Resultado Consolidado das contribuições recebidas durante a Consulta
Pública nº 01/2019 para aquisição de Caminhão Frigorífico

Contribuições IVECO:

Contribuições VOLKSWAGEN:

São Paulo, 07 de Junho de 2019
Ao
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Divisão de Compra Nacional
DICNA/CECOM/CGCOM/DIRAD/FNDE
Referência: Consulta Pública nº 01/2019
APROVAÇÃO DE PROJETO
A MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número
06.020.318/0001-10 com sede na Rua Volkswagen, Nº 291 7º, 8º e 9º andares, Bairro Jabaquara, na
cidade de São Paulo – SP e unidade fabril, inscrita no CNPJ sob o número 06.020.318/0005-44, com
sede na Rua Volkswagen, Nº 100, Bairro Pedra Selada, na cidade de Resende – RJ, vem através desta,
solicitar alguns esclarecimentos relacionados ao descritivo técnico.

“PROJETO FNDE - CAMINHÃO FRIGORÍFICO”

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:
1. PARALAMAS TRASEIROS:
Descrição do Item: “Equipados, no mínimo em sua região inferior traseira, com lameiros fabricados em
borracha sintética.”
Observação: Item válido para parabarro e não paralamas traseiros.

2. TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

Descrição do Item: “Equipado com protetor, em aço carbono.”
Solicitação: Por não se tratar de um item usual para o segmento precisaremos de um direcional da
necessidade. Existe algum desenho, croqui ou foto para utilizarmos como base no desenvolvimento do
projeto para atender plenamente a necessidade?

3. TANQUE DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX – ARLA 32:

Descrição do Item: “Equipado com protetor, em aço carbono.”
Solicitação: Por não se tratar de um item usual para o segmento precisaremos de um direcional da
necessidade. Existe algum desenho, croqui ou foto para utilizarmos como base no desenvolvimento do
projeto para atender plenamente a necessidade?

4. 3.2.4 CRONOTACÓGRAFO: ANEXO II.

Descrição do Item: “f) latitude, longitude e direção, sendo essas informações possíveis de serem
parametrizadas por tempo ou evento.”
Detalhamento: Conforme a Resolução 14/98, todos os caminhões são obrigados a utilizar o tacógrafo.
O tacógrafo BVDR contém as informações solicitadas no Anexo II, exceto ao item “f”.
Solicitação: Para suportar esse item, a MAN Latin America tem a possibilidade de ofertar uma
plataforma de tecnologia e soluções, diferente ao Cronotacógrafo, que nos dará mais segurança,
precisão nas informações, geolocalização em tempo real e com diversas vantagens adicionais, sem
custos extras.
Porém para isso, solicitamos a inclusão do descritivo: O item poderá ser substituído por outra
plataforma de tecnologia que garanta as mesmas informações e funcionalidades do Cronotacógrafo.
Diante do exposto, solicitamos parecer favorável.
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