
 

 

 
 
 
ESC. 001/17 

   São Paulo, 09 de Janeiro de 2017. 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO 
COMISSÃO ESPECIAL DE PREGOEIROS DO CFA 
PROCESSO Nº 08.00411/2015 
Ref.: Pregão Eletrônico Nº 04/2017 
  

 
A DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., concessionária Mercedes-Benz, com 
sede na Avenida Otaviano Alves de Lima n.º 2600, Bairro do Limão, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 61.591.459/0001 - 00, por seus 
representantes legais, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de V.S.as. Apresentar 
ESCLARECIMENTO ao Edital de Pregão Eletrônico N.º 04/2017  o que faz nos seguintes 
termos: 

 
Prezado (s) Senhor (es), 

  
Solicitamos esclarecimento ao edital acima mencionado, uma vez que o veículo descrito no termo de 
referência solicita: “Item 4 – tanque combustível capac. Mínima de 80 Litros”., sendo assim, pedimos 
autorização para ofertar; 
 
Item 4 -  Sprinter Van 415 CDI – 15 Passageiros + 01 Motorista 
Comprimento Total 5.910mm; 
Distancia entre eixo 3.665mm; 
Largura 2.426mm; 
Capacidade: 15 Passageiros + 01 Motorista; 
Motor Diesel 2.2l; 
Tração traseira; 
Tanque de combustível: 75 Litros; 
(Veículo dotado de todos os acessórios, extintor, triangulo, etc.) e documentos exigidos por lei; 
Garantia: do fornecedor ou, no mínimo, de 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo do 
veículo; 
Equipado com os demais itens de série e acessórios de segurança exigidos por lei, onde atenderá 
plenamente ao edital e seus anexos. 
 
 
Então se faz necessário esta alteração visando o atendimento por maior número de participantes, uma 
vez que a especificação do Edital para o item 4 restringe a nossa participação como segue; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Item 04 - onde se lê,  Veículo VAN,. 
 
Veículo VAN, Motor 2.2, Potência máxima – CV/RPM aproximado de 125,6/ 3,500, 
eletrônico, turbo Diesel, sistemas de transmissão mecânica automatizada, 6 marchas à 
frente e 1 à ré, acionamento de embreagem e direção hidráulico, Rodas aço com 
calota, aro 16/Pneus radiais sem câmara, vidros/travas e retrovisores elétricos, freios  
ABS nas 4 rodas, direção TRW, tanque combustível capac. mínima 80 Litros, Ar 
condicionada /Aquecedor e ventilador, cinto de segurança de três pontas, controle 
remoto das travas, Alerta visual de porta aberta ou entre aberta, bateria dupla/60Ah, 
banco 1/3 e 2/3 em tecido com encosto de cabeça, capacidade para 15+ 1 passageiros 
(banco reclinável) película protetora contra raios solares, frisos de proteção laterais, 
limpador de para brisa com temporizador, Kit som automotivo com rádio AM/FM/CD 
Player, MP3 com entrada USB, com antena e auto falantes instalados, equipado com 
jogo de tapetes de borracha. Peito de aço, O veículo deverá ter todos os equipamentos 
de segurança exigidos pelo CONTRAN, e estar em conformidade com as normas do 
PROCONVE (Programa de controle de poluição do ar por veículos automotores). O 
veículo deverá estar emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o primeiro 
emplacamento no Município de Porto Velho. Garantia de fábrica de tempo mínimo de 
12 meses, Revisão periódica e assistência técnica autorizada a ser prestada no 
Município de Porto Velho-RO. 
 
 
Para:  
Veículo VAN, Motor 2.2, Potência máxima – CV/RPM aproximado de 125,6/ 3,500, 
eletrônico, turbo Diesel, sistemas de transmissão mecânica automatizada, 6 marchas à 
frente e 1 à ré, acionamento de embreagem e direção hidráulico, Rodas aço com 
calota, aro 16/Pneus radiais sem câmara, vidros/travas e retrovisores elétricos, freios  
ABS nas 4 rodas, direção TRW, tanque combustível capac. Mínima de 70 Litros, Ar 
condicionada /Aquecedor e ventilador, cinto de segurança de três pontas, controle 
remoto das travas, Alerta visual de porta aberta ou entre aberta, bateria dupla/60Ah, 
banco 1/3 e 2/3 em tecido com encosto de cabeça, capacidade para 15+ 1 passageiros 
(banco reclinável) película protetora contra raios solares, frisos de proteção laterais, 
limpador de para brisa com temporizador, Kit som automotivo com rádio AM/FM/CD 
Player, MP3 com entrada USB, com antena e auto falantes instalados, equipado com 
jogo de tapetes de borracha. Peito de aço, O veículo deverá ter todos os equipamentos 
de segurança exigidos pelo CONTRAN, e estar em conformidade com as normas do 
PROCONVE (Programa de controle de poluição do ar por veículos automotores). O 
veículo deverá estar emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o primeiro 
emplacamento no Município de Porto Velho. Garantia de fábrica de tempo mínimo de 
12 meses, Revisão periódica e assistência técnica autorizada a ser prestada no 
Município de Porto Velho-RO. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Ressaltamos que os veículos da marca Mercedes-Benz, apresentam grande aceitação no mercado e 
que fazem da marca MERCEDEZ-BENZ, líder no mercado de utilitários há aproximadamente 50 anos. 
 
Sem mais para o momento e cientes que as medidas de direito e de justiça serão prontamente 
atendidas, a fim de que a Mercedes – Benz também possa apresentar proposta a esta administração. 

 
Atenciosamente,  

 
De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda. 

Jorge Fernando Zanotto – Diretor Comercial 
CNPJ 61.591.459/0001-00 
Tel./Fax: (11) 3933-9007 


