SENAR - Administração Regional do Estado do Paraná
PREGÃO PRESENCIAL – 009/2020
OBJETO: Aquisição de veículos para uso do SENAR-PR

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, através de sua Comissão de Licitação, torna pública
ESCLARECIMENTO referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue.
Questionamento I
Anexo 1 – Objeto da Licitação
Item – Veículos Motor a Combustão
Sobre a exigência do edital em possuir sistema de navegação GPS, solicito esclarecer:
No veículo a ser proposta para esta licitação, possui o sistema de som denominado Composition
Touchscreen com APP Connect. Este sistema de som possui as seguintes funções: Rádio AM/FM,
bluetooth, USB e APP Connect onde o usuário utilizar o sistema de pareamento do seu celular
tanto Android quanto Apple IOS. Este pareamento é feito através do cabo de carregamento do
seu celular ligado no USB do rádio. Após pareamento, o usuário é possível utilizar sistema de
navegação via aplicativo Waze ou Google Maps, assim como, aplicativos de músicas e até
whatsapp para leitura das mensagens e responder pelo microfone do próprio sistema de som.
Diante do descrito acima quanto as funcionalidades do sistema de som da VW, entendemos que
a exigência sistema de navegação GPS está atendida e será aceita este com o sistema de
pareamento do celular. Este nosso entendimento está correto? Caso não seja este o
questionamento correto, por favor, esclarecer.
Resposta: Está correto, considerando as funcionalidades acima descritas.
Questionamento II
Farol de Neblina
Será aceito instalação do acessório Farol de neblina na concessionária VW, o qual trata-se de
um produto homologado pela Montadora e terá garantia de 12 meses após instalação?
Resposta: O veículo proposto deverá conter no mínimo todos os itens exigidos no Anexo I
do Edital 009/2020. Desta forma será aceito a instalação do farol de neblina na
concessionária com garantia de 36 meses. Ressalto que essa informação deverá ser constada
na ficha técnica do veículo ou no descritivo da proposta apresentada no certame.
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