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Conforme questionamentos enviado pelas empresa interessadas em participar do 
Pregão 03/2014, temos a esclarecer: 
                
 
Q1) No item 7.7 do edital menciona que a quilometragem é livre, portanto, gostaríamos 
de saber qual o limite diário de km/rodado máximo, tendo em vista que não é citado em 
parte alguma do edital, para a composição da diária? 
 
R1) Conforme o Termo de Referência, parte do Edital, não existe limite máximo de 
quilometragem tendo em vista que as solicitações serão por demanda. 
 
Q2) No valor estimado da diária, existe um limite mínimo ou máximo de km/rodado? 
 
R2) Não, porque a unidade de medida é a diária. 
 
 
Q3) As solicitações de atendimento serão feitas com quanto tempo de antecedência?  
 
R3) A empresa contratada será notificada com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas e os veículos deverão estar à disposição na hora estipulada pelo MTur. 

 
 
Q4) Tenho interesse em participar do certame referente ao pregão n 3/2014 dentro do 
Grupo 02, gostaria de esclarecimentos com relação aos locais/Estados referente a 
prestação de serviço para o centro-oeste. Se seriam apenas em Brasília ou abrangeria 
realmente toda a região do centro oeste. 
 
R4) Cada grupo citado no Edital e seus anexos abrangem os respectivos estados. 
 
Q5) Qual a quilometragem média diária por categoria e região? Visto que, o 
combustível é de responsabilidade da contratada e para podermos mensurar este custo 
precisamos desta informação 
 
R5) Conforme o Termo de Referência, parte do Edital, não existe limite médio de 
quilometragem, tendo em vista que as solicitações serão por demanda. 
 



Q6) Qual a quantidade prevista de veículo por categoria e região que poderá ser 
solicitado por dia? 
 
R6) As solicitações serão por demanda, não sendo portanto possível prever a 
quantidade por categoria e região. 
 
 
 
Q7) Qual a estimativa por mês da utilização das diárias por região e categoria? 
 
R7) A estimativa solicitada consta no Item 5 do Termo de Referência. 
 
  
 

Brasília-DF, 11 de março de 2014 
 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
 

JOSÉ REINALDO RODRIGUES DE FREITAS 
Pregoeiro 

 
 
 
  
 


