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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/AMS–IS/2022  
Processo Administrativo nº. I – 12.754/2022 
Tipo: Menor preço por Item. 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 

de veículos diversos para transporte: de passageiros, pacientes, equipes médica, equipes 

auxiliares, funcionários, documentos e exames laboratoriais, com e sem motorista, com 

manutenção e seguro, para rodarem em percursos/viagens municipais e intermunicipais e 

demais regiões visando o atendimento das necessidades da autarquia no transporte de 

pacientes a hospitais em todo o estado de São Paulo e até eventual transporte para outro 

estado, sem limite de quilometragem conforme termo de referência do Edital. 

 
ESCLARECIMENTO 

 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento realizado por e-mail no dia 14 de 

setembro 2022, recebemos tempestivamente da empresa CS Brasil. 

 

PERGUNTA : 

 

1. Para o ITEM 3.  - Para o item, são pedidos veículos com motorização mínima 1.4 e 100cv 

etanol/97cv gasolina de potência. Informamos que atualmente, os veículos com motorização 

1.0 TURBO conseguem atender perfeitamente a demanda do edital, pois possuem motores 

capazes de atingir potência equivalente, e muitas vezes superior a veículos que atenderiam ao 

edital na motorização superior a 1.4 ASPIRADA. Por possuírem desempenho equivalente 

perguntamos: Poderão ser ofertados veículos com motores 1.0 TURBO? 

  

1. Considerando a potência mínima exigida pelo edital, questionamos a possibilidade 

de ofertar o veículo Fiat – Cronos 1.3, tendo em vista que o mesmo, apesar de 1.3, 

atende perfeitamente as demais condições estabelecidas para o item. O veículo Fiat – 

Cronos poderá ser ofertado? 

 

RESPOSTA: 

 

               Sim, desde que todas demais especificações sejam mantidas como o solicitado  

 

 

Itapecerica da Serra, 15 de Setembro de 2022 

 
 

Denize Zillig S. Baran 

  Pregoeira – AMS - IS 
 


