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Assunto QUESTIONAMENTO SOBRE PP 003/2021 Município de Santo
Antônio do Planalto Estado do Rio Grande do Sul

De BELABRU licitacao <licitacaobelabru@gmail.com>
Para <licita.sap@dgnet.com.br>, <lucianoputrick@gmail.com>, Alberto

Fernando Fontolan <belabru@me.com>, Cesar Henrique Bicho
<CESARHENRIQUE.BELABRU@gmail.com>, Alberto Fontolan Fernando
<a.i.t.belabru@gmail.com>

Data 2021-02-19 11:47

Caros Senhores
 

      Vimos por meio desta questionar a necessidade da exigência do
item abaixo copiado:
 
  7.1.6. Qualificação Técnica: 
 
c) Declaração informando nome, endereço, telefone e responsável da Assistência técnica para atendimento e da
garantia. A empresa licitante que não for autorizada da marca ofertada deverá indicar a Concessionária Autorizada
que irá realizar as revisões, os serviços de assistência técnica e de garantia, através de declaração da própria
Concessionária, em papel timbrado da autorizada, onde deverá declarar ter ciência e concordar com o mesmo, ou
apresentação do contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida ou autenticado quando for reprodução; a
mesma deverá estar sediada em um raio de 150 (cento e cinquenta) quilômetros de distancia do Município de Santo
Antônio do Planalto/RS, possuir assistência técnica própria, com mecânicos treinados pelo fabricante do veículo
  
      Informamos que somos um grupo de empresas que tem como foco principal a venda de
veículos automotores de diversas marcas e modelos, exclusivamente para órgãos públicos, através de
licitações em todo o território nacional, inclusive o estado do RIO GRANDE DO SUL.
 
       Desta forma, sabemos que todo veículo de qualquer que seja a marca, tem sua assistência técnica
garantida diretamente do fabricante em todo território nacional em todas as concessionárias da marca,
independente de onde foi adquirido, isto posto, pedimos que a exigência acima copiada, fosse
flexibilizada por uma declaração indicando ao município a concessionária mais próxima ao município, a
título de informação, visto que tal informação está disponível nos sites das montadoras.
 
       Certos de podermos contar com vossa atenção, agradecemos antecipadamente.   
 
--  
ROGERIO SOUZA
GERENTE DE VENDAS
BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
11-3873-9973
11-94711-4145
11-95134-9444
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