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PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Questionamento - PREGÃO ELETRONICO Nº1242018 - ID 743159 

Licitação | Emporium <licitacao@emporiumcs.com.br> 9 de novembro de 2018 13:14
Para: pregoes.sml@gmail.com

Nós da empresa Emporium Construtora Comercio e serviços , CNPJ. 05.163.253/0001-08 , a mais de 10
anos no mercado, fornecendo Ambulâncias e veículos transformados,  vimos através deste
tempestivamente, pois temos o interesse em participar do pregão eletrônico nº124/2018 a ser realizado na
data de 14/11/2018 .

Questionamos o veiculo especificado em edital, pois o mesmo solicita um veiculo “Tipo Furgão com
carroceria em aço e original de fabrica, longo, de teto alto” e a também solicita que o mesmo seja do tipo
“traçado 4x4”.

Temos em tela uma duvida pois temos em nossa linha de fornecimento o veiculo Renault Master L3H2
que possui todas as dimensões descritas no item 1.1 e características que atendem plenamente ao edital
do item 1.2 adiante , exceto pela tração 4x4 .

Quanto a tração 4x4 informamos que no mercado nacional não existe veiculo tipo furgão que possua tal
característica. Caso o real interesse desta administração seja um veiculo com a tração 4x4  informamos
que para este projeto seria necessário a adaptação do veiculo em uma caminhonete  entretanto para as
especificações da adaptação seriam necessárias varias alterações em seu descritivo.

Diante do exposto caso o real interesse seja no veiculo do tipo furgão e para darmos celeridade ao
processo de aquisição e não se fazer necessário sua remarcação para ratificação, sugerimos que por se
tratar de uma errata que seja feito apenas um aviso no sistema do BB  alterando os dizeres conforme
sugestão:

- No ANEXO I DO EDITAL , ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTITATIVOS, onde se lê:
“traçada 4x4” leia-se “tração 4x2” .

Sem mais para o presente, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, colocando-nos à
disposição para quaisquer esclarecimentos.

Segue em anexo catalogo do veiculo para diligencias.

Agradecemos pela atenção ;

 

 

Gustavo Borges

Licitações 
Fone: 55(34) 3216-6700

 gustavoborgesamaral

licitação@emporiumcs.com.br
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respondendo ao e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua
cooperação".
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