
Esclarecimento pregão - 03/2017

À prefeitura de Várzea Grande.

Boa tarde.

A empresa INVICTA INTERMEDIAÇÃO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº
24.434.547-0001-63, sediada na Rua Padre João, 523 – Penha de França/SP CEP 03637-000, vem através da seguinte,
Solicitar o esclarecimento do edital –  03/2017 – Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviço de locação de veículos automotores, sem motorista, equipados com sistema específico de
monitoramento de veículos em tempo real, seguro do veículo e manutenção preventiva e corretiva, para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.

Questionamentos:

1 - Qual a cor dos veículos, em especial o lote 03 – Vans?

2 – Caso possua o veículo de outra cor, posso envelopa ló ou devo realizar a pintura dos mesmos com a devida
atualização dos documentos?

Certo de vossa compreensão e tomada de providencias desde já agradecemos e ficamos no aguardo de um breve retorno.

Atenciosamente,
Tatiana Andrade

INVICTA REPRESENTAÇÕES
Departamento de Licitações e Contratos Públicos
+55 11 94335-7970 /11 9 4036-2458 ID 35*36*44269
+55 11 2937-2470
licitacao@invictarepresentacoes.com.br
www.invictarepresentacoes.com.br

(PT) Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você

não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as

informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por

engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida

apague-a. Agradecemos sua cooperação.

(EN) This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you

are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any

action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender

immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation.

Licitação <licitacao@invictarepresentacoes.com.br>

seg 12/06/2017 14:32

Para:pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>;

Cc:fabiola@invictarepresentacoes.com.br <fabiola@invictarepresentacoes.com.br>;

Email – pregaovg@hotmail.com https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp
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