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ESCLARECIMENTO 1 e PRORROGAÇÃO 
 

Local: Porto Alegre 

Data: 18/07/2013  

Ref. PREGÃO PRESENCIAL 042/2013 

 

DE: Comissão de Licitação 

PARA: Os Licitantes 

 

Informamos a todos os licitantes interessados no PREGÃO PRESENCIAL 042/2013 as seguintes 
solicitações de esclarecimentos realizadas por e-mail nos dias 16 e 17 de julho de 2013. 
 
Pergunta 01:  
a) Considerando que há vários modelos de câmbio automático no mercado, variando de acordo 
com a montadora, gostaria de saber se há alguma preferência específica de modelo de câmbio 
automático para o veículo tipo 03. 
Acreditamos que não há preferência por tipo de câmbio automático, uma vez que no final o resultado é o 
mesmo, ou seja, a mudança de marcha sem necessidade de pedal de embreagem e sem necessidade 
de troca manual, mas seria importante ter o parecer do SEBRAE-RS sobre este assunto. 
 
Exemplos de câmbio automático: Dualogic (FIAT), CVT (HONDA) Tiptronic (VW), Easytronic (Chevrolet) 
 
Resposta 01:  

a)  Não a preferência de câmbio, apenas a exigência de que seja automático. 

 
 
Pergunta 02: Quanto ao Item 3 o mesmo poderia ser de câmbio automatizado?  Ao invés de câmbio 
automático.  
 
Resposta 02:  
Sim. 

 

Pergunta 03: Assunto: Questionamento ao edital de Pregão Presencial nº 042/2013 referente a 
Prestação de Serviço de Locação de Frota de veículos para uso urbano e rodoviário para as unidades do 
SEBRAE/RS. 
De acordo com o Termo de Referência, Anexo I, item "3" das CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS, em 
sua letra "a)" que diz que todos os veículos do Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3 deverão ser do mesmo fabricante 
gerou duplo entendimento devido conter observação no final das características do TIPO 1 dizendo que 
os 27 veículos deverão ser do mesmo modelo e fabricante, e igualmente no TIPO 2, que os 26 veículos 
também devem ser do mesmo modelo e fabricante. 
Subentende-se ao ler o termo de referência em sua letra "a)" do item 3 que para os três tipos de veículos 
licitados o fabricante deve ser o mesmo; porém as observações ao final dos descritivos Tipo 1 e Tipo 2 
nos esclarece que podemos utilizar fabricantes diferentes desde que mantidos as quantidades de cada 
tipo com o mesmo modelo. 
Solicito a comissão de licitação que esclareça qual a referência que devemos seguir, a fim de podermos 
realizar a proposta de acordo com a exigência do SEBRAE. 
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Resposta 03:  
Os veículos TIPO 1, 2 e 3 devem ser do mesmo fabricante. 

Todos os 27 veículos do TIPO 1 devem ser do mesmo modelo e todos os 26 veículos do TIPO 2 

devem ser do mesmo modelo. 

 

Além disso, informamos que a data da licitação será prorrogada para o dia 30/07/2013 as 10 horas, 
em virtude do ajuste na especificação referente a pergunta 2. 
 
Demais informações permanecem inalteradas. 

 
Atenciosamente. 

ASSINADO ORIGINAL 

 
Vanessa da Costa Marques 

Pregoeira 
 
 
Renata Brito Thiesen Camara                                                 Ricardo Oliveira Rosa 
Membro da Comissão                                                             Membro da Comissão                                                              
 
 
Bruno Boose Maduell                                                              Michele Karina Schlabitz  
Comissão técnica                                                                    Comissão técnica                                                              
 


