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Webmail :: Re: ESCLARECIMENTOS PP 060/2017.

Assunto

Re: ESCLARECIMENTOS PP 060/2017.

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

Fernando Guzzo <fernandoguzzofilho@gmail.com>

Cópia

<nasser@dibracam.com.br> , <engenharia@portalcoletores.com>
, <vendasgoverno@iveco.com> , <walter@somadiesel.com.br> ,
<silvio@simaoford.com.br> , <vendas@lavrita.com.br> ,
<c.rocco@cimasp.com.br> , <vendasdireta@sullato.com.br> ,
<guzzo@dibracam.com.br>

Data

11.07.2017 16:41

Prezados senhores:
Segue logo abaixo das perguntas em vermelho, o esclarecimento enviado pela secretaria demandante.
Atenciosamente,
Marilene A. Cruz

Em 11.07.2017 13:15, Fernando Guzzo escreveu:
Pregoeiro: Marilene Alessandra da Cruz

A empresa DIBRACAM COMERCIAL LTDA, CNPJ. 01.900.227/0001-56, concessionário da marca VOLKSWAGEN,
vem respeitosamente solicitar o seguinte esclarecimento:
O prazo solicitado para entrega do conjunto caminhão/coletor 19 m³ no item 2 do Termo de referência é de 45
(quarenta e cinco) dias.
PERGUNTA:
Este prazo esta sendo considerado dias corridos?
No Edital item 14.1.1, bem como na minuta do contrato item 3.1.1, o prazo de entrega é expresso em
dias corridos.
Pode ser pedido prorrogação no prazo de entrega?
Visto que só para confeccionar a Caçamba coletora de lixo os fornecedores estão pedindo de no mínimo 45
(quarenta e cinco) dias.
As justificativas serão analisadas oportunamente. Comprovados motivos cabíveis, sim. A prefeitura
considerou a entrega do caminhão imediata e o prazo de 45 dias é para a confecção da caçamba.
O caminhão solicitado é um caminhão AUTOMATIZADO e não um caminhão automático, é isto mesmo que a
Prefeitura pretende adquirir?
Este caminhão na configuração solicitada não está pedindo inversão de eixo traseiro, é esta mesma configuração
que a Prefeitura pretende adquirir?
Como o produto a ser adquirido é caminhão coletor, requer a inversão do terceiro eixo, a Prefeitura
presume que o fornecedor entregará o veículo com esse requisito técnico.
Informamos que temos veículos específicos para a operação de lixo, levando em consideração a durabilidade do
caminhão quando dimensionado corretamente minimizando o custo operacional da prefeitura.
DIBRACAM COMERCIAL LTDA
Fernando Guzzo Filho
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