
 

 
 
 PREGÃO Nº 26/2019 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 
Objeto: Aquisição de 1 (um) caminhonete / Caminhão, de fabricação nacional, conforme especificações e 
condições descritas no Anexo I – Termo de Referência e Anexo I-A – Especificações do veículo. 
 
Pergunta 1: Solicitamos alteração (negrito) e exclusão (tachado) das especificações abaixo:  
1 (um) veículo.  
2. Características Básicas:  
3. Veículo automotor, caminhão/caminhonete, com pinturas sólidas ou metálicas, zero quilômetro de fábrica.  
4. Fabricação Nacional.  
5. Data de fabricação/modelo 2018/2019 ou 2019/2019  
6. Equipado com motor diesel mínimo de 150cv;  
7. 4 Cilindros em linha;  
8. Ar Condicionado;  
9. Freios ABS;  
10. Peso bruto Total (PBT) Homologado: aproximadamente mínimo de 4.500 4.000 kg;  
11. Carga útil + Carroceria: aproximadamente mínimo de 2.128 Kg; 
12. Cabine Simples;  
13. Peso Bruto total combinado (PBTC): aproximadamente mínimo 10.400 de 6.000kg;  
14. Distância entre eixos: aproximadamente mínimo 3.581 mm;  
15. Comprimento total: aproximadamente mínimo 5.730 mm;  
16. Balanço traseiro: aproximadamente mínimo 1.202 mm;  
17. Sistema antifurto PATS;  
18. Grade Dianteira Cromada;  
19. Isolamento Térmico /Acústico no Assolho da cabine  
20. Lanterna delineadora do teto de duas posições;  
21. Limpador e lavador de Para-Brisa com temporizador;  
22. Pneus dianteiros e traseiros radiais sem câmara;  
23. Porta objetos nas portas;  
24. Relação do Eixo Traseiro: 5, 56:1;  
25. Demais equipamentos de série não especificados e equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN 
e em conformidade com o PROCONVE L6. 
- Justificativa: Permitir uma maior quantidade de empresas a participar do Pregão, pois, além da nossa 
Empresa, existem outras que também poderiam concorrer em igualdade de condições no Item 01 e 
pretendemos apresentar o IVECO DAILY 40S14. 
 
Resposta 1:  As alterações solicitadas não serão acatadas, pois o veículo com as especificações ofertadas 
não atende, em virtude da altura do mesmo não acessar as garagens dos nossos dois edifícios, bem como 
as capacidades de carga solicitadas nos Anexos I e I-A do Edital PP 26/2019, foram especificadas conforme 
as necessidades da Entidade. 
 

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência. 
 

Brasília, 28 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 
 
 
 


