
Prefeitura de Parnamirim

CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com>

Pregão Eletrônico nº 29.2022 - SEARH - Sem Termo de Referência - Aquisição de
Pick-ups
9 mensagens

Isaac Soares <licita.trial@gmail.com> 22 de agosto de 2022 00:04
Para: cpl@parnamirim.rn.gov.br, cplsearh2022@gmail.com
Cc: Henrique Potiguar <henrique@redencao.com.br>

Prezados Senhores, bom dia!! 

No Pregão abaixo identificado não conseguimos visualizar o termo de referência do mesmo, uma vez que o arquivo
disponível consta: Edital, Orçamento básico e Ordem de Compra, por favor, se possível nos encaminhe o termo de
referência para que seja analisado pelo nosso setor a nossa participação. 

Agradecido.

Tipo de Órgão: Municipal Cidade:  Parnamirim RN

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 29/2022-SEARH

Objeto:
Aquisição de veículos automotores dos tipo pick-up, para utilização nas atividades
operacionais desenvolvidas pelos agentes de fiscalização de trânsito de parnamirim/rn

Segmentação: Veiculos Leves - Aquisicao Compra Equipamento

Abertura: 01/09/2022 10:00

Telefone: (84) 3272-7174 Telefone 2: (84) 3272-7174

Acesso:
19/08/2022 ARQUIVO DO EDITAL

- http://www.parnamirim.rn.gov.br

- cpl@parnamirim.rn.gov.br

Complementos: Fonte Banco do Brasil - Site -  19/08/2022  /// Número Licitação BB: 957233 ///

Data Cadastro: 19/08/2022 Data Alteração: 19/08/2022 15:12

Atenciosamente, 

--
Isaac Soares
Trial  - Consultores Empresariais

Oração de São Miguel Arcanjo - São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as
maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela
virtude divina, precipitai no inferno a satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as
almas. Amém.

Não contém vírus.www.avg.com
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CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com> 22 de agosto de 2022 12:20
Para: Isaac Soares <licita.trial@gmail.com>

Boa tarde, Sr Isaac. No licitacoes-e consta o termo de referência (anexoItermodereferencia). Segue termo de
referência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ANEXOITERMODEREFRENCIA.pdf
898K

Isaac Soares <licita.trial@gmail.com> 22 de agosto de 2022 12:40
Para: CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com>

Boa tarde!! 

Tenho alguns pedidos de esclarecimentos a serem realizados conforme abaixo: 

Essa pick-up seria de médio porte ou de grande porte? Pois existem algumas pequenas discrepâncias conforme irei
demonstrar a seguir.

Na exigência contida no Termo de referência:

1ª esclarecimento - 

d) Relação peso/torque não inferior a 40,0(Kg)kgfm, medidos na gasolina, com as características originais de
fábrica;

OBS: Este torque é de caminhoneta de porte grande, ex: Frontier, Hillux, S10 e etc.

Sugiro-vos redução para: 

d) Relação peso/torque não inferior a 16,0(Kg)kgfm, medidos na gasolina, com as características originais de
fábrica;

OBS: Este torque seria de caminhoneta de porte médio, ex: Oroch, Toro, Strada e etc..

2ª esclarecimento: 
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q) Tanque de combustível com capacidade para no mínimo 50 litros;

OBS: A nova Oroch reduziu para 45 litros seu tanque de combustível devido a economia de seu novo motor
turbo; 

Sugiro-vos redução para: 

q) Tanque de combustível com capacidade para no mínimo 45 litros;

OBS: Permitiria a entrada de mais um potencial concorrente e permaneceria as demais que possuem capacidade
acima; 

Atenciosamente, 

Isaac Soares

Não contém vírus.www.avg.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com> 22 de agosto de 2022 13:42
Para: edyleopardo@yahoo.com.br

Boa tarde. segue pedido de esclarecimento da Trial  - Consultores Empresariail. Aguardamos resposta com maior
brevidade.

Renata Rodrigues
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Isaac Soares <licita.trial@gmail.com> 24 de agosto de 2022 11:15
Para: CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com>

Bom dia!! 
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Tenho alguns pedidos de esclarecimentos a serem realizados conforme abaixo: 

Essa pick-up seria de médio porte ou de grande porte? Pois existem algumas pequenas discrepâncias conforme irei
demonstrar a seguir.

Na exigência contida no Termo de referência:

1ª esclarecimento - 

d) Relação peso/torque não inferior a 40,0(Kg)kgfm, medidos na gasolina, com as características originais de
fábrica;

OBS: Este torque é de caminhoneta de porte grande, ex: Frontier, Hillux, S10 e etc.

Sugiro-vos redução para: 

d) Relação peso/torque não inferior a 16,0(Kg)kgfm, medidos na gasolina, com as características originais de
fábrica;

OBS: Este torque seria de caminhoneta de porte médio, ex: Oroch, Toro, Strada e etc..

2ª esclarecimento: 

q) Tanque de combustível com capacidade para no mínimo 50 litros;

OBS: A nova Oroch reduziu para 45 litros seu tanque de combustível devido a economia de seu novo motor
turbo; 

Sugiro-vos redução para: 

q) Tanque de combustível com capacidade para no mínimo 45 litros;

OBS: Permitiria a entrada de mais um potencial concorrente e permaneceria as demais que possuem capacidade
acima; 
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Por favor confirmem recebimento. 

Atenciosamente, 

Isaac Soares

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com> 24 de agosto de 2022 13:19
Para: edyleopardo@yahoo.com.br

Boa tarde, segue pedido de esclarecimentos da TRIAL. Aguardamos resposta com maior brevidade.

Renata Rodrigues
Pregoeira

---------- Forwarded message ---------
De: Isaac Soares <licita.trial@gmail.com>
Date: qua., 24 de ago. de 2022 às 11:16
Subject: Fwd: Pregão Eletrônico nº 29.2022 - SEARH - Sem Termo de Referência - Aquisição de Pick-ups
To: CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com> 24 de agosto de 2022 13:22
Para: Isaac Soares <licita.trial@gmail.com>

Sr. Representante, encaminhamos os pedidos de esclarecimento para a SESDEM, estamos aguardando resposta.

Grata.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Isaac Soares <licita.trial@gmail.com> 24 de agosto de 2022 14:29
Para: CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com>

Me desculpe. 
Muito obrigado pelo retorno.
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

Edvaldo Gomes da Silva <edyleopardo@yahoo.com.br> 25 de agosto de 2022 13:49
Para: CPL SEARH <cplsearh2022@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Boa tarde segue esclarecimento ao Pregão Eletônico 29.2022.

Esclarecimento.pdf
587K
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