ESCLARECIMENTOS
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 02
Ref. Pedido de esclarecimentos apresentado em 10/10/2019 via e-mail licitação@tjmmg.jus.br.
Foi apresentado em 10 de outubro de 2019 um pedido de esclarecimentos sobre alguns pontos do Edital,
conforme transcrito, resumidamente, abaixo:
Questionamento 01. Anexo I – Termo de Referência – Cláusula 3 – Objeto - Especificação Técnica
Sucinta do Objeto, diz: tanque de combustíveis com capacidade mínima para 52 litros;
“...”
Pergunta: Neste sentido, é com relação a capacidade do tanque de combustível. O atual Corolla
apresenta tanque de combustível com capacidade mínima para 50 litros, apenas 02 (dois) litros de
diferença com relação ao inicialmente solicitado no termo de referência.
Questionamento 02. Valor estimado
“...”
Pergunta: Apenas, para esclarecimento, qual o valor estimado dos veículos?

RESPOSTAS AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 02
Prezado(a) Senhor(a),
Em atenção ao seu pedido de esclarecimentos, cumpre nos informar que:
RESPOSTA AO ITEM 01
O TJMMG, após análise da área técnica, já havia decidido alterar o Termo de Referência
prevendo capacidade mínima do tanque de combustível de 50 litros, motivo pelo qual o Edital será
republicado. Foi verificado pela administração que a redução da capacidade neste item não trará prejuízos,
tendo em vista que continuará a garantir a autonomia necessária para a segurança no transporte dos
magistrados.
RESPOSTA AO ITEM 02
O valor unitário estimado para aquisição dos veículos é de 86.722,40 (oitenta e seis mil setecentos e vinte
e dois e quarenta centavos), consubstanciando o valor total de R$173.444,80 (cento e setenta e três mil
quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).
Documento assinado eletronicamente por FLAVIANE DE ALMEIDA CANTARINO, Pregoeiro,
em 14/10/2019, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos

informando o código verificador 0163213 e o código CRC 53C3C1A3.
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