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Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br>
Seg, 29/11/2021 14:52
Para:  Victor Pereira <contratos@cref1.org.br>
Cc:  Victor Pereira <contratos@cref1.org.br>; Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br>

POR FAVOR, CONFIRMAR RECEBIMENTO PARA ESTE!
 
Boa noite!
 
Sr(a) pregoeiro(a),
 
A empresa CS Brasil, vem gen�lmente solicitar esclarecimentos abaixo:
 
DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
Em atenção ao item 2.1, cláusula 2, da MINUTA CONTRATUAL, assim como no termo de referência item 16.1, é informado
que o contrato terá vigência de 26 meses. No entanto, o valor global da contratação é para 24 meses. É correto afirmar
que, para efeito de apresentação de proposta e precificação, deverão ser considerados 24 meses referente à execução
contratual e que o prazo de vigência informado de 26 meses existe em função de prazos de entrega e outras condições?
Está correto o entendimento?
 
 
 
 
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.”

http://www.csbrasilservicos.com.br/

