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paula.madeira@seadprev.pi.gov.br

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SEADPREV.TERESINA/PI PE/07/2021/ARP

De : Licitação CS BRASIL FROTAS
<licitacao.frotas@csfrotas.com.br>
Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
SEADPREV.TERESINA/PI PE/07/2021/ARP

Seg, 10 de mai de 2021 14:25
1 anexo

Para : paula madeira
<paula.madeira@seadprev.pi.gov.br>
Cc : Licitação CS BRASIL FROTAS
<licitacao.frotas@csfrotas.com.br>

Boa tarde,
Sr Pregoeiro (a),
A empresa CS BRASIL FROTAS, vem respeitosamente solicitar os seguintes questionamentos abaixo:

ANEXO ÚNICO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 18,19 e 21 deste termo de referência,
Esta correto nosso entendimento, itens citados NÃO devem ser fornecidos com RÁDIOS
TRANSCEPTORES, e SIM COM PREDISPOSIÇÂO?

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.”
https://webmail.pi.gov.br/h/printmessage?id=1510&tz=America/Cayenne
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

De : Licitação CS BRASIL FROTAS
<licitacao.frotas@csfrotas.com.br>

Seg, 10 de mai de 2021 08:25

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1 anexo

Para : paula madeira
<paula.madeira@seadprev.pi.gov.br>
Cc : Licitação CS BRASIL FROTAS
<licitacao.frotas@csfrotas.com.br>

Bom dia,
Sr Pregoeiro (a),
A empresa CS BRASIL FROTAS, vem respeitosamente solicitar os seguintes questionamentos abaixo:

ANEXO ÚNICO DO TERMO DE REFERÊNCIA
ITEM 9- Veículo Tipo Picape Média (Flex) (Cabine Dupla, Sem Motorista, Sem
Combustível, Km Livre, 4 Portas): Veículo categoria veículo tipo picape média.
Motorização 08 ou 16v, 4x4, com potência de 102 a 200 cv, manutenção mecânica
permanente por conta da contratada, opcional mínimo Ar condicionado, câmbio
manual, Direção hidráulica ou elétrica, capacidade
mínima de 05 passageiros. Equipado com todos com
todos os equipamentos e acessórios obrigatórios
exigidos pela legislação em vigor; Documentação Regularizada.
Tendo em vista, hoje o mercado não fornece tais caracteristicas grifadas nos
veiculos atuais, sendo assim, podemos ofertar veiculos Tipo Picape (DIESEL)
(Cabine Dupla 4X4 CAMBIO MANUAL)?

1. Nos itens que contem grafismo, por favor disponibilizar LAYOUT
para melhor precificação
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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.”
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SEADPREV.TERESINA/PI PE/07/2021/ARP

De : Licitação CS BRASIL FROTAS
<licitacao.frotas@csfrotas.com.br>
Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
SEADPREV.TERESINA/PI PE/07/2021/ARP

Seg, 10 de mai de 2021 14:25
1 anexo

Para : paula madeira
<paula.madeira@seadprev.pi.gov.br>
Cc : Licitação CS BRASIL FROTAS
<licitacao.frotas@csfrotas.com.br>

Boa tarde,
Sr Pregoeiro (a),
A empresa CS BRASIL FROTAS, vem respeitosamente solicitar os seguintes questionamentos abaixo:

ANEXO ÚNICO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 18,19 e 21 deste termo de referência,
Esta correto nosso entendimento, itens citados NÃO devem ser fornecidos com RÁDIOS
TRANSCEPTORES, e SIM COM PREDISPOSIÇÂO?

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.”
https://webmail.pi.gov.br/h/printmessage?id=1510&tz=America/Cayenne
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