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Assunto: Re: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
De LICITAÇÃO S. S. ALTO <licitacao@ssalto.rj.gov.br>
Para: Setor de Licitações <licitacoes@fiatautomotive.com.br>
Data 06/04/2022 14:01

Boa tarde, senhor fornecedor primeiramente esclarecemos que a descrição dos equipamentos é realizado pela
secretaria solicitante e que esta pregoeira apenas verifica e julga as especificações da proposta vencedora com o
solicitado, diante dos pedidos de esclarecimentos/ aceitação dos produtos não vislumbro a classificação de itens
divergente do solicitado.

--- 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TEL.: 22-2559-1160 
      22-2559-1103 
      22-2559-1107

 

Em 06/04/2022 11:53, Setor de Licitações escreveu:

Bom Dia!

 

Venho através deste sinalizar alguns detalhes nas especificações do edital do pregão eletrônico de n° 21/2022,
referente a aquisição de veículos. 

No item 1 pede motorização 1.4, nas marcas que eu represento ( FIAT, RENAULT, JEEP, HYUNDAI E CHERY) não
existe mais essa opção, os motores modernos estão vindo 1.0 ou 1.0 turbo, para trazer aos consumidores mais
potência e menos consumo. De sedam temos as opções de HB20S 1.0 OU 1.0 TURBO; CRONOS 1.0 OU 1.3;
LOGAN 1.0. Além do valor de referência estar defasado.

No item 2 apenas um detalhe não está enquadrando no Cronos 1.3, o entre eixo é de 2.521 e o edital pede
2.550, mas arredondando é dois metros e meio de qualquer forma. por isso acredito que não será impedimento.
Se a prefeitura acatar o veículo eu ainda vou precisar submeter a diretoria para verificar a possibilidade de
participarmos, pois o valor de referência está com uma margem muito apertada estamos recebendo reajustes da
fabrica constantemente e esse carro está sendo fabricado na Argentina temos receio de não conseguir atender o
prazo de 60 dias. O quanto antes puderem me confirmar eu agradeço para seguir com o processo a licitação já é
amanha.

No item 3 a Fiorino tem motorização 1.4 e o valor também está defasado. 

 

Atenciosamente,

 

Bruna Kíssila   


