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Para: licitacao@crfmg.org.br
Cc: licitacoes@mealugueldecarros.com.br

Favor confirmar recebimento.

 

 

Prezado(a) Pregoeiro(a), bom dia!

 

 

Requer, por gentileza, sejam respondidos os seguintes questionamentos:

 

1. Verifica-se pelas especificações exigidas no Anexo I do edital, que o valor unitário mensal máximo estimado para os veículos
está muito defasado, tendo em vista que os valores dos veículos sofreram um aumento considerável no último ano, o que torna o
atual valor estimado inexequível. Sendo assim, poderia nos informar e/ou disponibilizar o orçamento que deu origem ao valor
estimado?

 

2. O prazo médio para entrega dos veículos, de 120 dias (item 8.11), também está abaixo do solicitado pelas montadoras, que
atualmente é de 180 dias a partir da realização do pedido. Por isso, requer alteração do prazo, para que seja viável o fiel
cumprimento dos prazos na execução do contrato.

 

 

 

Aguardo retorno

 

Atenciosamente,

 

Lorena Nunes

Auxiliar Jurídico

 
(31) 3351-4651

lorena@inovatecnologia.com

www.grupoinovabpo.com.br
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Para: lorena@inovatecnologia.com

Bom dia Lorena!
Em relação aos valores obtidos para composição da Planilha de custos, segue para sua ciência: 
Foi composta por planilha de custos sendo considerado a média dos valores e tendo como base os 3 (três) menores preços, e descritivo do anexo I conforme nosso Edital
PE 01/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2022. 
Foram consultados 4 (quatro) fornecedores que enviaram a proposta por e-mail, uma consulta pelo Painel de Preços e três Atas de SRP. Segue para sua ciência:
Painel de Preços: UASG 926321 - Fornecedor: LOC CONST E EMP LTDA - 16/02/2022
Orçamento por e-mail: UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A  - 16/02/2022; PONTUAL LOC CAR LTDA - 10/02/2022; MUVE LOCADORA LTDA - 10/02/2022; PONTUAL
LOC CAR LTDA - 10/02/2022
ATAS: Justiça Eleitoral UASG 070004 - 15/10/2021- Fornecedor: D.E REBOUÇAS EIRELLI; Câmara dos Deputados - 09/11/2021 - Fornecedor: DALETH VEÍCULOS
LTDA; M&F ALUGUEL DE CARROS LTDA - UASG 389103.

Em relação: Item 8.11 do Edital "Prazo de entrega", analisamos outros editais considerando o ano de 2021 e 2022. Verificamos algumas impugnações referentes a prazos
de 30 e 60 dias, e impugnações aceitas, e havendo prorrogação de prazo para 120 dias. Desta forma, consideramos que o prazo é suficiente para entrega dos veículos.
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