
Esclarecimentos do Edital de Pregão Presencial n°. 005/2017

Ao
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande

Departamento de Licitação – Av. Gov. Júlio Campos, 2599 – Jd. Dos Estados

REF.: Esclarecimentos do Edital de Pregão Presencial n°. 005/2017

Prezados Senhores,

Após análise do edital em referência, solicitamos o seguinte esclarecimento:

PRAZO DE ENTREGA. Na página 35 o Edital estabelece o prazo de até 20 (vinte) dias para entrega dos materiais,  porém na fixação
deste prazo de entrega do produto deve-se levar em consideração a questão da localização geográfica do órgão licitante, de forma a
permitir que o maior número de interessados tenha condições de participar da licitação. Deve-se observar, ainda, o tempo que o
licitante vencedor disporá entre o recebimento da Autorização de Fornecimento e a efetiva entrega dos produtos, considerando o
seguinte sistema operacional: separação dos produtos licitados, carregamento e deslocamento da sede da empresa até o Município de
Várzea Grande/MT.

TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ sob nº. 08.862.530/0002-31, vem mui respeitosamente
solicitar ampliação do prazo de entrega para 30 (trinta) dias.

Pretendemos ofertar preços para participação na licitação, oferecendo materiais que apresentam excelente relação-custo benefício e
qualidade e atendem plenamente ao que se destinam, entretanto conseguimos cumprir plenamente o prazo de entrega em  30 (trinta)
dias corridos, a partir do recebimento do pedido para entrega dos materiais.

Oportunamente, a TIGRE declara que mesmo solicitando a referida dilatação no prazo de entrega, caso possa participar da disputa e
tenha a  satisfação  de vencê-la,  não medirá esforços no sentido de entregar  os materiais  adjudicados  no menor  prazo possível,
tomando todas as providências necessárias após a recepção da ordem de compra para que a postergação previamente requerida aqui,
não se efetive totalmente.

Ressalta-se  que  as  alterações  solicitadas  garantirão  maior  segurança  ao  fornecimento  do  ponto  de  vista  dos  fornecedores
interessados,  viabilizando-se,  sem  sombra  de  dúvidas,  um  número  maior  de  participantes  à  disputa,  concedendo-lhe  maior
competitividade para a obtenção da proposta mais vantajosa.

Gostaríamos de saber  a possibilidade de  V.Sas aceitarem a dilatação do  prazo de entrega para permitir  nossa participação no
certame.

Aguardamos vosso pronunciamento.

Atenciosamente,

Luiz Marques dos
Santos
Analista de Licitações

5547 3441.5419
www.tigre.com.br

Skype: tigre-luiz-marques

Rua Xavantes, 54. Atiradores,

89203-900. Joinville. SC. Brasil

Luiz Marques dos Santos

seg 14/08/2017 15:42

Para:Pregões VG <pregaovg@hotmail.com>;
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As informações con das nesta mensagem e em qualquer dos seus anexos podem ser confidenciais e/ou privilegiadas de propriedade da Tigre S.A. – Tubos e Conexões. A divulgação, reprodução ou

qualquer outra forma de u lização fora do propósito a que se des na esta mensagem é proibida e está sujeita às penalidades cabíveis. Opiniões, informações ou conclusões con das nesta

mensagem, são de responsabilidade do emitente e não necessariamente representam a posição oficial da Tigre S.A. – Tubos e Conexões. Se você recebeu esta mensagem por engano ou erro, por

favor, informe-nos enviando um e-mail para seguranca.informacao@ gre.com e, em seguida apague-a completamente da sua base de dados.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

Las informaciones contenidas en este mensaje y en cualquiera de sus anexos pueden ser confidenciales y/o privilegiadas de propiedad de Tigre S.A. – Tubos e Conexões. La divulgación, reproducción

o cualquier otra forma de uso fuera del propósito a que se des na este mensaje es prohibido y está sujeto a las penalidades que caben. Opiniones, informaciones o conclusiones contenidas en este

mensaje, son de responsabilidad del emitente y no necesariamente representan la posición oficial de Tigre S.A. – Tubos e Conexões. Si recibió este mensaje por equivoco o error, por favor, informenos

enviando un e-mail para seguranca.informacao@ gre.com y, en seguida bórrelo completamente de su base de datos.

Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el medio ambiente.

The informa on contained in this message and in any of its a achments may be confiden al and / or privileged, owned by Tigre S.A. – Tubos e Conexões. The disclosure, reproduc on or any other

use outside the intended purpose for which this message is intended for is prohibited and is subject to penal es. Opinions, informa on or conclusions contained in this message, are the responsibility

of the issuer and do not necessarily represent the official posi on of Tigre S.A. – Tubos e Conexões. If you received this message by mistake or error, please no fy us sending an e-mail to

seguranca.informacao@ gre.com and then delete it completely from your database.

Before prin ng, think about your responsibility and commitment to the Environment.
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