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Formalizo meu pedido de impugnação, para que haja ajustes a fim de participarmos, visando isonomia do processo. Peço
ajuste quanto aos itens abaixo: 5) Volante com regulagem de altura e, preferencialmente, de profundidade; - o veículo
proposto possui apenas regulagem de altura, peço remover a informação de profundidade. 27) Piloto automático e
limitador de velocidade; - veículo proposto possui “controle de cruzeiro”, o qual mantém a velocidade do veículo, porém
não possui limitador de velocidade, peço ajustar o termo piloto automático para controle de cruzeiro, piloto automático
subtende  algum sistema autônomo,  termo  popular  para  controle  de  cruzeiro,  mas  pode  haver  interpretações  que
inviabilizaria o processo; 36) Rodas de liga leve de 15’’ (mínimo) com pneus 195/65 R15 (mínimo); - Veículo proposto
possui pneu com dimensões de 185/60, é feito todo uma pesquisa em cima desta escolha, para promover segurança e
conforto,  peço o  ajuste para  que  seja apenas com aro 15”  e  pneu conforme fabricante.  38)  Jogo de  tapetes em
borracha; - podemos atender com tapetes originais? São tapetes em carpet promove maior conforme que os usuais
tapete  de  borracha;  42)  Painel  de  instrumentos  (velocímetros,  e  demais  itens  que  sejam  de  série)  digital  e/ou
computador de bordo; - todos os veículos possuem computador de bordo, porém nem todos são digitais, peço remover
este item ou retirar a informação de ser digital; 45) Potência mínima de 1 10cv – gasolina/etanol; - entendo que é
solicitado 110cv tanto com etanol como gasolina, os veículos flex, possuem uma maior potência com o etanol visto a
explosão do combustível, nosso veículo possui 110cv no Etanol e 105cv na gasolina; 50) Carga útil/Capacidade total de
carga mínima 500kg; - Peço ajuste para 400kg; Sugestão, pedir ANO/Modelo não inferior ao ano de contratação do
veículo.  Estamos  em novembro  e  algumas  montadoras  ainda  possuem em estoque  veículo  com fabricação  2019,
imaginar que o veículo está a um ano parado, não irão receber um veículo de qualidade. Quanto a cor do veículo peço
considerar o termo cor “Branca”, independente de sólida ou perolizada, o veículo proposto é um sedan premium, com
produção mais comum no perolizado.
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