
    L  Licitacao@C… 

Bom dia! 

Referente ao prazo de entrega, favor considerar que fica valendo o período de 90 dias. 

Referente ao questionamento 1, encaminhamos ao setor técnico para parecer. 

Setor de Licitações

Prefeitura Municipal de Cunha

Em 01/02/2023 17:17, Fabio Antonio Machuca escreveu:

Boa tarde, venho por meio deste e-mail solicitar questionamento frente ao edital de Pregão Eletrônico nº 5/2023
(Caminhão com cesto elevatório) pelo motivos apresentados abaixo:

 

 

QUESTIONAMENTO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA

 

O Termo de Referência apresenta a carroceria de duas maneiras diferentes:

 

- carroceria modular de aço padrão eletricitário

 

- carroceria modular de alumínio padrão eletricitário construída cm perfis extrudados em liga de alumínio
estrutural, com 06 compartimentos (armários) dispostos ao longo das laterais do veículo que possibilitam o
acondicionamento de materiais e ferramentas de trabalho.

 

 

QUESTIONAMENTO 2 – PRAZO DE ENTREGA

 

Existe 2 prazos de entrega diferentes no mesmo edital:

 

- 12. DA FORMA DE ENTREGA

12.1.3 – Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de até 90 (noventa) dias. (Página 10)

 

- 3. PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA

3.1 – ENTREGA UNICA, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis após a emissão e confirmação do recebimento
da autorização de fornecimento (A. F), (Página 15)

 

 

Solicito esclarecimento quanto ao tipo de carroceria (Questionamento 1) e sobre o Prazo de Entrega
(Questionamento 2)

 

 

Favor acusar o recebimento e responder o quanto antes pois estamos chegando próximo ao dia do pregão

 

 

Grato
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