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Tropical Trading <tropical@tba.com.br> 23 de outubro de 2018 08:18
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com

SOLICITAMOS ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM MESMA VIA

 

AO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

MD SENHOR PREGOEIRO 

REFERENCIA: EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO SRP N° 42/2018:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

               A BR Marine Comércio Importação e Exportação Ltda – EPP, CNPJ/MF sob o n° 11.060.238/0001-29, de acordo com o preâmbulo do
Edital, e tempestivamente, vem apresentar o PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, pelos motivos que passamos a expor:  
1 – O Item 1 – Motor de popa de 15 HP dentre outras especificações solicita peso entre 35 a 40 Kg – Perguntamos se pode ser ofertado motor com
peso máximo de 41 Kg?

2 – O Item 2 – Motor de popa de 25 HP, também dentre outras especificações solicita que a altura da rabeta deverá ser entre 420 a 430 mm –
Perguntamos se pode ser ofertado motor com rabeta de 15”  (381mm)? – Cilindrada entre 480 a 500 cm3 – Perguntamos se pode ser ofertada
cilindradas de 429 cm3?

As nossas indagações são devidas em razão de que as especificações apresentadas no Edital são exclusivas dos motores Yamaha, Maranelo,
Kawashima, deixando de fora a Marca Mercury Marine, que é líder de mercado, possuindo vasta rede de concessionárias, e grande estoque de
peças de reposição.

Desta forma, solicitamos a revisão das especificações do Edital, pois da forma como esta descrita contraria o principio da igualdade entre os
licitantes..     

Assim, diante do acima exposto vimos solicitar este Pedido de Esclarecimento por tratar-se de especificações técnicas do Edital, bem como
certamente ampliara o número de licitantes tornando o certame mais competitivo e que certamente trará benefícios financeiros a Administração
pública 

Brasília DF, 22 de outubro de 2018.     
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