
Licitação Boituva 

De: "Licitação Boituva" <licitacao@boituva.sp.gov.br>
Data: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 12:01
Para: "Osmar Galvão - Licitação Lumière" <osmar.galvao@lumiereveiculos.com.br>
Cc: <setor.licitacao@boituva.sp.gov.br>; <licitacao@boituva.sp.gov.br>
Assunto: Re: Esclarecimentos Pregão 064/2022
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Prezados, bom dia!

Segue resposta da Secretaria Requisitante:

Quanto ao esclarecimento, não há nenhum problema quanto à alteração da capacidade do tanque de 
combustível para 69L, visto que é uma diferença mínima que não atrapalha no uso do veículo.

Grato.

At.te

Frota Saúde.

From: Osmar Galvão - Licitação Lumière
Sent: Thursday, November 17, 2022 10:23 AM
To: licitacao@boituva.sp.gov.br
Subject: Esclarecimentos Pregão 064/2022

Bom dia

Venho através desta solicitar esclarecimentos do Anexo I, item 02 em relação ao descritivo do 
veiculo.

Veiculo tipo Furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, com tanque de 
combustível capacidade minima de 70 litros.

Informamos que os veiculos tipo Furgoneta movidas a diesel disponiveis no mercado, oferecem 
tanque de combustivel de 69 litros.

Diante do exposto, solicitamos alterar a capacidade de 70 litros, ou aceitar a capacidade de 69 
litros que é oferecido pelos veiculos, considerando como diferença minima que não atrapalha o 
processo licitatório.

Os laudos que constam no descritivo, deverão ser apresentados na entrega do veiculo, por não 
serem solicitados na habilitação.



Atenciosamente,

--
OSMAR GALVÃO
VENDEDOR

(17) 3214-7733

(17) 99732-0055

osmar.galvao@lumiereveiculos.com.br

AVISO LEGAL: Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente 
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, 
utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, peço que me retorne este e-mail, 
promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a 
mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.
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