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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 – PROCESSO Nº 386/2020. 
ESCLARECIMENTO 001. 

 
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de 
veículos (sem motorista e sem combustível), por quilometragem livre, para 
transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, 
para atender a demanda da Companhia de Habitação da Baixada Santista, 
durante 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, observados os detalhamentos 
técnicos e operacionais, especificações e condições constantes do Termo de 
Referência no ANEXO I deste Edital. 
  
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 

No tocante as especificações dos veículos que compõem o item 01, é 
solicitado veículo de passageiro do tipo sedan, potência 110cv ou superior, 
câmbio manual. Gostaria de saber se podemos ofertar veículo com câmbio 
automático no lugar do câmbio manual. 
 
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 

O item 3 do Termo de Referência, “da especificação dos veículos” 
informa os requisitos mínimos dos objetos licitados. 

O item 7 do Edital dispõe quanto ao critério de julgamento “o critério 
de menor preço, no regime de menor valor global, observado o prazo para 
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho 
e de qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

Tem-se entendido que “é admissível a flexibilização de critério de 
julgamento da proposta, na hipótese em que o produto ofertado apresentar 
qualidade superior à especificada no edital, não tiver havido prejuízo para a 
competitividade do obtido revelar-se vantajoso para a administração” (TCU. 
Acórdão 394/2013-Plenário, TC 044.822/2012-0, relator Ministro Raimundo 
Carreiro, 6.3.2013). 

No caso, consta do Termo de Referência que os veículos deverão 
apresentar os requisitos mínimos relacionados em cada item e, portanto, a 
oferta de veículos com especificação superior desde que o respectivo valor seja 
igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação. 

Concluindo, respeitadas estas considerações, é possível ofertar veículo 
com câmbio automático no lugar do câmbio manual. 
 
Atenciosamente, 
A Companhia de Habitação da Baixada Santista – COHAB/ST. 


