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QUESTIONAMENTOS:QUESTIONAMENTOS:QUESTIONAMENTOS:QUESTIONAMENTOS:    
    
 
“Solicitamos os seguintes esclarecimentos, sobre o Anexo I – Especificações do Objeto: 

Veículo Novo, ‘1.1.1Características mínimas exigidas para o veículo novo (zero 
quilômetro) a ser adquirido:’ 

Sobre o item ‘d) Distância mínima entre eixos de 4300 mm;’ e item e) Comprimento 
total de 6400 mm;’; 

Gostaríamos de saber se o item ‘e’ teria como comprimento total mínimo? 

Pois como comprimento total de 6.400, dentro do parâmetro do item anterior (no 
mínimo 4300 mm) desejamos esclarecer que; os veículos disponíveis no mercado não 
atendem às exigências do edital com este comprimento total, à saber: 

Mercedes-Benz Accelo 1016 com entre eixos 4400 mm, o comprimento total é 7964 
mm; 

Volkswagen 10.160 com entre eixos de 4300 mm, tem comprimento de 7682 mm e o 

Ford Cargo 1119 com entre eixos de 4300 mm, tem comprimento total de 7407 mm. 

Quanto ao item ‘t) travamento das portas com controle remoto original de fábrica, 
gostaríamos de solicitar a retirada de ‘original de fábrica’, pois só os veículos da marca 
Ford tem este item original de fábrica, o que pode evidenciar direcionamento. 

Quanto ao item ‘cc) Pneus radiais sem câmara com 215/70 R 17,5’, gostaríamos de 
esclarecer se pode ser considerado como ‘no mínimo’, pois todos os modelos de 
caminhões que atendem aos demais requisitos do Edital, têm pneu um pouco maior, 
compatível ao seu tamanho, isto é: 

Mercedes-Benz Accelo 1016, VW 10.160 e Ford Cargo 1119, usam pneus 235/75 R 17,5. 

Anexamos catálogos dos modelos Mercedes-Benz Accelo 1016, VW 10.160 e Ford 
Cargo 1119. 

No aguardo dos esclarecimentos solicitados, que se considerado o descrito no item 
1.1.1 ‘Características mínimas’ suprem o item ‘d’ , ‘e’ e ‘cc’. 

No entanto o item ‘t’, para adequá-lo ao principio da isonomia seria necessário retirar 
a expressão  ‘original de fábrica’.” 

 
 
RESPOSTAS:RESPOSTAS:RESPOSTAS:RESPOSTAS:    
    
Prezados Senhores, 
 
Após consulta ao setor requisitante, foi-nos informado que, quanto aos 
questionamentos referentes aos itens "e" e "cc", são características mínimas. 
 
Quanto ao item "t", o edital deverá ser alterado. 
 
Atenciosamente, 
 
  
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Coordenadora de Julgamento de Licitações 
 


