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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/AMS–IS/2018 
Processo Administrativo nº  I – 1.429/2018 
Tipo: Menor preço por item. 
 
 
OBJETO:  O presente pregão tem por objeto a Contratação de empresa para locação de 03 (três) 
veículos tipo van, e 02 (dois) veículos tipo mini van, de acordo com as especificações técnicas 
constantes no anexo I. 
 
 

RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 
 
Em atendimento a solicitação de esclarecimento, enviada em 07 de fevereiro de 2018, referente a 
área de lavanderia do Edital do processo licitatório em epígrafe, vimos por meio desta esclarecer 
vossas dúvidas: 
 
Questionamento: 

 
a) Embora o edital trate a locação por quilometragem livre, existem outras 

obrigações relacionadas a quilometragem que precisam ser norteadas por 
critérios definidos, especialmente aquelas ligadas à troca de frota, manutenção 
e revisão dos veículos, o que torna imprescindível, ao menos, que a prefeitura 
informe no termo de referência qual a média mensal rodada por veículo a ser 
locado. Diante disso é imprescindível que a Autarquia Municipal de Saúde 
esclareça qual a média mensal, quilômetros rodados, por veículo? 

b) O prazo para pactuação do início dos serviços não encontra-se descrito no 
Edital, sendo que o mesmo é de grande relevância para que elaboração de 
proposta comercial, sobretudo para organização de liberação de veículos e 
liberação da área operacional. Sem referida informação o Edital e respectivos 
anexos são omissos. Assim, é indispensável que se esclareça qual o prazo 
para início dos serviços, considerando o recebimento da Ordem de Início dos 
Serviços?O que vcs entendem por “ veículos em perfeitas condições “ ? 

Resposta:  
 

a) A media estimada de rodagem do veiculo do item 2.1 e de 7.000km/mês e do 
item 2.2 e de 2.500km/mês. 

b) De caráter imediato conforme o item 10.1 do edital. 
  

Considerando que não há alteração das condições de participação, fica mantida a data designada 
para seção. 
 

Itapecerica da Serra, 07 de Fevereiro de 2.018 
 
 

DIOGO ZILLIG BARAN 
Pregoeiro 

 


