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CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

Solicitação de Esclarecimentos II - PE SRP 001/2020/SSP - Locação de Veículos
Automotores
1 mensagem

Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br> 4 de fevereiro de 2020 15:07
Para: "cplssp@gmail.com" <cplssp@gmail.com>
Cc: Licitação CS BRASIL FROTAS <licitacao.frotas@csfrotas.com.br>

Boa tarde,

 

Prezado Sr. Ricardo Salgado

Pregoeiro da SSP,

 

CS Brasil Frotas Ltda, vem através deste, mui respeitosamente, apresentar-lhe os esclarecimentos abaixo
elencados:

 

1 – Quanto a resposta do esclarecimento enviada anteriormente, reiteramos a possibilidade desta administração
substituir o tempo randômico da fase de disputa pela prorrogação automática.

Lembramos que tal prática favorece a administração, oportunizando a mesma a contratação realmente pelo menor
preço, não havendo assim a possibilidade de uma curta fase de disputa de lances, assim onerando os preços. Esta
modalidade já foi utilizada em outros pregões da administração pública do Estado de Goiás, desta forma contamos
com a compreensão desta honrada administração.

 

2 – Outro ponto que pedimos vossa reconsideração é quanto ao prazo de lançamento das propostas, no pregão
ocorrido no inicio do ano de 2018, tivemos problemas com o prazo de 1 hora para lançamento da proposta de
preços. Salientamos que serão 15 itens ao qual serão necessárias as informações da Marca e Modelo, bem como o
lançamento dos valores e especificações dos lotes. Na última licitação deste respeitável orgão foi disponibilizado a
todos os licitantes o prazo de 2 horas ao qual todos conseguiram lançar suas propostas com tranquilidade e
assertividade.

 

Diante do exposto agradecemos a atenção.

 

Atte.

Felipe Ricardi dos Santos

Gerente de Licitações

(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

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


