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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 100/2018 

PROCESSO N.º 1563/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 08h40, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio 
ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos encaminhado via e-
mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa SPEEDWAY, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo 
objeto é a AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO “A” PARA USO DO SAMU, COM VERBA DO FUNDO NACIONAL DE 
SAÚDE.  
 
“Referente ao Objeto do Pregão em epígrafe, tenho uma dúvida quanto ao modelo de Veículo que pretendo ofertar, seria uma Renault 
Master L1H1, pois na especificação das dimensões no Termo de referencia e memorial descritivo temos as medidas: 
Largura interna mínima = 1.500 mm; 
Largura externa máxima = 2.000 mm; 
No caso do modelo Renault Master L1H1 as medidas informadas são: 
- Parte Externa: 
Largura entre rodas = 1.750 mm; 
Largura sem retroviso = 2.070 mm; 
Largura total = 2.470 mm; 
- Parte Interna: 
Largura da abertura inferior da porta traseira = 1.580 mm; 
Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga = 1.380 mm; 
Largura interna máxima na zona de carga = 1.765 mm; 
 
Sendo assim, eu entendo que o modelo que pretendo ofertar está dentro das especificações e atende plenamente o edital, correto?” 

 
A área técnica foi consultada e solicitou :  

 

Como as especificações de largura externa usam o termo “máxima”, entende-se que não haveria como ser aceita medida superior. 

Dadas as características que o veículo deverá possuir e pelos veículos disponíveis no mercado que possam vir a atender aos 

requisitos necessários, as especificações serão revisadas e eventualmente alteradas. 

 

 Tendo em vista a necessidade de readequações no edital, a licitação será suspensa e republicada pelos meios e formas 

legais. 

 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 

 

 

Roberto C. Rossato 

Autoridade Competente 
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