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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 062/2018 

PROCESSO N.º 13257/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2018, às 17h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio 

ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 

encaminhado via e-mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa RODONAVES CAMINHÕES, 

referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO CAMINHÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO (0 

KM) AO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO CARLOS-SP. 

 

“Para que haja coerência e atenda os princípios básicos da administração pública estão consubstanciados na 

legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade, é necessário que altere o as especificações técnicas do objeto 

conforme abaixo: 

 

CONSTA NO EDITAL: 

2.2.3. TRANSMISSÃO: 

2.2.3.1. Transmissão totalmente automática, com conversor de torque, com, no mínimo,06 marchas à frente e 01 a ré, 

com protocolo de comunicação SAE J 1939; 

 

PRECISA CONSTAR DA SEGUINTE FORMA: 

 

2.2.3. TRANSMISSÃO: 

2.2.3.1. Transmissão automática ou automatizada com no mínimo 06 marchas à frente e 01 a ré. 

 

CONSIDERAÇÃO 

A grande maioria das montadoras, sendo as principais marcas do mercado de caminhões apostaram na transmissão  

automatizada, pois é o mais indicado para veículos de carga. 

Diante do exposto, solicito a alteração do Termo de Referência para que haja uma disputa justa e com a possibilidade de 

permitir que outras marcas participem com caminhões com predicados superiores ao exigido no edital.” 

 

Resposta enviada pela unidade solicitante:  

 

“Há a necessidade de câmbio totalmente automático, pois já foi comprovado que para o serviço de bombeiro este 

tipo de câmbio é muito mais indicado. 

O edital não direciona para nenhuma marca, pois as montadoras podem customizar os caminhões instalando o 

câmbio automático. Prova disto são caminhões que já existem no Corpo de Bombeiros da marca VW e IVECO, sendo 

esta última representada pela própria RODONAVES, que possuem câmbio totalmente automático. No Posto de 

Bombeiros de São Carlos há um caminhão IVECO com este tipo de câmbio. 

 

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 
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Atenciosamente, 

 

Ten Koitsi”  

 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, 

para conhecimento público. 

 

 

 

 

Roberto C. Rossato 

Autoridade Competente 

 

 

 

 

 

Hicaro Leandro Alonso                                                       Fernando Jesus Alves de Campos 

  Pregoeiro                                                                                       Membro  


