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OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços relativos à locação 
de veículos automotivos, conforme descrito no Anexo 2 – Termo de Referência. 
  
 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do 
edital, conforme item 3 do Edital: 
 
 
Esclarecimento 1:  
Em suma, Licitante questiona: “Sobre a DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS:  
Qual o prazo para disponibilidade dos veículos? Salientamos que o prazo da montadora 
para entrega de carro 0 km é de no mínimo 60 dias, considerando ainda que, o edital solicita 
veículos fora do padrão das Locadoras. Gentileza formalizar se o prazo de 60 dias atende a 
PBGAS.”  
 
Resposta:. O prazo para disponibilidade dos veículos será de 60 (sessenta) dias após emissão 
da Autorização de Fornecimento (AF). 
 
Esclarecimento 2:  
Em suma, Licitante questiona: “Sobre a QUILOMETRAGEM E ESPECIFICAÇÕES: 
2.1 - Considerando que o edital informa que a locação é sem limite de quilômetros rodados (KM 
Livre), qual a média de quilometragem mensal estimada para os veículos desta contratação? 
2.2 - Gentileza formalizar se os veículos solicitados poderão ser a gás natural de fábrica. 
2.3 - Gentileza formalizar para que os carros serão utilizados. 
 
Resposta:. 2.1 – A média de quilometragem é de 2.000km/mês (dois mil kilômetros por mês); 

2.2 – Os veículos deverão atender às exigências dos subitens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.4 
do Anexo 2 – Termo de Referência, devendo estes ser CONVERTIDOS a gás natural em 
oficina credenciada pelo INMETRO e pelo DETRAN, possuindo 01 cilindro para gás natural com 
capacidade mínima para 15 m3 (kit de última geração).  

2.3 - Conforme subitem 2.1  do Anexo 2 – Termo de Referência, os veículos serão 
disponibilizados aos colaboradores da PBGÁS, durante a realização de suas atividades 
funcionais e ainda em representação da Companhia, de acordo com as demandas, atendendo 
às necessidades administrativas, comerciais e operacionais. 
 
João Pessoa/PB, 14 de janeiro de 2016.                              
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