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Senhor Representante, 

Venho por meio deste informar que foi recebido o Pedido de Esclarecimento da 
empresa Federal Motos Ltda, o qual foi remetido ao CBMDF por e-mail. Ato contínuo ao 
recebimento, as interpelações foram remetidas ao DIMAT, Setor Técnico responsável pela 
especificação para análise e confecção da pertinente resposta, relacionados aos aspectos 
técnicos da documentação. Passa-se desta forma, a responder o pedido de esclarecimento 
apresentado. 

Especificação do Termo de Referência: O Setor Técnico ao responder os 
questionamentos de natureza técnica, emitiu o Memorando n° 2079/2015 - DEALF/DIMAT, 
datado de 03 de agosto de 2015. Respondeu o Setor Técnico sobre a letra "z" do subitem 4.1 
esclarecendo que "a altura máxima pode ser medida do até a manopla (punho) fixada ao guidão 
da motocicleta, desconsiderando-se os espelhos retrovisores, bolha/parabrisa dianteiro e o 
dispositivo contra "linha de pipa". Produzindo, de tal forma, respectiva alteração na especificação 
do no termo de referência passando o texto da letra "z" do subitem 4.1 a vigorar na forma a seguir: 

[ ... ] 
4.1 Características básicas: 

z) Altura máxima (medida do solo até a manopla/punho do guidão da motocicleta): 
l400mm. 

Dessa forma, a data de abertura do certame foi alterada, após as correções do Termo de 
Referência, para nova abertura no dia 19/08/2015, às 13h30min, a ser publicada no dia 
05/08/2015. O novo edital estará disponível nos portais do Comprasnet e do CBMDF também no 
dia 05/08/2015. 

Atenciosamente, 
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