
RE: Pedido de Esclarecimento II Edital SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI -
Pregão 020/2021

Sandra Márcia dos Santos Rebelo <sandra@sesipa.org.br>
Ter, 20/04/2021 13:38
Para:  Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br>
Cc:  Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>; Gerência Executiva de Segurança e Saúde na Indústria
<gsi@sesipa.org.br>; Lucas Medeiros da Silveira <lucas.silveira@senaipa.org.br>

Prezados,

Boa tarde!

Seguem abaixo, considerações:

 
Quanto item 1.1.10 ANTENA COM ALTA VISIBILIDADE NA PARTE SUPERIOR
 
 
 
 

 
 

Quanto ao item 1.1.6 - EXIGÊNCIA DA CONTRATANTE - PERMANECE

Proteção contra capotamento (ROPS) homologado conforme previsto na legislação local
ou veículo com padrão de segurança 05  estrelas no NCAP (Programa de Avaliação de Novos
Carros)



Qualquer dúvida, ao dispor!

A�.,

De: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br> 
Enviado: terça-feira, 20 de abril de 2021 12:29 
Para: Gerência Execu�va de Segurança e Saúde na Indústria <gsi@sesipa.org.br>; Sandra Márcia dos Santos
Rebelo <sandra@sesipa.org.br>; Lucas Medeiros da Silveira <lucas.silveira@senaipa.org.br> 
Cc: Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br> 
Assunto: ENC: Pedido de Esclarecimento II Edital SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI - Pregão 020/2021
 
Prezados, boa tarde.
Segue pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,
 
COCEL - Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI DR/PA
Contatos: (91) 4009-4940 / 4919 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br

De: licitacao.frotas@csfrotas.com.br <licitacao.frotas@csfrotas.com.br>
Enviado: segunda-feira, 19 de abril de 2021 18:00 
Para: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br> 
Cc: licitacao.frotas@csfrotas.com.br <licitacao.frotas@csfrotas.com.br> 
Assunto: Pedido de Esclarecimento II Edital SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI - Pregão 020/2021
 
AO
 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
 
PREGÃO Nº 020/2021
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Locação de Veículo e Rádio
Comunicador em atendimento ao SESI-DR/PA, conforme Edital e Anexo I.
A CS BRASIL FROTAS LTDA, CNPJ 27.595.780/0001-16, vem solicitar os seguintes esclarecimentos
referente ao objeto acima conforme segue:
 
 
Com relação ao Anexo I – Termo de Referência:

No item 1.1.10, o edital informa: “Antena com bandeira de alta visibilidade na ponta superior”. É
possível disponibilizar uma foto e/ou detalhar melhor este item?

 
No item 1.1.6, o edital solicita “Proteção contra capotamento (ROPS) homologado conforme previsto
na  legislação local OU veículo com padrão de segurança 05 estrelas no NCAP (Programa de Avaliação
de Novos Carros”. Após pesquisas, iden�ficamos que o ROPS é uma estrutura metálica adaptada dentro



da cabine; Seu uso mais frequente é em Máquinas Pesadas. Diante do exposto, podemos desconsiderar
este item?  

 
 
 
Atenciosamente,

 

 

 
Licitações Públicas
(11) 2377-8068 
www.csbrasilservicos.com.br 

 
 
AVISO LEGAL: “Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente às pessoas
endereçadas e contém informação privilegiada e/ou confidencial. Fica proibida a utilização e/ou
retransmissão destes documentos por pessoa diversa do destinatário, devendo inutilizar de
imediato o material a que teve acesso, sob pena de responsabilização na forma da lei”.  
LEGAL NOTICE: “This message and attachments are destined only to the addressed individuals
and may contain privileged or confidential information. It is forbidden to use and/or relay these
documents to different person than the recipient and must immediately dispose the material that
had access, under penalty of accountability by the law.”  
RENUNCIA: “Este mensaje y sus archivos adjuntos están destinados únicamente a las personas
destinadas y contiene información privilegiada y / o confidencial. Está prohibido el uso y / o
retransmisión de estos documentos por persona distinta del destinatario y debe descartar
inmediatamente el material de que dispone, bajo pena de responsabilidad ante la ley.”

http://www.csbrasilservicos.com.br/

