ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 3
O presente expediente destina‐se ao processamento do pedido de esclarecimento ao Edital de Pregão
Presencial nº. 01/2020, apresentado pela empresa GMF Rent a Car, tendo-o feito tempestivamente e na
forma disposta no item 06 do instrumento convocatório, restando preenchidos, portanto, os requisitos de
admissibilidade e tempestividade da solicitação interposta.
I – DA MOTIVAÇÃO

A empresa GMF Rent a Car solicita esclarecimento sobre o valor estimado do supracitado Pregão
Presencial, conforme se transcreve abaixo:
Prezado Sr. Pregoeiro Cláudio Correia, boa tarde. Sobre o pregão em assunto, favor esclarecer:
1- Sobre as especificações dos veículos, gen leza solicitamos maiores esclarecimentos, pedimos a
gen leza de inserir modelos de referencia, tendo em vista que diversos veículos como Totota Corolla não
entra pelo Tanque de combustível não atender ao exigido, Honda Civic Não atender pela Altura exigida,
Chevrolet Cruze não atender pela potência do motor, VW Je_a não atender pela potência do motor,
Nissan Sentra não atender pelo tanque de combus vel não ser compa vel com o exigido, e demais
veículos como Audi, Kia e C4 não atenderem por mo vos similares, nos sobrando assim veículos Sedan
Execu vos de Grande Porte como Passat que não tem previsão de faturamento, tendo em vista que iremos
atender com veículos Zero Km.
2- O mesmo vale para o tem 2, sendo po SUV e combus vel FLEX a sua exigência, tem uma vasta gama
no mercado, mas muitos perdem pelo tanque, pela altura ou pela sua motorização, só nos deixando
disponíveis e que atende o veículo Toyota Hillux SW4, nenhum outro veículo atende. Sendo esse a um
preço bem alto para uma pequena empresa EPP. Solicitamos veículos de referencia ou análise dos itens
exigidos como motor, altura, tanque de combus vel e demais exigências.
No aguardo, obrigado.

II – DECISÃO
O Pregoeiro encaminhou o referido pedido à Diretoria Administrativa, responsável técnica pela contratação em
referência, que por sua vez atestou a plausibilidade dos questionamentos realizados, razão pela qual sugeriu a suspensão
da sessão, marcada para o dia 05.02.2020, para analisar o Termo de Referência e promover as alterações eventualmente
necessárias.

Destarte, a sessão fica suspensa, em virtude da necessidade de reanalisar o Termo de Referência, sendo
definida posteriormente a nova data para realização do certame.
Salientamos que os pedidos de esclarecimento, com as respectivas respostas, encontram-se disponibilizados
no site do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no seguinte endereço eletrônico: p://
http://licitacao.tce.al.gov.br/consulta.php?Filtro=1&Nome=em%20Andamento
Maceió, 31 de janeiro de 2020.
Cláudio Correia
Pregoeiro
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