
 

 

COMUNICADO 01 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 041/2017 

RESPOSTA DOS QUESTIONAMENTOS 01 E 02  

EMPRESA FIAT 

Srs. Proponentes, 

Apresentamos os questionamentos e as respectivas respostas, referente à Seleção 

Pública nº 041/2017, cuja abertura está confirmada para terça-feira, dia 07 de julho de 2017, 

às 14h00min, conforme segue: 

Questionamento nº 01 

Empresa FIAT (Sr. Moacir R. Guimarães) 

01. EMPRESA FIAT 
Com relação ao Item 01 – veículo tipo PICK UP 
O edital exige: “modelo 2017/2018” 
  
O nosso interesse seria em ofertar o modelo STRADA ADVENTURE CD 1.8 L 16 V, porém para 
esse veículo só dispomos da produção do modelo 2017, sem previsão para lançamento do 
modelo 2018 . Desta forma sugerimos a seguinte alteração. 
  
DE: modelo 2017/2018 
PARA: modelo 2017/2018 
 
 
Resposta: será aceito modelo 2017/2017. 
 
 
02. EMPRESA FIAT 
Com relação ao Item 02 – veículo tipo SW. 
  
2.1 
O edital exige: “modelo 2017/2018” 
  
O nosso interesse seria em ofertar o modelo WEEKEND ADVENTURE 1.8 L 16 V, porém para 
esse veículo só dispomos da produção do modelo 2017, sem previsão para lançamento do 
modelo 2018 . Desta forma sugerimos a seguinte alteração. 
 
 



 Resposta: será aceito modelo 2017/2017. 
 
 
 
 
2.2 
“Central multimídia com conexão Bluetooth® para áudio e telefone;” 
  
O modelo WEEKEND ADVENTURE não possui central multimídia e sim o seguinte dispositivo: 
Rádio Connect CD MP3/WMA integrado ao painel com RDS, Viva-voz Bluetooth e entrada USB, 
desta forma sugerimos a seguinte alteração: 
  
DE: Central multimídia com conexão Bluetooth® para áudio e telefone; 
PARA:  Central multimídia com conexão Bluetooth® para áudio e telefone ou Rádio Connect CD 
MP3/WMA integrado ao painel com RDS, Viva-voz Bluetooth e entrada USB; 
 
  
Resposta: será aceito Rádio Connect CD MP3/WMA integrado ao painel com RDS, Viva-voz 
Bluetooth e entrada USB. 
3. 
Com relação ao emplacamento, o edital estabelece que: 
“Os veículos deverão ser entregues, com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro 
Obrigatório – DPVAT pagos, com os Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo 
(CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, tributos, encargos sociais, e quaisquer outras 
despesas que incidam ou venham a incidir no preço proposto. Entregar o(s) veículo(s) zero 
quilômetro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o Licenciamento Veicular – CRLV, 
registrado no DETRAN/DF...” 
 
 3.1 
  
O IPVA, se for o caso, será de responsabilidade da FINATEC, estamos corretos? Qual será o tipo 
de placa, cinza ou branca? 
 
Resposta: não, conforme informado, os veículos deverão ser entregues, com as taxas de 
Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório – DPVAT pagos, com os Certificados de 
Registro e Licenciamento do Veículo (CRV/CRVL) e com o pagamento do frete, tributos, 
encargos sociais, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir no preço 
proposto, inclusive com o residual do IPVA, ou seja, IPVA a carga da Contratada. 
 
As placas dos veículos deverão ser da cor cinza, carro particular. 
 
 
3.2 
  
Para emplacarmos os veículos em Brasília, será necessário que os mesmos estejam presentes 
fisicamente na cidade de Brasília/DF, condição exigida pelo DETRAN/DF, desta forma 
solicitamos que os veículos sejam entregues em Brasília/DF, e que após a recebimento a 
FINATEC, esta se responsabilize pelo transporte dos veículos para o RJ. Tal sugestão se deve ao 
fato de que a FIAT não poderia transportar veículos emplacados em nome FINATEC, e se 
responsabilizar em caso de sinistros no transporte, pois estes seriam de propriedade da 
FINATEC. 
 



Resposta: a Contratada deve se responsabilizar pelos custos com o frete até Brasília e de 

Brasília para o Rio de Janeiro, porem, após a conferência dos veículos em Brasília, a FINATEC 

se responsabiliza a realizar o seguro dos 3 (três) veículos para transporte. 

A Contratada deve se responsabilizar por sinistros até a entrega em Brasília.  Em relação ao 

transporte dos veículos já emplacados para o Rio de Janeiro, será emitida Nota de Remessa 

autorizando a vencedora a entregar os carros emplacados em outro endereço. 

 
 
Questionamento nº 02 

Empresa FIAT (Sr. Moacir R. Guimarães) 

   
O edital no TR exige: 

  
  

1)     “Cambio Mecânico de 6 velocidades” 
  
A FINATEC, considera que o câmbio de 5 marchas a frente, e uma a 1, atende o edital? 
 
 Resposta: Sim 
  
2)     “Farol de Milha” 
  
Os veículos FIAT são equipados com faróis de neblina, tal item atenderia o edital? 
  
  
Resposta: Sim 
 
3)     “Sistema de bloqueio de tração para situações de baixa aderência”. 
  
Nossos veículos tem como opcional o sistema de bloqueio de diferencial , “Adventure Locker”, 
tal item atenderia o edital? 
  
Resposta: Sim 
  

  

 

Marcos Rogério de O. Lopes 

Presidente da Comissão de Seleção 

 


