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Curitiba, 14 de agosto de 2019.

Reí.: PreSão ElêtÍôni.o ne 0o5/2019-Regiíro de PÍeços nr0l/2019, PÍoto.olo íe 15.847,137-
0.

Pedido de esalarecimênto efetuado atravéi dê e-maildatado dê 12 de ato6to dê 2019 às 17:38
hs.

Item 4.1.2 Os veículos deverão possuir seturo totale GPS;

Considerando ar dêscrições dos veículos, para item 1-N e ltem 2-M, faz reÍêrênciâ ao

sistêma de GPS, pois bem, diante de tais informaçôes solicitamos esclarecimento
conforme a seguir:

A empresa vencedora poderá d ispon ibilizâr poí meio dê equipamento eletrônico de GPS

sepãrado para tal exitência, ou a mesma se refere ao sistema inteSrado ao veículo?

Rêsporta: Sim, podeíá Íoíneceí separado.

Quânto âs descrições dos veiculos Categoíiâ Econômico ll: As dêscrições sollcitadas tem
como condições veículos 2.00cc, com no mínimo 143cv de potência quando movido â

gâsolinâ, com capacidade de 470 litros de porta-malas e 60 litros pâra lanque de

combustível.

Ocorre que tais exigência e claro e direta ao veículo Toyotâ Corollâ.
Podemos âfirmar que tâl exigênciâs não apresenta umâ condição viável para outras
marcas e modelos de veículos praticas no mercâdo atuâ1.

Váriosveí(ulosdeixa de atender na capâcidade de volume em tanque de combustível.
Afirmamos ainda que existem hoje veículos com potência em cavalos superiores ao

solicitado e com motor à pârtir de 1.4 o quê teria uma economia em combustível
signiÍicativa para o consumo do vêículo não perdendo em nada no fator potênciâ dê

motor, pelo contrário apenas acârretâriâ em melhores econômica de combustível e

potência visando uma melhoria de seturança em ultrapassâgens, podemos citar com

exemplo veículos como Honda Civic, Kia Cerata, Cruze e.letta, tais cârros são de

categoria executiva e não perderia em nada na questão potência, podendo trâ2er um
conforto e maior economia.
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Diantêdas info rmâções a presentadas, para que possâ ter uma amplitude na competição
do certame, solicitamos que tal descritivo sejâ âlterâdo nâ quêstão de motorização
mínima a partir de 1.4 e câpacidâde de tánque combustível a partir 50 litros.

Resposta: Sim as cotâções Íoram efetuâdas com os veículos da Nissan 2.0, GM Cruze

1.4 turbo, Novo Ford Focus Sedan 2.0, Novo centra 2.0 e Íoyota Corola 2.oXEl.
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