
   
 
Feira de Santana, 22 de maio de 2018. 
 
 
Da: Comissão Permanente de Licitação 
Aos licitantes, 
 
 
Prezado (s) Senhor (es), 
 

Em atendimento aos pedidos de esclarecimentos, referente à LICITAÇÃO Nº 
164-2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 055-2018, Objeto: Contratação de pessoa 
física para locação de 10 (dez) veículos tipo passeio, ano não inferior a 
2017, com motorista e sem combustível, para atender as necessidades das 
diversas Secretarias, informamos que: 

 
PERGUNTA: 
  

1- Senhor presidente o edital não possui cláusula de 

renovação. O mesmo não haverá renovação? Ou 

será  corrigido? 
 

2- O licitante em questão para concorrer a uma vaga na 
locação de veiculo, não possui CNH, desta forma para 
anexar ao envelope Nº 2 de Habilitação, será necessário 
inserir habilitação do condutor. Este procedimento será 
valido no decorrer da licitação? Haja vista que o 
proprietário do veiculo não possui a CNH e passará a 
condução do veículo para pessoa de confiança.  

 
 
 

RESPOSTA: 
  

As condições de manutenção da proposta – reajustamento e revisão, estão 
previstas no item 14, do Edital. 

Nos casos em que o licitante não for o condutor do veículo, poderá este 
apresentar uma declaração com a firma reconhecida, indicando a pessoa 
responsável para a condução do veículo, conforme modelo abaixo: 

 

DECLARAÇÃO 

Eu, (nome do licitante), inscrito no CPF sob o (nº), e RG, nº (***), 
residente e domiciliado no(a) (endereço completo), para atendimento ao 
objeto da LICITAÇÃO Nº 164-2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 055-
2018, Objeto: Contratação de pessoa física para locação de 10 (dez) 
veículos tipo passeio, ano não inferior a 2017, com motorista e sem 
combustível, para atender as necessidades das diversas 
Secretaria, por não possuir Carteira Nacional de Habilitação, 
DECLARO que, o Sr(a) (nome), maior, residente e domiciliado no(a) 
(endereço completo), portador da CNH, nº (xxxx), será o condutor 
responsável do veículo, do qual referências apresento em minha 



   
 

proposta, para este Certame, caso eu seja adjudicatário do objeto 
licitado.  

Firmo o presente e dou fé. 
********************** 
Nome do licitante 
CPF 
 
 
******Reconheça a firma 

 
 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 

Osmario de Jesus Oliveira 
Presidente da CPL 


