
 

 

 
 

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - 
FUNEPU 

                        C.N.P.J. 20.054.326/0001-09 

 

 
 

Rua Conde de Prados, 211 - Bairro Abadia – CEP:  38.025-260 - Uberaba - MG 
Tel. (34) 3319-7600 - Fax (34) 3319-7638 – E-mail davisdanilo@funepu.com.br  

 

 
ESCLARECIMENTOS: 

 

 

 1. Trata-se de pedido de esclarecimento formulado pela empresa Nissan do Brasil 

Automóveis Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 04.104.117/0007-61, com sede na cidade de 

Resende (RJ), na Rodovia Nissan, n. 1500, Polo Industrial, CEP: 27.537-800, questionando 

acerca da garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses. 

 

  Em brevíssimo esboço este é o teor da manifestação apresentada pela 

Peticionária datada de 26/05/2020. 

 

 2. Conforme se constata do Edital e seus Anexos a empresa que vencer o certame 

deverá fornecer o bem nas seguintes condições: 

 

 

“Veículo novo zero quilômetro: cor branca sólida; tipo 
caminhonete; carroceria aberta; cabine dupla; 05 lugares; 04 
portas laterais; combustível diesel; câmbio automático; ar 
condicionado ; capacidade de carga mínima de 0,650 tonelada, 
faixa de potência mínima de 140 cv e máxima de 230 cv; faixa 
de cilindrada mínima 1950 cc e máxima de 3200 cc; direção 
hidráulica ou elétrica; tração ( 4x2), (4x4) ou (4x4 reduzida); 
suspensão conforme linha de produção; sistema de freios 
conforme linha de produção; protetor de caçamba; capota 
marítima; estribos laterais; engate para reboque; protetor de 
cárter; localizador GPS, Sinalizador visual (giroflex)tipo barra 
sinalizadora composta de LEDS de alto brilho com sirene 
eletrônica de mínimo 4 tons e sistema de controle central único; 
predisposição para radio transceptor; O veiculo deverá conter 
todos os demais equipamentos obrigatório conforme o Código 
Brasileiro de Transito. Garantia mínima de 36 meses, sem 
limite de Quilometragem devidamente emplacado e licenciado, 
com entrega em Uberaba.” 

 
  A garantia a que se refere o edital e seus anexos referem-se a garantia técnica 

contra defeitos e falhas do veículo decorrentes de vício do produto, estando excluídas as 

manutenções preventivas. 
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  A garantia é de 36 (trinta e seis meses) sem limite de quilometragem. 

 

 2. Realizados os esclarecimentos retro o prosseguimento do procedimento 

licitatório em seus ulteriores termos. 

 

 Uberaba (MG), 27 de maio de 2020. 

 

 

 ELIZEU DIAS DOS SANTOS JÚNIOR 

                PREGOEIRO 

 


