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Administracao - PMPB <administracao@portobelo.sc.gov.br>

Pregão Porto Belo 
2 mensagens

ERON FAUSTINO <eletromecanicaeron@hotmail.com> 7 de julho de 2021 23:02
Para: "administracao@portobelo.sc.gov.br" <administracao@portobelo.sc.gov.br>

Venho através desta forma digital informar que o documento da Concorrência Pública número 002/2021/PMPB a cláusula
6.9 teste de veículos..6.9.1 está improcedente sendo que a utilização (teste e experiencia) o lote 1 e lote 2 é indispensavel
a utilização conforme descrito na cláusula acima citado,sendo assim peço que senhor pregoeiro faça uma readequação do
edital acima citado.Desde já agradeço a sua atenção e estou a disposição.

Att.ERON FAUSTINO 

Administracao - PMPB <administracao@portobelo.sc.gov.br> 8 de julho de 2021 14:36
Para: ERON FAUSTINO <eletromecanicaeron@hotmail.com>

Boa tarde,

Abaixo segue os esclarecimentos:

Com relação ao ques�onamento da empresa sobre o item 6.9.1 do Anexo I do Edital da Concorrência Pública
nº 002/2021 – PMPB, é exigido apenas que a empresa vencedora, possua a placa de experiência para o lote
02, já que após o conserto do veículo, o mesmo deverá ser testado em via pública para análise se o problema
foi resolvido.
O lote 01 trata-se de manutenção elétrica, que não necessita de testes em vias públicas, diferente da
mecânica.
E em nenhum momento do Edital é exigido que a empresa apresente na abertura do certame, documento de
que possui tal placa ou Cer�ficado do Detran afirmando que a empresa já tem tal documento, podendo a
empresa após ser declarada vencedora do certame dar entrada junto ao Detran/SC para ter o cer�ficado da
placa de experiência. 

OBS: Informamos que qualquer informação ou dúvida com relação aos Editais, somente são respondidos via
e-mail, pois assim tanto a dúvida de qualquer empresa, bem como a respec�va resposta fiquem salvas.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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--  
Rodrigo Truffa da Costa
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Porto Belo
Telefone: (47)3369-4111 - Ramal: 248
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