
 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-XXXX 

Juiz de Fora, 19 de abril de 2018. 

Pregão Eletrônico nº 041/18 

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de veículos 

(AUTOMÓVEIS e UTILITÁRIOS LEVES) nas cores branca ou prata SEM LIMITE 

DE QUILOMETRAGEM, equipado com rastreador e adesivados para 

atendimento da CESAMA. 

Apresentamos os questionamentos encaminhados por empresas interessadas 

em participar do Pregão Eletrônico nº 041/18 e respostas conforme área técnica da 

CESAMA. 

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R) 

Q1: Poderá ser indicado um veículo com especificações mínima de carga de 620 

kg/3000 litros, para assim atender mais de 1 (uma) opção disponível no mercado? 

R1: Analisando o presente questionamento, temos a considerar que houve um 

equívoco na elaboração do termo de referência com relação ao lote 2 no que se 

refere à capacidade volumétrica na especificação do modelo. Considerar como 

capacidade volumétrica mínima correta 2800 litros. 

 

Q2: Perguntamos sobre a possibilidade de ajustar o valor máximo definido em Edital, 

fazendo com que os mesmos sejam acima de R$ 1.750,00 para o lote 01; acima de 

R$ 2.900,00 para o lote 2 e acima de R$ 2.700,00 para o lote 3. 

R2: Informamos que o pedido de esclarecimento acima foi formulado como uma 

impugnação, no entanto, como esta não atendeu a todos requisitos formais 

constantes do item 2.5.2 do Edital, a mesma será tratada como um questionamento. 

Informamos que será mantido o valor constante em Termo de Referência, pois 

entende a CESAMA que o mesmo é aquele praticado pelo mercado. 

 

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 



 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
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Alexandre Tedesco Nogueira 

Pregoeiro – CESAMA 

(32) 3692-9198 / 9201 

licita@cesama.com.br 

 


