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Processo Licitatório n.º  009.926208/2022 

Resposta a Pedido de Questionamento ao Edital do  

Pregão Eletrônico n.º 011/2022 

 

 
À empresa AMB TRANSPORTE EIRELI EPP – CNPJ: 10.275.087/0001-63. 

 

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, o Pregoeiro 

responsável pelo certame, com apoio do Presidente Permanente de Licitação do Coren/SC, emite 

resposta aos questionamentos, conforme transcrito abaixo: 

 

ESCLARECIMENTOS 

1) O termo de referência do edital faz a solicitação de veículo Hatch com potência mínima de 

100CV. Essa potência é considerada na gasolina e no etanol, ou seja, nas duas combustões, ou 

apenas etanol? 

Resposta: Conforme Tabela 01 do Anexo I do Edital, a potência do motor mínima exigida é de 

100CV independente do combustível utilizado.  

 

2) Será aceito apenas motorização a partir de 1.4 ou será aceito veículo 1.0 TURBO desde que 

atenda os 100CV? 

Resposta: Conforme Tabela 01 do Anexo I do Edital, a motorização deverá ser 1.4 (1400) a 1.6 

(1600) cilindradas. 

 

3) Não existem no mercado veículo 1.4 com a característica 100CV para as duas combustões. 

(Cita alguns veículos e marcas) 

Resposta: Conforme Tabela 01 do Anexo I do Edital, a motorização deverá ser 1.4 (1400) a 1.6 

(1600) cilindradas. Não obrigatoriedade de apenas motores 1.4 conforme questionado. 

 

4) Favor reavaliar essas questões de motorização e potência para a ampliação da concorrência e 

enquadramento do veículo? 

Resposta: Não há o que reavaliar visto que o termo de referência é realizado visando atender 

as demandas da área solicitante, nesse caso setor de fiscalização. Levaram-se em conta as 

peculiaridades de cada região do Estado de Santa Catarina, tais como relevo, tipos de estradas 
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e etc. foram necessários definir esses critérios mínimos para os veículos. A licitação na 

modalidade de Pregão Eletrônico tem como princípio basilar a ampla concorrência pública. 

 

5) O emplacamento pode ser em qualquer estado ou precisa ser em SC  

Resposta: Conforme Item 3.10 do Anexo I do Edital, não há especificidade quanto à unidade da 

federação para o licenciamento, IPVA, Seguro Obrigatório e Emplacamento. Portanto pode ser 

em qualquer estado. 

 

Oportuno frisar que, conforme estabelece o item 17 do Edital, as respostas a pedidos de 

esclarecimentos serão encaminhados por e-mail e divulgados nos sítios www.corensc.gov.br e 

www.gov.br/compras, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-los para a obtenção 

das informações prestadas. 

 

Florianópolis, 26 de agosto de 2022 

 

 

             Ronaldo Pierri 

Presidente Comissão Licitação 

Matr. 352 – Coren/SC 

 

 

 

 

 

             Odirlei Ferreira Silva 

Pregoeiro Oficial  

Coren/SC 
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