahia
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