
RES: CS BRASIL - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CREF/RJ E ES PE/10/2021/CD

Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br>
Seg, 29/11/2021 17:19
Para:  Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br>; Victor Pereira <contratos@cref1.org.br>
Cc:  Victor Pereira <contratos@cref1.org.br>

Sr(a) Pregoeiro(a),
 
Queira ainda considerar as seguintes perguntas:
 
I - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL (já enviada):
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?
 
II – DA DISPUTA
Está correto o entendimento de que a disputa se dará pelo preço GLOBAL PARA 24 MESES?
 
III – DOS PROVISÓRIOS
É correto afirmar que os veículos provisórios, nas condições do edital, deverão ser entregues em 30 dias úteis, contados da
assinatura do contrato?
 
 
Atenciosamente,
 

 
 
Licitação Pública
Tel.: 11-2377-8068
www.csbrasilservicos.com.br

 
 
De: Licitação CS BRASIL FROTAS  
Enviada em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 11:52 
Para: contratos@cref1.org.br 
Cc: Victor Pereira <contratos@cref1.org.br>; Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br> 
Assunto: CS BRASIL - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CREF/RJ E ES PE/10/2021/CD
 

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?
 

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


 
 
 
Atenciosamente,
 

 
 
Licitação Pública
Tel.: 11-2377-8068
www.csbrasilservicos.com.br
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