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Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br> 10 de março de 2022 17:58
Para: "licitacao@crfmg.org.br" <licitacao@crfmg.org.br>
Cc: Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br>

 

 

POR FAVOR, CONFIRMAR RECEBIMENTO PARA ESTE!

 

Boa tarde!

 

Sr(a) pregoeiro(a),

 

A empresa CS Brasil, vem gentilmente solicitar esclarecimentos técnicos;

Desde já agradecemos a atenção!

 

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

 

ITEM 1 –

Esta correto nosso entendimento, poderá ser ofertado veiculos hatch e sedan?

 

Poderá ofertar veiculos 1.0 turbo, atendendo a potência minima de 101 cavalos?

Exemplo: Chevrolet Onix 1.0 Turbo 116 cavalos e Hyundai HB20 1.0 Turbo 120 cavalos

 

 

 

Atenciosamente,

 

 

Licitação Pública

Tel.: 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.”

Licitação CRFMG <licitacao@crfmg.org.br> 14 de março de 2022 10:41
Rascunho para: Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br>

Prezado(s), bom dia!
Em relação ao primeiro esclarecimento: Conforme anexo I do Edital, descritivo detalhado do objeto, não se faz referência ao modelo. Favor atentar se o carro que será
ofertado corresponde ao descritivo detalhado. Se o carro for modelo Hatch ou Sedan e tiver de acordo com descritivo, não haverá impedimento.
Em relação ao segundo esclarecimento: Sim.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br> 15 de março de 2022 14:28
Para: "licitacao@crfmg.org.br" <licitacao@crfmg.org.br>
Cc: Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br>
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POR FAVOR, CONFIRMAR RECEBIMENTO PARA ESTE!

 

Boa tarde!

 

Sr(a) pregoeiro(a),

 

A empresa CS Brasil, vem gentilmente solicitar esclarecimentos técnicos;

Desde já agradecemos a atenção!

 

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

 

ITEM 1 –

Esta correto nosso entendimento, configurações solicitadas são minimas, poderá ser ofertado veiculos com transmissão automática?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação CRFMG <licitacao@crfmg.org.br> 15 de março de 2022 17:10
Para: Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br>

Boa tarde! Em resposta ao pedido de esclarecimento:
Modelo poderá ser Hatch ou Sedan? Sim.
Poderá ofertar veículos 1.0 turbo, atendendo a potência mínima de 101 cavalos? Sim

Soraya (Pregoeira CRF/MG)

[Texto das mensagens anteriores oculto]


