
 

 

 

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa n. 907, Centro, Maricá/RJ  
CEP: 24900-100 / Telefone: 21 2634-0534 

E-mail: contato@sanemar-sa.com.br 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 02 

Estamos ciente de que o Mercado encontra-se com diversos problemas de fornecimento e os 
prazos de entrega dilatados. Dessa forma, esta Administração levará em consideração, 
quando do Uso da Ata de Registro de Preços, eventual dificuldade enfrentada pelo Mercado, 
de modo que o licitante vencedor terá tempo suficiente para se organizar. Assim, o prazo 

permanecerá o mesmo informado no Edital em questão. 

1. V.Sas., informam que o veículo relativo ao item 1, deverá ser do tipo "...representação 
SEDAN; Motor: mínimo 1.6 cilindradas ou 1.0 Turbo e mínimo de 116 CV....". 

Assim sendo, para viabilizar o atendimento a este item, solicitamos informar se o veículo GM 
Cruze sedan 1.4, com 140 cv, será aceito em atendimento ao item 1. 

RESPOSTA: Sim, como a motorização está ligada diretamente a quantidade de CV 
que o carro possui, será aceito qualquer carro que tenha acima de 116 CV em todos 
os combustíveis disponíveis para o modelo. 

2. V.Sas., informam que o veículo relativo ao item 2, deverá ser do tipo "...HATCH: Motor: 

mínimo 1.0 cilindradas e maior que 80 cv... 

O veículo VW Gol 1.0, possui 75cv abastecido a álcool e 84cv abastecido com Gasolina. 

Solicitamos informar se o veículos Vw Gol 1.0 será aceito em atendimento a este item. 

RESPOSTA: Conforme resposta do esclarecimento 01, o veículo terá que atender 

ambos combustíveis, logo o veículo citado não atenderá os pré-requisitos mínimos. 

3. V.Sas., informam que o veículo relativo ao item 3, deverá possuir motor 1.6 e "...rodas de 
aço 6Jx14, PNEUS 175/70 r14 88T...". 

Informamos que o veículo VW Saveiro 1.6, vem de fábrica com pneus 195/55 R15. 

Solicitamos informar se o veículos VW Saveiro 1.6, com pneus 195/55 R15 será aceito em 
atendimento a este item. 

RESPOSTA: Conforme resposta no esclarecimento 01, a medida de pneu não deverá 
ser inferior que a especificada no Termo de Referência, podendo ser superior. Logo, 
seria aceito o veículo citado acima. 

  

 


