PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

BETIM, 18DE MAIO DE 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÍSSIMO – MINAS GERAIS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2020
PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2020

Prezados Senhores

A DEVA VEÍCULOS LTDA, representante autorizado da marca IVECO, situada na
Rua Teonílio Niquini, 32 (Br 381, Km 482), bairro Jardim Piemont na Cidade de Betim –
Minas Gerais, inscrita sob o CNPJ Nº 23.762.552/0003-02, representada neste ato pela
Consultora de Negócios de Vendas ao Governo Amanda Regina de Moura, vem
respeitosamente perante Vsas. solicitar alterações e esclarecimentos sobre o descritivo
deste Processo Licitatório:

ANEXO- I – TERMO DE REFERÊNCIA

Onde se diz na descrição:

 Número de marchas mínima de (5) a frente e 1 (um) a ré

 Capacidade máxima de carga útil+ carroceria de 5.000 kg
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 Pede-se esclarecimento / alteração para:

 Número de marchas mínima de 6(sincronizadas) a frente e 1 (um) a ré


Peso bruto total (PBT) mínimo de 4.000kg

Justificativa:

Esse esclarecimento primeiramente tem como intuito entregar um produto que atenda às
necessidades do município e aumentar o número de empresas participantes, assim o
órgão terá um bem de qualidade e com melhor custo benefício, assim sugerindo
alterações no descritivo conforme explicaremos mais adiante.
Ratificamos ainda que temos total interesse em participar do certame, inclusive
para conhecimento dessa comissão, lembramos que nossa empresa é uma intuição séria
que está presente em licitações do âmbito Federal, Estadual e Municipal.
Por fim, mas não menos importante, relatamos que caso não seja alterado o
descritivo do Termo de Referência ficará inviável o valor de referência para adquirir o
produto licitado.
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Marca/Modelo

Daily 45-170

VW Delivery 4.160

Cilindros

4

4

Potência

170 cv

156 cv

N° Marchas

6+1

6+1

Tração

4x2

4x2

Certo de vossa atenção desde já agradecemos e aguardamos o deferimento das
alterações.
Atenciosamente,

____________________________________________

Keyla Rodrigues Barcelos
Representante Legal
Deva Veículos Ltda
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