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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2021 
 
 
O Pregoeiro do CRQ 11ª região, em resposta ao pedido de esclarecimentos a respeito do Pregão 

nº 002/2021 apresentado tempestivamente pela empresa NISSAN DO BRASIL LTDA, CNPJ 

04.104.117/0007-61, via e-mail, vem esclarecer: 

 

DA COR – ITEM 01 

 

Esclarecer que o veículo deve ser fornecido basicamente na Cor Cinza, podendo ser aceitas 

suas variações, claro, escuro ou metálicas, desde que seja Cinza em sua base de composição. 

 

DA PINTURA – ITEM 01 

 

Esclarecer que A COR CINZA refere-se à pintura externa do veículo: cabine e caçamba na 

mesma cor, como usual nos veículo existentes no mercado nacional. 

 

DOS ACESSÓRIOS– ITEM 01 

 

Esclarecer que O PROTETOR DE CAÇAMBA – acessório destinado a proteger o assoalho da 

caçamba do veículo de arranhões e amassados, assim como A CAPOTA MARÍTIMA que visa 

proteger a carga de chuva, poeira, etc devem ser fornecidos na COR PRETA, como usual no 

mercado nacional. 

A cor cinza refere-se à pintura externa da caçamba como já mencionado anteriormente. 

 

DO GPS– ITEM 01 

 

A central multimídia requerida no termo de referência deve ter sistema de GPS nativo integrado 

ao seu software, não serão aceitos aparelhos independentes. O espelhamento de celulares pode 

estar incluso em seu pacote, mas não atende completamente ao uso a que será destinado o 

veículo por este órgão que tem por atribuição a fiscalização muitas vezes em áreas remotas do 

estado, em vias de difícil acesso e sinal de telefonia precário, além do risco de depender do uso 

de baterias ou cabos de alimentação. 
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Aparelhos independentes necessitam ainda de fixação extra, seja no painel ou vidros do veículo, 

e podem não possuir a resistência necessária à trepidação de estradas em mau estado ao longo 

do tempo, portanto não serão aceitos. 

 

DA GARANTIA – ITEM 01 

 

O Edital exige - Garantia Mínima de 1(um) ano total contra qualquer defeito de fábrica, sem limite 

de quilometragem, e mais 1(um) ano para motor caixa e diferencial. 

Qualquer garantia superior, ou adicional será aceita desde que não represente aumento de 

custos à autarquia. 

 

DAS REVISÕES – ITEM 01 

 

Esclarecer que a contratante deve realizar as 03 (três) primeiras revisões do veículo a cada 

período de 10.000 Km ou 06 (seis) meses, o que ocorrer primeiro em concessionária autorizada. 

Os custos das revisões preventiva e corretiva serão por conta da Autarquia contratante. 

A referência à contratada se faz pela garantia de manter a rede concessionárias autorizadas 

ativas durante o período de seguro do veículo. 

Caso a contratada possua garantia superior à requerida no Edital as condições de 

obrigatoriedade de manutenção em concessionária autorizada fica facultativa à Autarquia 

contratante que deve avaliar se mantém as revisões na concessionária indicada pela contratada. 

 

 É o que temos a esclarecer 

 

 

São Luis-Ma, 13 de abril de 2021. 

 

 

José Sá de Alencar Junior 
Pregoeiro 

CRQ 11ª Região 
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